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1 Gmina Starachowice Starachowice bezpieczne w praktyce V 100 000,00 zł

Kontynuacja serii projektów - działania budujące lokalny 

system bezpieczeństwa. Kursy, szkolenia, bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe, dzialania inwestycyjne i profilaktyczne w 

ruchu drogowym, w tym modernizacja przejść dla pieszych i 

kurs dla służb porządkowych. 

2 Gmina Jędrzejów
Bezpieczny Jędrzejów - monitorowanie przestrzeni 

publicznej
100 000,00 zł

Zwiekszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez zakup i montaz 

monitoringu wizyjnego wraz z przeszkoleniem funkcjonariuszy 

zarządzających systemem monitoringu  oraz działania 

edukacyjne dla dzieci ze szkól podstawowych i przedszkoli. 

3
Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Kielcach
Razem dla BRD 53 100,00 zł

Podniesienie kompetencji funkcjonariuszy ruchu drogowego z 

zakresu techniki jazdy oraz wypracowanie modelu współpracy 

podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym z grupami wolontariackimi,  w tym szkolenia i 

zajęcia praktyczne z techniki jazdy dla uczniów klas 

mundurowych oraz organizacja wojewódzkich zawodów z 

techniki jazdy dla służb mundurowych i organizacji 

pozarządowych zajmujących się ratownictwem z elementami 

udzielania pierwszej pomocy.

1 Gmina Jędrzejów
Bezpieczny uczeń” – utworzenie oraz modernizacja 

monitoringu w placówkach szkolnych gminy Jędrzejów
16 000,00 zł

Projekt obejmuje modernizację istniejącego monitoringu na 

terenie Szkoły Podstawowej      Nr 3 w Jędrzejowie, utworzenie 

monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Rakowie oraz 

prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych 

zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy uczniów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie 

bezpieczeństwa.

Wykaz wniosków złożonych do oceny w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020  (załącznik nr 2 do protokołu Zespołu)

Cel szczegółowy nr 1. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TWORZENIA 

LOKALNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA (3 projekty)

MIKROPROJEKT (2 projekty)
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1 Gmina Opatów Razem – tworzymy  bezpieczny Opatów” 56 000,00 zł

Zwiekszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez zakup i montaz 

monitoringu wizyjnego oraz wykonanie mini miasteczka ruchu 

drogowego przy Szkole Podstawowej.

1 Powiat Jędrzejowski

Modernizacja przejść dla pieszych na ulicach w ciągu 

dróg powiatowych na terenie miast Jędrzejów i 

Sędziszów

98 500,00 zł

Modernizacja 38 szt. istniejących przejśc dla pieszych na 

ulicach w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta 

Jędrzejowa i miasta Sędziszowa - ostrzegawcze, czerwone 

oznakowanie jezdni z masy chemoutwardzalnej, 

gruboziarnistej o wysokiej szorstkości oraz przeprowadzenie 

zajęć edukacjynych z udziałem Policji dot. bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych. 

2 Gmina Skarżysko - Kamienna
Budowa trzech inteligentnych przejśc dla pieszych w 

Skarżysku-Kamiennej
93 578,00 zł

Budowa trzech inteligentnych przejśc dla pieszych z systemem 

identyfikacji pieszego - punktowymi elementami odblaskowymi 

zamontowanymi w jezdni, które będą aktywowane w chwili 

wejścia pieszego na przejście. 

3 Gmina Chmielnik Bezpieczne przejścia dla pieszych w gminie Chmielnik 78 208,00 zł
Modernizacja 3 przejśc dla pieszych w technologii przejść 

aktywnych - systemem pulsującego punktowego światla LED

4 Powiat Starachowicki

Optymalizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

wybranych przejściach dla pieszych w mieście 

Starachowice – etap I 

100 000,00 zł

Modernizacja 3 przejść dla pieszych w miejscowości 

Starachowice - wykonanie linii akustyczno -wibracyjnych przed 

przejściami, wykonaniu oznakowania poziomego jako 

grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej, 

doświetlenie przejść dla pieszych lampami typu LED  oraz 

montaż znaków aktywnych 

CEL 1a: BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW (1 projekt)

Cel szczegółowy nr 2. BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH (5 projektów)
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5 Powiat Staszowski

Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu 

w obrębie szkół zlokalizowanych w ciągach dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego. 

79 000,00 zł

Odnowienie i doposażenie istniejących przejść dla pieszych w 

obrębie szkół w ciągach dróg powiatowych  na terenie Powiatu 

Staszowskiego - znaki z pulsatorem świetlnym i oznakowanie 

poziome grubowarstwowe biało-czerwone.

1

1 Gmina Mirzec Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie 50 000,00 zł

Modernizacja dwóch przejśc dla pieszych na drodze 

wojewódzkiej - aktywne znaki dwustronne z doswietleniem 

przejscia oraz zamontowanie pasów akustycznych.

1 Gmina Strawczyn Razem bezpieczniej w Gminie Strawczyn 100 000,00 zł

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii i ochrona dzieci i 

młodzieży przed uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i 

środków oduzających poprzez podjęcie działań profilaktyczno - 

edukacyjnych, w tym m.in.: edukacja na mobilnym misteczku 

ruchu drogowego, zajęcia sportowo-rekreacyjne, prowadzenie 

debat, spotkań , warsztatów profilaktycznych i działań 

mających na celu poprawę bezpieczeństwa i promowanie 

pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży

CEL 2a: BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W RUCHU DROGOWYM (2 projekty)

MIKROPROJEKT (2 projekty)

Cel szczegółowy nr 3. PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM PATOLOGII ORAZ OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY (2 projekty)
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2 Gmina Pawłów RAZEM BEZPIECZNIEJ W GMINIE PAWŁÓW 80 000,00 zł

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i 

młodzieży, poprzez organizację atrakcyjnych zajęć sportowych 

w różnorodnych sekcjach w zależności od upodobań 

istniejących w poszczególnych placówkach m.in. poprzez piłkę 

nożną, piłkę ręczną, siatkówkę itp. 

1 Gmina Stąporków
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona 

dzieci i młodzieży w gminie Stąporków
12 000,00 zł

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochronę dzieci i 

młodzieży w gminie Stąporków poprzez Cykl spotkań dla 

dzieci, młodzieży, ich rodziców/ opiekunów prawnych 

organizowanych w ramach akcji „Chrońmy dziecięcy świat” 

oraz Wyjazd sportowy dla dzieci i młodzieży z gminy 

Stąporków.

2
Diecezja Kielecka - Radio eM 

Kielce

Bezpiecznie czyli jak – radiowa szkoła przeciwdziałania 

sytuacjom kryzysowym w województwie świętokrzyskim. 
24 480,00 zł

Cykl 12 audycji radiowych, w których prowadzący wraz z 

ekspertami (psychoterapeuta, pedagog) jak i również 

partnerami projektu zrealizuje najistotniejsze tematy dotyczące 

zapobieganiu sytuacjom patologicznym, kryzysowym, które 

mają na celu chronić dzieci i młodzież.

1
Stowarzyszenie Aktywna Kraina 

Staszów

Poprawa bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich 

organizowanych na Stadionie Miejskim w Staszowie. 
6 480,00 zł

Stworzenie służby porządkowej poprzez  przeprowadzenie 

szkoleń dla osób które będą pełniły w trakcie meczów 

piłkarskie rolę służby informacyjnej oraz osób pełniących rolę 

spikera sportowego oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez 

zakup barierek wygrodzeniowych aluminiowych lekkich w celu 

wygrodzenia przejścia dla piłkarzy udających się na płytę 

boiska. 

MIKROPROJEKT (2 projekty)

CEL 3a: PRZECIWDZIAŁANIE NIEBEZPIECZNYM ZACHOWANIOM PODCZAS IMPREZ SPORTOWYCH O CHARAKTERZE LOKALNYM 

(1 projekt)
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1
Stowarzyszenie Aktywności 

Zawodowej "PASSA" Kielce

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA II - edukacja dla 

bezpieczeństwa placówek oświatowych w Kielcach
64 925,00 zł

Kontynuacja działań ubiegłorocznego projektu pn.: „Akademia 

Bezpieczeństwa – edukacja dla bezpieczeństwa dzieci, 

młodzieży i seniorów w Kielcach” - realizacja szeregu zadań 

zarówno informacyjno-promocyjnych, jak i szkoleniowo 

warsztatowych skierowanych do uczniów i kadry oświatowej 

szkół ponadpodstawowych. 

2

Stowarzyszenie Swiętokrzyskie 

Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe Kielce

100 gmin na 100-lecie Niepodległości przeprowadza 

RKO na 100%
100 000,00 zł

Przeprowadzenie praktycznych lekcji otwartych z udzielania 

pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa dla dzieci ze szkół 

podstawowych ze 102 gmin województwa świętokrzyskiego

1 Gmina Bieliny Bielińskie społeczeństwo promuje bezpieczeństwo 20 800,00 zł

Działania na rzecz szerzenia idei udzielania pierwszej pomocy 

poprzez przeprowadzenie szkoleń w 8 szkołach  

podstawowych z terenu gminy nt. udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

Cel szczegółowy nr 4: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (2 projekty)

CEL 4a: WSPARCIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI OSÓB STARSZYCH - SENIORÓW (1 projekt)

MIKROPROJEKT (1 projekt)
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1
Stowarzyszenie Bezpieczny 

Powiat Starachowicki
ŚWIĘTOKRZYSKA KOALICJA SENIORÓW 24 585,00 zł

Kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do starszych 

osób. Celem działań jest ograniczanie negatywnych zjawisk w 

postaci kradzieży, oszustw czy innych przestępstw i wykroczeń 

popełnianych na wyżej wymienionej grupie poprzez 

propagowanie bezpiecznych zachowań i przestrzeganie  przed 

oszustami. 

1

CEL 4b: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI, MOWIE NIENAWIŚCI I PRZESTĘPSTWOM Z NIENAWIŚCI (TOTALITARYZM, RASIZM, 

RELIGIA, NARODOWOŚĆ) (2 projekty)


