“Športom proti kriminalite“
Projekt bol reagovaním na Výzvu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie
projektov v oblasti prevencie kriminality. V projekte sa žiada o dotáciu vo výške 3000 €, kde
20% sa spolupodieľa obec.
Cieľom projektu je vyplnenie voľného času detí a mládeže, ktorí pochádzajú z dysfunkčného
rodinného prostredia s vysokou kriminalitou a prodrogovou klímou, ktorí už majú skúsenosti
s protispoločenskými aktivitami, s porušovaním priestupkového zákona, alebo sa u nich
vyskytujú problémy záškoláctva, šikanovania, či nevhodného správania sa v škole.
Zámerom projektu je poukázať týmto deťom na iné možnosti a hodnoty v ich živote
smerujúce k ich učeniu a vzdelaniu vôbec. V užitočnom vyplnení voľného času
mimoškolskými pestrými aktivitami. V rámci týchto aktivít v teoretickej časti – besied
a rozhovorov zdôrazniť ich morálne a právne vedomie. V oblasti prevencie intenzívnejšie
pracovať s deťmi mladšieho veku, ktoré opakovane majú problémy so zákonom smerujúce
k väčšej zodpovednosti.
Hlavnou prioritou projektu je vytvorenie ďalších športov, ktoré v škole neboli propagované
a tým sú: basketbal, volejbal, vybíjaná realizáciou „multifunkčného ihriska“, ktoré by malo
byť zhotovené pri Základnej škole.
Tímovou prácou pri vypracovaní ako aj realizovaní projektu chceme spoločne docieliť
skvalitnenie činnosti pri práci s deťmi a mládežou, ktorá pochádza z dysfunkčného prostredia
s vysokou kriminalitou a prodrogovou klímou. Preto do projektu sme oslovili široký okruch
občanov:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Členov obecnej rady, Obecného zastupiteľstva, p.Starostu
Riaditeľstvo Spojenej Základnej školy – pedagogický zbor + psychologička
Riaditeľstvo Základnej školy, Materských škôl
ÚPSVaR, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Komunitné centrum v časti RPII
Zdravotné stredisko, MUDr.Pencák (detský lekár)
Komisiu Ochrany Verejného poriadku, Komisiu pre rómsku problematiku

Zároveň týmto chcem poďakovať Mgr.A.Barakovej, ktorá vdýchla do tohto projektu svoje
myšlienky a usmernila má pri jeho realizovaní. Veľké ĎAKUJEM

Ing.Denisa Milaniaková
Náčelníčka ObP

