


W 2016 roku projekt  

„DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY 
MIESZKAŃCOM”  

otrzymał dofinansowanie z rządowego programu 
ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań  

„RAZEM BEZPIECZNIEJ” im. Władysława Stasiaka 
na lata 2016 i 2017  

obszar: „Dzielnicowy bliżej nas” 

Realizatorami projektu byli  
Starostwo Powiatowe w Gołdapi  

oraz  
Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi 



DOM, CZYLI DZIELNICOWY 

ODDANY MIESZKAŃCOM 



DZIAŁANIA PROMOCYJNE 

W ramach promocji projektu przeprowadzono 
następujące działania: 

 W kręgu przyjaznego munduru 

 Nie gaś życia dopalaczem 

 Cała Polska Czyta Dzieciom 

 „Mamo, tato a pan dzielnicowy powiedział…” 

 „Żółta cytryna o bezpieczeństwie przypomina” 

 „Kawa u władzy, czyli dzielnicowy NASZ człowiek” 

 „Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać” 

 „Przytul misia Tulisia” 

 Kampania „Biała Wstążka” 

 Warsztaty i szkolenia z zakresu doskonalenia 
umiejętności funkcjonariuszy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W KRĘGU PRZYJAZNEGO MUNDURU 

Nagłośnienie działań związanych z projektem 
odbyło się w trakcie plebiscytu, który miał  
na celu przybliżenie wizerunku dzielnicowego 
oraz zaangażowanie lokalnej społeczności  
do działań prowadzonych w ramach projektu 

 

Artykuł dotyczący dzielnicowych na stronie 
lokalnego portalu internetowego www.goldap.info 

wyświetlany był w okresie  

od 27 września do 26 października 2016 roku.  

 

W tym czasie artykuł wyświetlono 4246 razy. 



W KRĘGU PRZYJAZNEGO MUNDURU 



NIE GAŚ ŻYCIA DOPALACZEM 

Konkurs graficzny skierowany do uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 Tworzenie plakatów miało na celu uwrażliwienie i 

zwiększenie świadomości młodych osób  

w wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z 

zażywaniem substancji psychoaktywnych, w tym 

głównie dopalaczy oraz promowanie zdrowego trybu 

życia.  

Konkurs poprzedziły spotkania dzielnicowych  

z młodzieżą z wykorzystaniem narkogogli 

zakupionych w ramach projektu. 



NIE GAŚ ŻYCIA DOPALACZEM 



  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 

W ramach akcji uczono dzieci bezpiecznych 

zachowań na drodze czytając maluchom  

,, Bajki Króla Maciusia Pieszego” 



   CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 



„MAMO, TATO A PAN DZIELNICOWY 

POWIEDZIAŁ…”  

Podczas spotkań z dzielnicowym dzieci przyswajały 
zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.  

Spotkania odbywały się w formie zabawy w myśl zasady 
„Czym się Jaś nie pobawi, tego Jan  

się nie nauczy”. 



   „ŻÓŁTA CYTRYNA  

    O BEZPIECZEŃSTWIE PRZYPOMINA”  

W newralgicznych punktach na terenie powiatu 
kilkuosobowe grupy dzieci wraz z opiekunem  

oraz policjantem uczyły osoby dorosłe prawidłowego 
zachowania na przejściu dla pieszych. 



„ŻÓŁTA CYTRYNA  

O BEZPIECZEŃSTWIE PRZYPOMINA”  



„KAWA U WŁADZY, CZYLI DZIELNICOWY 

NASZ CZŁOWIEK” 

Wspólne „spotkania przy kawie” z dzielnicowy który  

jest rzecznikiem interesów mieszkańców. Integracja  

z lokalną społecznością, poznanie ich „bolączek” pozwoli  

na skuteczniejszą pomoc a tym samym zaowocuje wzrostem 

zaufania do dzielnicowego jako do osoby,  

która „jest dla ludzi”. 



„ZAUWAŻYĆ, REAGOWAĆ, 

SPRAWNIE POMAGAĆ” 

Debata społeczna skierowana przede wszystkim  

do seniorów oraz osób niepełnosprawnych.  

Takie spotkanie pozwoliło przypominać o zasadach bezpieczeństwa, 

unikaniu zagrożeń i rodzajach oszustw, które nam grożą (wśród 

których najgłośniejsze  

są „na wnuczka” i „na policjanta”).  



      „PRZYTUL MISIA TULISIA” 

Pluszowe misie są przekazywane dzieciom dotkniętym 

problemem przemocy domowej.  

Na maskotkach umieszczono numer bezpłatnego 

Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111  

oraz numer telefonu alarmowego 112. 



   KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” 

To największa na świecie kampania mająca na celu 

zatrzymanie przemocy wobec kobiet.  

Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania 

milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet  

i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.  



    KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” 



     WARSZTATY I SZKOLENIA Z ZAKRESU  

      DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI     

      FUNKCJONARIUSZY 

Przeprowadzone warsztaty i szkolenia miały na celu udoskonalić 

umiejętności w działaniu funkcjonariuszy i dzielnicowych,  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W szkoleniu wzięły udział instytucje wpisujące się  w lokalny system 

przeciwdziałania zjawisku przemocy z całego  

terenu Powiatu Gołdapskiego .   



      IMPREZA OKOLICZNOŚCIOWA  

  „JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2016” 

 
Promocja projektu odbyła się podczas tegorocznego Jarmarku na stoisku 

promocyjnym Starostwa Powiatowego.  

Policjanci, wspólnie z pracownikami starostwa rozdawali najmłodszym paczki 

z upominkami w których znajdowały  

się m.in. gadżety i elementy odblaskowe.   



    DOM, CZYLI DZIELNICOWY      

    ODDANY MIESZKAŃCOM 

W ramach projektu zakupiono m.in.: 

 materiały edukacyjne (ulotki dot. przemocy 
domowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym) 

 narkogogle 

 misie „Tulisie” 

 długopisy z numerami telefonów dzielnicowych 

 elementy odblaskowe (m.in. : klipsy magnetyczne, 
opaski, zawieszki) 

 tablice magnetyczne „Bezpieczna droga do szkoły” 

 kolorowa drukarka 



DOM, CZYLI DZIELNICOWY      

ODDANY MIESZKAŃCOM 



    DOM, CZYLI DZIELNICOWY      

    ODDANY MIESZKAŃCOM 

Kwota dotacji: 41.335 zł. 

Środki własne Starostwa Powiatowego  

w Gołdapi: 14.960 zł. 

Koszt całkowity: 56.295 zł. 

Termin realizacji projektu:  

wrzesień – grudzień 2016 rok 



     DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


