Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w 2017 roku, w ramach
„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
Lp.

Tytuł projektu

Podmiot

Gmina Żerków

2.

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na
terenie miasta Krzyż Wielkopolski

Gmina Krzyż Wlkp.

3.

Monitoring miejski na terenie m. Stęszew

Gmina Stęszew

4.

Czerwonak może więcej - zobacz jak może być
bezpieczniej

Gmina Czerwonak

5.

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla
pieszych na drogach gminnych w Rawiczu

Gmina Rawicz

6.

Podniesienie bezpieczeństwa i ograniczenie
wandalizmu na terenie kąpieliska i miejscowości
wypoczynkowej Nowy Dębiec

Gmina Kościan

1B

Montaż systemu monitoringu podnoszącego poziom
bezpieczeństwa w szkołach i miejscach publicznych
na terenie Gminy Żerków

Mikro

1.

Cel szczegółowy główny nr 1

Cel szczegółowy nr 1 - Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem
tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

8.

"Znaleźć dla siebie czas…" - kampania
przeciwdziałania patologiom wśród ostrowskiej
młodzieży

Miasto Ostrów
Wielkopolski

Hejt

Gmina Gostyń

9.

Powiat Gniezno - bezpieczna cyberprzestrzeń 2017

Powiat Gnieźnieński

10.

Dopalacze - mówię "nie" - warsztaty, szkolenia z
zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Caritas Diecezji Kaliskiej

Dopalacze

Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży

11.

Uczeń rodzic, nauczyciel. Razem dla bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w gminie Łęka Opatowska.

Gmina Łęka Opatowska

Mikro

7.

Cel
szczegółowy
główny nr 2

Cel szczegółowy nr 2 - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży
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Gmina Miejska Koło

13.

Wielkopolski projekt edukacyjno-informacyjny o
zagrożeniach w cyberprzestrzeni "dwie strony sieci"

Polska Platforma
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

14.

15.

Bezpieczny Senior w Poznaniu

Organizacja warsztatów o bezpieczeństwie w drodze
do szkoły i nad wodą dla mieszkańców gm. Orchowo
i Ostrowite

Stowarzyszenie Centrum
Rozwoju Edukacji
Obywatelskiej

Seniorzy

Bezpieczni w każdym wieku – program edukacyjny
dla mieszkańców miasta Koła

OSP Orchowo

Mikro

12.

Cel
szczegółowy
główny nr 3

Cel szczegółowy nr 3 - Edukacja dla bezpieczeństwa

