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1 Gmina Wislica
Bezpieczeństwo w mieście Wislica i terenach 

rekreacyjnych
78 236,00 zł

Montaż kamer cyfrowych z podłączeniem do linii 

światłowodowych oraz podnoszenie świadomości społecznej w 

kwestii bezpieczeństwa i ochronie znajdujących się na terenie 

Wiślicy obiektów zabytkowych i osób wypoczywających na 

terenach rekreacyjnych.

2 Gmina Połaniec
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcówMiasta i Gminy 

Połaniec poprzez modernizację sieci monitoringu
88 000,00 zł

Modernizacja sieci istniejącego monitoringu i montaż czterech 

kamer w strategicznych miejscach wzmozonego ruchu.

3 Gmina Staszów Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Staszowie 91 836,00 zł

Rozbudowa monitoringu miejskiego (zakup i montaż 3 kamer 

cyfrowych szybkoobrotowych o wysokiej rozdzielczości 

posiadających nocny tryb pracy) wraz z siecią transmisji 

danych IP oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez 

przebudowę istniejących 5 przejść dla pieszych.

4 Gmina Końskie
Zakup drona z kamerą termowizyjną na potrzeby 

bezpieczeństwa publicznego miasta i gminy Końskie
72 000,00 zł

Zakup drona z kamerą termowizyjną na potrzeby służb - OSP z 

terenu Gminy.

5 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. 

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

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

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

LOKALNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA (3 projekty)
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6 Powiat Kielecki SPIESZĄC Z POMOCĄ - RATUJ BEZPIECZNIE! 99 996,00 zł

Zakup sprzetu niezbędnego w większosci dziłań ratowniczych 

realizowanych na drogach publicznych podczas likwidacji 

skutków wypadków i kolizji oraz przeprowadzenie szkoleń z 

zakresu kierowania ruchem  drogowym dla druchów strazaków 

OSP z terenu powiatu kieleckiego.

7 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. 

8 Gmina Klimontów
Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych 

na terenie miejscowości  Klimontów
69 740,00 zł

Zwiekszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez zakup i montaz 

monitoringu wizyjnego i włączenie ich w istniejący system wraz 

z poszerzeniem chodnika i montażem barier ochronnych.

9
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.

MIKROPROJEKT (2 projekty)

CEL 1a: BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW (1 projekt)
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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 Kielce

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 

przejściu dla pieszych wraz z uspokojeniem ruchu na ul. 

Biskupa Mieczysława Jaworskiego w Kielcach

80 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściu dla 

pieszych wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Biskupa 

Mieczysława Jaworskiego w Kielcach poprzez jego aktywne 

oznakowanie m.in. czujnikami ruchu i liniami wibracyjnymi

4 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

5 Powiat Starachowice

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 szczegółowy nr 2. BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH (5 projektów)
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6 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.

7
Fundacja Zapobieganie 

Wypadkom Drogowym Warszawa
Ludzie popełniają błędy. Nie daj się zabić na drodze. 97 000,00 zł

Edukacja pieszych po przez nowoczesną formułę o 

charakterze happeningu jest wydarzeniem innowacyjnym - 

monitorowanie zachowań pieszych za pomocą kamer i 

wyswietlanie na telebimie niebezpiecznych zachowań 

pieszych.  

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.

Cel szczegółowy nr 3. PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM PATOLOGII ORAZ OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY (2 projekty)

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

MIKROPROJEKT (2 projekty)
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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

2 Gmina Zagnańsk Wspólnie bezpieczniej 96 880,00 zł

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i 

młodzieży poprzez różnorodne działania o charakterze 

prewencyjnym oraz edukacyjnym - warsztaty, gry oraz udział w 

bezpośrednich akcjach ratowniczych na zbiornikach wodnych, 

ruchu drogowym oraz lodzie.

3 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. 

4 Gmina Jędrzejów
Modernizacja placów zabaw w Placówkach 

Oświatowych położonych na terenie gminy Jędrzejów
98 000,00 zł

Projekt obejmuje modernizację istniejących placów zabaw przy 

szkołach podstawowych położonych na terenie gminy 

Jędrzejów w 8 miejscowościach - zakup nowych elementów 

placu zabaw nawiązujących do instytucji zapewniających 

bezpieczeństwo : skoczki w formie wozów policyjnych , 

strażackich, karetek pogotowia oraz znaków drogowych 

mających na celu wytyczenie wokół placów ścieżek ruchu 

drogowego.

5 Gmina Jędrzejów
Bezpieczny i kreatywny plac zabaw dla dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie i społeczności lokalnej
89 410,00 zł

Przedmiotem planowanego projektu jest utworzenie placu 

zabaw dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie 

oraz społeczności lokalnej. 

MIKROPROJEKT (2 projekty)
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1 Gmina Sandomierz WIEM I POTRAFIĘ 20 000,00 zł

Projekt skierowany do  wychowanków świetlic i dzieci z 

przedszkoli zakładający wyposażenie ich w wiedzę na temat 

bezpiecznego poruszania się po drodze, wskazanie 

alternatywnych metod spędzania wolnego czasu, odciąganie 

dzieci i młodzieży od komputera, telefonów, „świata 

wirtualnego” oraz praca na mocnych stronach, wyposażenie 

w umiejętności współpracy, integracji, dowartościowanie, 

przekraczanie leków i własnych ograniczeń.

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.

3 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.

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. 

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

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

(1 projekt)
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1

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

2
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. 

3 Powiat Kielecki MyBezpieczni 80 960,00 zł

Poprawa bezpieczęństwa osobistego i w ruchu drogowym 

mlodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz seniorów poprzez 

szereg warsztatów i działań mających na celu współdziałanie 

obu grup z Policją.

4
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż 

Pożarna w Skarżysku - Kamiennej

EDUKUJEMY I WYCHOWUJEMY DLA 

BEZPIECZEŃSTWA
40 000,00 zł

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa poprzez działania 

prewencyjne w postaci organizowanych debat społecznych, 

zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla 

funkcjonariuszy POLICJI I STRAŻY POŻARNEJ w zakresie 

kwalifikowanej pomocy przedmedycznej oraz zakup 

profesjonalnego toru przeszkód do zajęć i zawodów dla 

młodzieżowych drużyn pożarniczych.

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. 

MIKROPROJEKT (1 projekt)
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2
Zakład Doskonalenia 

Zawodowego Kielce
Bezpiecznie wokół Nas 19 740,00 zł

Zwiekszenie świadomości i nabycie wiedzy o zagrożeniach, 

sytuacjach problemowych, którym poddawana jest młodzież 

oraz zmniejszenie lub wyeliminowanie tych problemów w 

szkole i najbliższym otoczeniu poprzez szereg warsztatów, 

spotkań, pokazów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa

3
Zakład Doskonalenia 

Zawodowego Kielce
PRZEDSZKOLAKI BEZPIECZNIAKI 17 220,00 zł

Wprowadzenie najmłodszych uczestników procesu kształcenia 

w świat technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwijanie 

umiejętności wlasciwego korzystania ze sprzętu 

komputerowego, przeciwdziałanie niekontrolowanemu i 

nadmiernemu korzystaniu z urządzeń mobilnych oraz 

bezpiecznego przebywania dziecka w cyberprzestrzeni. 

Dzialania skierowane do dzieci, kadry pedagogicznej oraz 

rodziców/opiekunów. 

4 Gmina Daleszyce
Edukacja dla bezpieczeństwa i samoobrona kobiet na 

terenie gminy Daleszyce.
25 000,00 zł

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zjawisk 

przestępczości pospolitej i patologii społecznych poprzez 

zwiększenie świadomości i aktywnej umiejętności radzenia 

sobie w trudnych, zagrażających bezpieczeństwu sytuacjach 

poprzez organizację bezpłatnych ogólnodostępnych zajęć z 

samoobrony dla mieszkanek gminy Daleszyce w różnym wieku 

i o różnej kondycji fizycznej.

 

1 Caritas Diecezji Sandomierskiej

Bezpieczny Senior - wsparcie działań w zakresie 

edukacji osób starszych z terenu Diecezji 

Sandomierskiej w 2018r. 

43 910,00 zł

Poprawa wiedzy i świadomości seniorów na temat 

obowiązującego prawa, reagowania w sytuacjach zagrozeń 

oraz własciwych postaw obywatelskich i społecznych poprzez 

rzeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno - szkoleniowych z 

policjantem, prawnikiem, ekonomistą, lekarzem. Realizacja 

warsztatów psychologicznych oraz kursu samoobrony. 

Uruchomienie Punktu Wsparcia Seniora w siedzibie Caritas 

oraz cykl spotkań integracyjno - aktywizujących. 

CEL 4a: WSPARCIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI OSÓB STARSZYCH - SENIORÓW (1 projekt)
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2 Gmina Sandomierz Bezpieczeństwo jest najważniejsze 24 008,00 zł

Inicjatywa adresowana do grona odbiorców jakim są seniorzy.  

Główne założenia pomysłodawców to promowanie 

bezpieczeństwa, ograniczenie przestępczości oraz profilaktyka 

uzależnień. Zaplanowane w projekcie działania mają głównie 

charakter informacyjno-edukacyjny  w zakresie 

bezpieczeństwa oraz profilaktyczny polegający na 

uwrażliwianiu lokalnej społeczności  na problematykę 

przestępczości.

3
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)


