Gmina Biecz realizuje we wszystkich szkołach podstawowych projekt w zakresie
przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży przed hejtem i mową
nienawiści
Tytuł projektu: „Podpisuję glejt, nie kręci mnie hejt- to dobra praktyka walki
z przestępczością internetową w Bieczu” w ramach „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” –
2019r.
Finansowanie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie/ MSWiA
Cel główny:
1. „Nietypowe” wyjazdy młodzieży do: sądu, zakładu karnego, komendy policji
2. Przeciwdziałanie zjawisku internetowego hejtu i mowie nienawiści w życiu
codziennym, zjawiskom patologii społecznych
3. Organizowanie szkoleń, wykładów, spektakli, warsztatów dla młodzieży oraz
nauczycieli
4. Opracowanie mechanizmów walki z mową nienawiści i internetowym hejtem
5. Podpisanie przez młodzież symbolicznego „dokumentu-glejtu”.
Grupa docelowa: klasy VII/VIII (ok. 150 uczniów)
Wartość projektu: 45 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowane: 36 000,00zł
Udział własny : 9 000,00
REALIZACJA
Harmonogram działań w ramach projektu
I. ETAP PRZYGOTOWAWCZY PROJEKTU - OKREŚLENIE PLANU DZIAŁAŃ
Sierpień 2019
II. 1.REALIZACJA PROJEKTU - WYJAZDY EDUKACYJNE I DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
24 Październik 2019: wyjazdy uczniów
Zakład Karny w Jaśle
06 Listopad 2019: wyjazdy uczniów
Komenda Powiatowa Policji
Sąd Rejonowy w Gorlicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich
„Podpisuję glejt, nie kręci mnie hejt- to dobra praktyka walki z przestępczością internetową w Bieczu”
został dofinansowany w 2019 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wrzesień - grudzień 2019 r.

Wrzesień – Listopad 2019:
Realizacja programów profilaktycznych
25 września 2019 r. – realizacja programu „CUDER”
21-22 listopada 2019 r. – realizacja programu „Archipelag Skarbów”
II.2 i 3 REALIZACJA PROJEKTU - SPOTKANIA/WYKŁADY/SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE
Wrzesień - Grudzień 2019:
1. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli (7) „Trening Zastępowania Agresji”
2. Zorganizowanie Spektakli profilaktycznych dla uczniów
3. Zakup poradnika Anny Marii Wesołowskiej pt.” Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny”
4. Zakup nagród dla uczestników projektu
III. ZAKOŃCZENIE I OCENA EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU.
17 Grudzień 2019:
Podsumowanie projektu- debata, wręczenie nagród i upominków uczestnikom projektu.
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