Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i dobrej zabawy podczas
realizacji projektu „Dobry start”.
Przedsięwzięcie dofinansowane zostało przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Więcborku.
Projekt zakłada realizację zadań o charakterze:
 edukacyjnym i profilaktycznym ( spotkania z ludźmi, którzy
przekażą wiedzę na temat różnych zjawisk zagrażających dobrym
relacjom międzyludzkim, zagrożeń płynących z uzależnień,
niebezpiecznych sytuacji, konsekwencji stosowania lub
doznawania przemocy)
 rekreacyjnym (zabawy, zadania, przedsięwzięcia, których celem jest
wspólne i aktywne spędzanie czasu)
Adresaci projektu:
Projekt adresowany jest do 10 rodzin z terenu wsi Pęperzyn, Zabartowo,
których dzieci uczęszczają do Zespołu Szkół w Pęperzynie.
– zakłada udział 1 rodzica + 1 lub 2 dzieci.
Czas trwania projektu:
Przedsięwzięcie realizowane będzie od kwietnia 2016r. do października
2017r.
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Rekrutacja rodzin:
Potrwa od 2.04.2017r.-28. 04.2017r.
Formularz zgłoszenia udziału w projekcie można pobrać na stronie
szkoły lub w szkole.
Zgłoszenie można złożyć listownie, osobiście lub przekazując przez
inna osobę (w tym dziecko):
- w sekretariacie szkoły
-u pedagoga szkolnego.
Obowiązywać będzie regulamin rekrutacji.

Zaplanowane działania:
• 8.05.2017r. Spotkanie psychologa z rodzicami Oblicza
agresji/przemocy i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka (zajęcia
warsztatowe).
• 15.05.2017r.Spotkanie psychologa z dziećmi „ Stop agresji i przemocywarto żyć w zgodzie” (zajęcia warsztatowe).
• 19.05.2017r., 29.05.2017r. „Spotkanie z dobrą zabawą” - zabawy i
konkurencje sportowe, w których udział biorą rodzice wraz z dziećmi.
• 5.06.2017r. „Najcenniejsze chwile w moim życiu-bez przemocy i
nałogów”- warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców podczas których
drużyny rodzinne otrzymując różne przybory plastyczne mają stworzyć
prace na konkurs pod tym samym tytułem.
• 9.06.2017r.Turniej rodzin „Rodzinne potyczki sportowe”- konkurencje
sportowe pomiędzy drużynami rodzin, które brały udział w projekcie
podczas Festynu Rodzinnego na terenie szkoły. Rodzice oraz dzieci biorą
udział w konkurencjach indywidualnych i drużynowych zbierając punkty
decydujące o ostatecznej wygranej.
• Rozstrzygnięcie konkursu „Najcenniejsze chwile w moim życiu-bez
przemocy i nałogów” podczas trwania festynu- przyznanie nagród dla
rodzin za najpiękniej wykonane prace plastyczne podczas warsztatów
plastycznych.
• 3.10.2017r.Spotkanie psychoterapeuty uzależnień z rodzicami „Jak
uchronić dziecko przed nałogami „ (zajęcia warsztatowe).
• 10.10.2017r.Spotkanie uczniów z policjantem „Niebezpieczne sytuacje
„ zajęcia, których celem jest przybliżenie konsekwencji i uwrażliwienie
dzieci na sytuacje w których ktoś proponuje im środki uzależniające,
nakłania do zachowań zagrażających ich bezpieczeństwu.
• 21.10.2017r.Wyjazd do kina w Bydgoszczy- zakończenie projektu.
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ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

