I N F O R M A C J E

Edukacja przez zabawę
„Atrakcyjnie i bezpiecznie” to tytuł projektu
realizowanego przez Stowarzyszenie Rajkowiacy Razem,
a dofinansowanego w ramach konkursu AmberOne
Blisko Nas organizowanego przez Gdańsk Transport
Company SA.
Celem projektu jest edukacja i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom
ze wsi Rajkowy poprzez organizację warsztatów tematycznych, terenowych
dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Bezpośrednimi beneficjentami projektu są dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym. Pośrednio z realizacji projektu korzystają także rodzice dzieci i całe
ich rodziny.
W ramach projektu realizowane są:
1. Trzy warsztaty tematyczne dla wszystkich uczestników, przypominające
zasady ruchu drogowego. Podczas warsztatów, w ramach edukacji
przez zabawę, dzieci przygotują samodzielnie z zakupionych materiałów
kompleksowe skrzyżowanie drogowe z oznaczeniami, znakami. Uczestnikom warsztatów oprócz niezbędnych materiałów zapewnimy również
poczęstunek.
2. Lekcję poglądową z udziałem policji, a dotyczącą ruchu na drodze:
pieszego, rowerowego i na rolkach.
3. Wyposażenie uczestników w materiały odblaskowe.
4. Zakup nagród – za uczestnictwo w warsztatach i lekcjach dzieci otrzymają
Certyfikat Dobrego Uczestnika Ruchu Drogowego.
5. Ustawienie bariery bezpieczeństwa przy wyjściu z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej.
6. Uroczyste zakończenie projektu – zabawa przy ognisku i poczęstunek.
Podczas uroczystego zakończenia oprócz uczestników, realizatorów i
zaproszonych gości, wstęp wolny dla wszystkich chętnych mieszkańców.
Projekt realizowany jest od 19 czerwca 2017 r., a zakończy się 15 września 2017 r.
Stowarzyszenie Rajkowiacy Razem powstało w 2012 r. jako organizacja
nastawiona na nieodpłatne działania związane z pomocą, integracją, edukowaniem
środowiska lokalnego. Organizacja ta składa się z grupy osób kompetentnych,
przygotowanych merytorycznie i praktycznie do realizacji zamierzonych celów.
Potwierdza to bogaty zasób szkoleń i zrealizowanych praktyk.
Działalność organizacji ma dłuższą tradycję niż pięć lat, jakie mija od powołania
Stowarzyszenia. Od wielu już lat – wcześniej jako grupa nieformalna – organizujemy
zadania i realizujemy projekty. W dorobku organizacji możemy m.in. wyróżnić
projekty lokalne, gminne i powiatowe.
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