OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

REGIONALNA AKCJA "STOP! DZIECKO NA DRODZE!"

nazwa podmiotu

RYSZARD GÓRSKI

dokładny adres

56-200 GÓRA

gmina

GÓRA

powiat

GÓROWSKI

województwo

DOLNOŚLĄSKIE

telefon

603 586 061

adres strony internetowej
faks
adres e-mail

BOGUMILAGORSKA@o2.PL

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
X w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
X indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych

X

działalność charytatywna i opiekuńcza

X

działalność edukacyjna i wychowawcza

X

działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej

X

działalność na rzecz podniesienia warunków życia

X

działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Ryszard Górski d 20 lat jest koordynatorem regionalnej akcji bezpieczeństwa ruchu
drogowego dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych powiatu górowskiego.
Corocznie akcja obejmuje ponad 1400 dzieci i prowadzona wspólnie z Komendą Powiatową
Policji w Górze. Sukcesem wieloletniej akcji jest fakt, że na terenie naszego powiatu nie ma
wypadków drogowych z udziałem dzieci. Hasłem przewodnim tej akcji jest "Bezpieczeństwo
dziecka to dobro nadrzędne".

5. Opis działań
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze przez 20 lat prowadzi akcje bezpieczeństwa ruchu
drogowego STOP! DZIECKO NA DRODZE!" dla dzieci przedszkolnych "Bezpieczna droga
dziecka do przedszkola" oraz dla dzieci klas I, II, II szkół podstawowych z programem
edukacyjnym zagrożenie, jakie stwarza pijany kierowca podczas ruchu.
W szkołach przeprowadzane są eliminacje w klasach i wyłaniana jest 3-osobowa drużyna,
która reprezentuje szkołę podczas finału Regionalnego Turnieju bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Akcją objęte są także dzieci niepełnosprawne, co sprawia że akcja ma charakter
integracyjny. W ramach akcji dzieci otrzymują kamizelki odblaskowe i światełka odblaskowe
co przyczynia się do zwiększenia ich bezpiecznego poruszania się na drodze.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Dzięki przeprowadzonym akcją zwiększyło się na terenie powiatu bezpieczeństwo dzieci
poruszających się po drodze. Coraz częściej dzieci noszą kamizelki odblaskowe i odblaski.
Wszystkie wydarzenia akcji "STOP! DZIECKO NA DRODZE!" są publikowane w prasie
lokalnej, wojewódzkiej, na stronach internetowych: Komendy Powiatowej Policji w Górze,
Urzędu Miejskiego w Górze, Starostwa Powiatowego w Górze, ogólnopolskiej gazecie
Wychowanie Komunikacyjne, gazecie "Przyjaciel Dziecka" w Warszawie. Środowisko lokalne
bardzo pozytywnie, wysoko ocenia akcję bezpieczeństwa drogowego dla dzieci. Władze
lokalne, samorządowe przedstawiają to wydarzenie jako wzór do naśladowania dla innych
organizacji do naśladowania. Cel każdej akcji jest zamierzony, bo bezpieczeństwo dzieci jest
dobrem nadrzędnym.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Firma PRYZMAT i Leszczyńska Agencja Wydawnicza przekazują materiały edukacyjne w
celu przeprowadzenia akcji nieodpłatnie. Urząd Gminy Góra przekazuje nagrody rzeczowe
dla drużyn i przedszkoli, poseł Parlamentu Europejskiego Piotr Borys przekazuje gadżety i
upominki, Hurtownia ALMARK z Leszna przekazuje słodycze na nagrody. Turniej finału
odbywa się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze, i jest udostępniana
bezpłatnie. Każda akcja trwa około dwa razy w roku po dwa miesiące, Nakład pracy
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wolontariuszy, policji i nauczycieli jest duży a szczególnie koordynatora akcji Ryszarda
Górskiego, który musi ogarnąć ze szczegółami wszystkie akcje.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Podczas naszych akcji nie napotkaliśmy na żadne trudności, wręcz odwrotnie spotkaliśmy
się z życzliwością, entuzjazmem, pomocą ze strony wszelkich urzędów, szkół, przedszkoli
oraz Komendy Powiatowej Policji w Górze.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Organizator i koordynator tego projektu Ryszard Górski zwraca się z apelem do wszystkich
ludzi dobrego serca, organizacji pozarządowych i samorządowych o wdrażanie naszego
projektu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie swojego zamieszkania. Wdrażajcie
nasz program bezpieczeństwa ruchu drogowego "STOP! DZIECKO NA DRODZE!" oraz
stosujcie się do zasady "Bezpieczeństwo dziecka to dobro nadrzędne".
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