Państwowa Straż Pożarna
Podsumowanie kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”
we wrześniu 2017 r.
Liczba
Województwo Rodzaj przedsięwzięcia

1.Spotkania z
mieszkańcami gminy
dolnośląskie

Lp.

2.Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
3.Spotkania w szkołach
ośrodkach
wypoczynkowych

Tematyka

- Tematyka związana z zagrożeniami ze
strony owadów błonkoskrzydłych
Wypalanie pozostałości roślinnych.
Bezpieczeństwo pożarowe obszarów
leśnych.
- Bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą.
- Bezpieczne zachowania w czasie burzy
- Prelekcja poświęcona bezpieczeństwu
pożarowemu.
- jak zachować się podczas wypadku.
- Bezpieczeństwo na drogach, numery
alarmowe

przedsięwzięć

uczestników
dzieci

dorosłych

33

1 714

3 271

7

0

100

20

522

670

4..Inne (wpisać jakie)
- spotkania z OSP
- spotkania z żołnierzami jednostki
wojskowej
- spotkanie w Domu dziennego pobytu
- Letnie pikniki bezpieczeństwa
- Bezpieczne wakacje z PKP

- Ogólne zasady postępowania w
przypadku pożaru.
- Zagrożenia wynikające z wypalania traw.
Jak zgłosić pożar?
- Zagrożenia dla życia i zdrowia wynikające
z pożarów budynków mieszkalnych.
- Pogadanka na temat udzielania pierwszej
pomocy.
- prelekcja na temat zagrożeń w
domach, nad wodą,
- pokazy sprzętu
- rebusy, kolorowanki, bajki
- mobilna sala edukacyjna „Ognik”

Razem

58

1 514

6 243

118

3 750

10 284

kujawsko-pomorskie

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

1

90

10

2

70

5

2

220

100

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne: przedszkola

Pokazy, prezentacja multimedialna - Zasady
bezpieczeństwa w domu, przedszkolu, na
wycieczkach
Pokazy, prezentacja multimedialna - Zasady
bezpieczeństwa w domu, przedszkolu, na
wycieczkach

KP PSP BRODNICA

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Prelekcja promująca bezpieczne
zachowania podczas wypoczynku nad
wodą oraz związana z bezpieczeństwem
podczas pobytu w domu, szkole, na
wycieczkach i piknikach w ramach akcji

"Kręci mnie bezpieczeństwo". Prezentacja
zabytkowego pojazdu i sprzętu
pożarniczego podczas wydarzeń
Dziękczynienie w Rodzinie. Komora
dymowa dla uczestników Dożynek
Powiatowych.
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne: spotkanie na terenie JRG z dziećmi
z przedszkoli z młodzieżą szkolną,
członkami MDP

Ogólne zasady ewakuacji, ćwiczenia w
zakresie próbnej ewakuacji. Prelekcja
promująca bezpieczne zachowania podczas
wypoczynku nad wodą oraz związana z
bezpieczeństwem podczas pobytu w domu,
szkole, na wycieczkach i piknikach w
ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo".
Prelekcja promująca bezpieczne
zachowania podczas wypoczynku nad
wodą oraz związana z bezpieczeństwem
podczas pobytu w domu, szkole, na
wycieczkach i piknikach w ramach akcji
"Kręci mnie bezpieczeństwo". Prezentacja
pojazdów, sprzętu pożarniczego oraz
zawodu strażaka.

0

0

0

4

1365

82

2

70

7

1

150

50

KM PSP BYDGOSZCZ

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Prezentacja samochodu strażackiego,
sprzętu, umundurowania strażaka.
Pogadanki na temat prawidłowych
zachowań zarówno w domu i szkole gdy
wybuchnie pożar. Bezpieczny wypoczynek
nad wodą w ramach działań patrolowoprewencyjnych na akwenach. Prawidłowe
korzystanie z numerów alarmowych, jak

zgłosić pożar. Prezentacja podstawowych
zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

Prezentacja samochodu strażackiego,
sprzętu, umundurowania strażaka.
Pogadanki na temat prawidłowych
zachowań zarówno w domu i szkole gdy
wybuchnie pożar. Bezpieczny wypoczynek
nad wodą, podczas pikników, rozpalanie
ognisk. Prawidłowe korzystanie z numerów
alarmowych, jak zgłosić pożar.
Sala edukacyjna „Ognik” –kształtowanie
prawidłowych zachowań i nawyków w
sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
wdrażanie do prawidłowych nawyków w
zakresie używania domowych urządzeń
elektrycznych, utrwalenie znajomości
numerów telefonów alarmowych oraz
znaków ostrzegawczych i informacyjnych,
prezentacja podstawowych zasad
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, promowanie bezpiecznej
zabawy i wypoczynku oraz przedstawienie
specyfiki pracy strażaka, pojazdów
pożarniczych umundurowania i sprzętu
przeciwpożarowego.

0

0

0

6

950

100

10

447

138

0

0

0

KP PSP CHEŁMNO
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Pogadanka na temat podstawowych zasad
bezpieczeństwa, pokaz sprzętu
ratownictwa technicznego, medycznego
oraz sportu pożarniczego.

1

30

2

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

- pogadanka dotycząca prawidłowego
zachowania się podczas zdarzeń
wywołanych siłami natury,
- przeprowadzenie ewakuacji w szkołach,
- przeprowadzenie symulacji zadymionego
pomieszczenia

3

430

140

Inne:

-

0

0

0

Zabezpieczenie spływu

- Kontrola akwenu wodnego,
- Przekazanie uczestnikom spływu zasad
zachowania bezpieczeństwa nad wodą

1

300

600

KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ

KM PSP GRUDZIĄDZ

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Kręci mnie bezpieczeństwo
Czad i ogień – obudź czujność
Emisja w Telwiziji Kablowej Spółdzielni
Mieszkaniowej

6

30000

80000

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Kręci mnie bezpieczeństwo
Przez cały rok szkolny

3

65

4

Inne: - Pokazy dla wycieczek na terenie
PSP

Stop pożarom traw, kręci mnie
bezpieczeństwo
bezpieczne wakacje

2

40

2

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Pokazy sprzętu pożarniczego, pogadanka,

3

450

1660

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

1

80

70

3

313

201

KP PSP INOWROCŁAW

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

KP PSP LIPNO

Pokazy sprzętu PSP, ćwiczenia praktyczne z
pierwszej pomocy, pogadanka w zakresie
bezpieczeństwa.
Spotkania na terenie JRG z uczniami szkół
podstawowych, gimnazjum oraz
przedszkoli. Omówienie zasad
bezpieczeństwa, zasad powiadamiania
służb ratowniczych,
Zabezpieczenie imprezy masowej ME w
wioślarstwie U23

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Prezentacja sprzętu, pokaz działań
ratowniczych, udzielania I pomocy
medycznej, pogadanki, w których
omówiono zasady postępowania na
wypadek zagrożenia, zgodnie z założeniami
kampanii „kręci mnie bezpieczeństwo”.

1

100

200

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Ćwiczenia praktyczne z ewakuacji szkoły,
podsumowanie i omówienie ewakuacji oraz
pogadanka, w której omówiono zasady
postępowania na wypadek zagrożenia,
które mogą powstać ze strony pożaru,
anomalii pogodowych, w domu w czasie
wycieczek, pikników itp., zagrożenia
związane ze zbliżającym się okresem
grzewczym oraz o sposobach ustrzeżenia
się przed nieszczęśliwymi zdarzeniami
związanymi z ogrzewaniem mieszkańzgodnie z założeniami kampanii "kręci
mnie bezpieczeństwo"

4

840

126

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej. Bezpieczeństwo pożarowe w
domu i otoczeniu.
Informacje dotyczące używania numerów

1

0

20

KP PSP MOGILNO

alarmowych.
Zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej. Bezpieczeństwo pożarowe w
domu i otoczeniu.
Informacje dotyczące używania numerów
alarmowych.

1

192

17

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Bezpieczeństwo w domu, w pracy, podczas
wypoczynku

1

0

30

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Kręci mnie bezpieczeństwo” (bezpieczenstwo w szkole i na drogach).

1

0

11

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Kręci mnie bezpieczeństwo” - (bezpieczne
budynki)

1

0

6

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

„Kręci mnie bezpieczeństwo” - (bezpieczne
przedszkole, bezpieczna Farma Wiatrowa,
bezpieczna szkoła).

7

1339

240

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

KP PSP NAKŁO N. NOTECIĄ

KP PSP RADZIEJÓW

KP PSP RYPIN

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

- pierwsza pomoc przedlekarska
- bezpieczny wypoczynek
dzieci i młodzieży
- zachowanie się podczas ewentualnych
zdarzeń
- pokaz sprzętu

2

105

164

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

- pierwsza pomoc przedlekarska
- bezpieczny wypoczynek
dzieci i młodzieży
- zachowanie się podczas ewentualnych
zdarzeń
- zachowanie się podczas ewakuacji

7

679

85

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

-

0

0

0

KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

KP PSP ŚWIECIE
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Zapoznanie z zawodem strażaka oraz akcja
promująca bezpieczne zachowania w szkole
i w domu w związku z kampanią społeczną
"Kręci mnie bezpieczeństwo" oraz „Kręci
mnie bezpieczeństwo …przez cały rok
szkolny”

8

810

100

4

1730

630

1

0

20

9

2925

251

2

59

7

4

107

14

1

40

50

KM PSP TORUŃ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne: Zajęcia szkoleniowe OGNIK

Spotkania w strażnicy JRG
Ćwiczenia obiektowe z pogadanką w
Carrefour Market w Toruniu
KP PSP TUCHOLA

Tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji Kręci mnie
bezpieczeństwo
Tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji Kręci mnie
bezpieczeństwo
Tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji Kręci mnie
bezpieczeństwo
Tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji Kręci mnie
bezpieczeństwo
Tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji Kręci mnie
bezpieczeństwo
Tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji Kręci mnie
bezpieczeństwo

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy substancje psychotropowe (…)
Konferencja poświęcona bezpieczeństwu.

1

0

150

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: Spotkanie z podopiecznymi
Dziennego Domu Seniora

Bezpieczeństwo seniorów Czad i ogień.
Obudź czujność.

1

0

20

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Akcja promująca bezpieczne zachowanie w
związku z kampanią profilaktyczną „Kręci
mnie bezpieczeństwo

1

0

30

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Bezpieczeństwo w domu, w szkole i na
drogach, pokazy sprzętu

4

940

405

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Bezpieczeństwo w domu i w szkole oraz
pokazy sprzętu

8

670

82

KP PSP WĄBRZEŹNO

KM PSP WŁOCŁAWEK

Bezpieczeństwo w domu, w szkole i na
drogach

1

85

12

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: Ogólnopolski Zlot Turystów Jesień
na Pałukach

- pokaz sprzętu,
- pogadanki nt. zagrożeń,
- szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

1

23

80

Inne: spotkania w JRG
KP PSP ŻNIN

KW PSP TORUŃ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Ochrona przeciwpowodziowa i ochrona
przeciwpożarowa (kompletne zestawienie
liczby osób po zakończeniu projektu na
przełomie listopada i grudnia)

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Rozpoczęcie KMB przez cały rok szkolny SP w Brąchnowie.
Pogadanka na temat zagrożenia
przeciwpożarowego w domu i w szkole,
ekspozycja czujników czadu i dymu oraz
wyjaśnienie potrzeby ich instalowania,
omówienie zasad ewakuacji z miejsc

1

120

25

zagrożonych.
Realizacja zadań prewencji społecznej,
szereg atrakcji związanych z profesją i
bezpieczeństwem
- namiot zadymiony – pozwalający
zapoznać się z warunkami panującymi w
pomieszczeniu objętym dymem,
- pokazy strażaków z grupy wysokościowej,
- robot do prac podwodnych,
- pokaz ratownictwa technicznego z
wrakiem pojazdu – demonstracja narzędzi i
technik ratowniczych,
- instruktaż pierwszej pomocy,
- symulator dachowania,
- ekspozycja pojazdów zarówno
nowoczesnych jak i archaicznych (sikawka
konna, Star 25),
- pożarniczy tor przeszkód dla
najmłodszych,
- porady z zakresu prewencji społecznej –
zapoznanie z działaniem gaśnic, czujników
czadu i dymu,
- ratownictwo chemiczne
Wydarzenie relacjonowane na żywo przez
TV Trwam i Radio Maryja

lubelskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Próbne ewakuacje urzędów, szkół itp.,
bezpieczne zachowania, ćwiczenia
edukacyjne, zapoznanie z pracą strażaka,
piknik rodzinny w Wierzchowiskach
Starych podczas 90-lecia OSP z pokazem

1

1000

9000

124

46534

94346

107

7747

1805

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

ratownictwa medycznego KP PSP Parczew,
zasady udzielania pierwszej pomocy,
ćwiczenia z użyciem fantomu, pokazy
sprzętu, informacje dot. zagrożeń
związanych z pożarami mieszkań i tlenkiem
węgla, omówienie zagadnień i przepisów
dot. ochrony przeciwpożarowej, piknik
rodzinny „Mama, tata i ja” – pokazy sprzętu,
pogadanki o bezpiecznych zachowaniach,
Festyn Miejski – pokazy ratownictwa
medycznego w ramach kampanii „Strażak
uczy ratować”, „25 lecie PSP”, pogadanki o
różnych aspektach bezpieczeństwa w
ramach uczestnictwa w próbnych
ewakuacjach, piknikach rodzinnych,
zawodach w formule crossfit, pogadanki o
bezpieczeństwie w ramach kampanii Kręci
mnie bezpieczeństwo,
Bezpieczeństwo pożarowe, Posiedzenie
Rady Powiatu i Rady Miasta – omówienie
tematów związanych z bezpieczeństwem
pożarowym,
Przeprowadzenie pogadanki
Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja z
obiektów, Spotkanie z dziećmi w SP w
Milanowie pod hasłem „Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok..”z udziałem
koordynatora ratownictwa medycznego
oraz prewentysty – zasady udzielania
pierwszej pomocy oraz ćwiczenia
praktyczne z użyciem fantomu, prezentacja
sprzętu ratowniczego w ramach próbnej
ewakuacji, zasady bezpiecznej ewakuacji
dzieci i młodzieży, „Mediacje rówieśnicze w

11

870

660

54

7762

1007

Inne (wpisać jakie)
Kampania edukacyjna dla nauczycieli
„Strażak uczy ratować”; Dni otwartych
strażnic”; Sale edukacyjne „Ognik”;
Spotkania ze strażakami OSP, Ćwiczenia
w zakresie praktycznej ewakuacji;
Szkolenie z zakresu ratownictwa
medycznego dla funkcjonariuszy Policji;
Informacje na stronach internetowych;
Udział w konferencji „Bezpieczeństwo w
szkole i poza nią” w Lubelskim Centrum
Konferencyjnym;

szkołach województwa lubelskiego”,
prezentacje pracy strażaka dla wycieczek
szkolnych, prezentacje sprzętu, „25-lecie
PSP, udział w radach pedagogicznych,
Pierwsza pomoc, pogadanki, warsztaty
edukacyjne dla nauczycieli, pokazy sprzętu
dla dzieci, czad, zasady ewakuacji,
pogadanki dla zorganizowanych grup i
wycieczek zwiedzających Wojewódzką Izbę
Tradycji Pożarniczych w Kraśniku, „25-lecie
PSP”, prelekcje dot. ewakuacji,
bezpiecznych zachowań w szkole i w domu,
pierwsza pomoc – ćwiczenia na fantomie,

lubuskie

RAZEM

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

W ramach organizowanych festynów,
pikników z udziałem przedstawicieli PSP
informowano o zasadach bezpieczeństwa
własnego, bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa podczas wakacji, podczas
pobytu nad wodą. Strażacy instruowali jak
udzielać pierwszej pomocy, zachowania w
życiu codziennym w przypadku
występienia różnych zagrożeń.
Prezentowano sprzęt będący na
wyposażeniu pojazdów pożarniczych,
przeprowadzano pokazy ratownictwa i
udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy.
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20240

4028

22

1505

1689

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą
uczestniczącą w zorganizowanych formach
wypoczynku strażacy omówili zasady
bezpiecznego zachowania się podczas
spędzania wakacji ze szczegolnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą.
Uczyli udzielania pierwszej pomocy.
Przypomnieli również o zasadach
powiadamiania o zdarzeniach, zasadach
bezpieczeństwa na placach zabaw,
akwenach i rzekach oraz zasadach
postępowania w sytuacji agresywnego
zachowania zwierząt. Organizowali pokazy
sprzętu ratowniczego oraz technik
stosowanych w ratownictwie.
Akcja edukacyjna dla dzieci
przeprowadzona w Salce Edukacyjnej
"Ognik"
Międzyrzecz, 27.09.2017r. Wizyta
młodzieży w Komendzie Powiatowej PSP w
Międzyrzeczu. Wizyta Młodzieżowej Rady
Miejskiej z Berlina i z Międzyrzecza.
Podczas wizyty zaprezentowano sprzęt
ratowniczy będący na wyposażeniu
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Międzyrzeczu oraz przeprowadzono
pogadankę na temat bezpieczeństwa.
Zakład STENA Sp. z o.o Wschowa ul.
Kazimierza Wielkiego 21, 67-400 Wschowa,
26.09.2017 r., czas trwania - 1 h.W ramach
kampanii MSWiA "Kręci mnie
bezpieczeństwo" w dniu 26.09.2017 r. na
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20

5

1

0

80

terenie zakładu STENA Sp. z o.o. we
Wschowie, na wniosek firmy
przeprowadzono ewakuację pracowników
zakładu oraz ćwiczenia na obiekcie.
Ponadto zorganizowano pogadankę na
temat podstawowych zasad organizacji i
przebiegu ewakuacji. Strażacy
zaprezentowali również sprzęt pożarniczy.
RAZEM

łódzkie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

Spotkania z uczniami
Inne (wpisać jakie)

36

2194

1901

Festyny organizowane w ramach akcji „Ale
czad”, festyn lotniczy, pikniki rodzinne,
Spotkania w urzędach gmin,

19

2941

5062

6

0
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Spotkania z nauczycielami podczas rad
pedagogicznych, pokazy sprzętu dla dzieci i
pogadanki, ćwiczenia ewakuacyjne szkół
połączone z pogadankami na temat
bezpieczeństwa,
Pokazy sprzętu, pogadanki, próbne
ewakuacje szkół połączone z pogadankami

105

14874

2736

102

18247

2302

Ćwiczenia ewakuacyjne w obiektach
użyteczności publicznej, udział w
charytatywnej akcji - spektakl dla dzieci,
akcje informacyjne w trakcie zawodów
pożarniczych,

20
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11168
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małopolskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,

Popularyzacja zagadnień
z tematyki ochrony ppoż. podczas imprezy
sportowej pn.”Mini Bieg Naftowy”.
Kampania społeczna pn. „Czad i ogień
obudź czujność”
Zasady bezpiecznych zachowań na

itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne (wpisać jakie)

mazowieckie

Razem
KP PSP Ciechanów
Spotkania z Gronem Pedagogicznym i
uczniami szkół i przedszkoli
KP PSP Gostynin
Spotkania z Gronem Pedagogicznym i
uczniami szkół i przedszkoli

KP PSP Maków Mazowiecki
Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunków ewakuacji w szkole
podstawowej
KP PSP Ciechanów
Spotkania z Gronem Pedagogicznym i
uczniami szkół i przedszkoli
KP PSP Ciechanów
Spotkania z Gronem Pedagogicznym i
uczniami szkół i przedszkoli

wypadek pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia, prawidłowe zachowania
podczas alarmowania służb ratowniczych
oraz schemat postępowania na wypadek
zagrożenia, pierwsza pomoc
przedmedyczna
podręczny sprzęt gaśniczy, bezpieczna
droga do szkoły, kampania społeczna pn.
„Bezpieczny przedszkolak”
Sala edukacyjna „Ognik”, wycieczki w
strażnicach, piknik pn. „FESTUM
CATHEDRALE”
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
szkolenie z zakresu ewakuacji i ochrony
przeciwpożarowej.

47
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5870
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9070
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3

2

przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.

4

4

KP PSP Gostynin
Spotkania z Gronem Pedagogicznym i
uczniami szkół i przedszkoli
KP PSP Maków Mazowiecki
Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunków ewakuacji w szkole
podstawowej
KP PSP Ciechanów
Spotkania z Gronem Pedagogicznym i
uczniami szkół i przedszkoli
KP PSP Gostynin
Spotkania z Gronem Pedagogicznym i
uczniami szkół i przedszkoli
KP PSP Maków Mazowiecki
Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunków ewakuacji w szkole
podstawowej
KP PSP Ciechanów
Spotkania z Gronem Pedagogicznym i
uczniami szkół i przedszkoli
KP PSP Sokołów Podlaski
Zajęcia sala edukacyjna „Ognik”
KM PSP Radom
Zajęcia sala edukacyjna „Ognik”

przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
szkolenie z zakresu ewakuacji i ochrony
przeciwpożarowej.

3

2

przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
szkolenie z zakresu ewakuacji i ochrony
przeciwpożarowej.

4

3

2

przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym

4

4

5

KP PSP Wołomin
Piknik edukacyjny
KP PSP Żyrardów
Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunków ewakuacji
w szkole podstawowej
KP PSP Lipsko
Piknik edukacyjny
KM PSP Warszawa
Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunków ewakuacji
w szkole podstawowej
KM PSP Warszawa
Piknik edukacyjny
KM PSP Warszawa
Spotkania z Gronem Pedagogicznym
podczas rady nauczycielskiej
KM PSP Warszawa
Spotkania z uczniami szkół podstawowych i
przedszkoli
KP PSP Żyrardów
Spotkania z Gronem Pedagogicznym oraz
uczniami szkół podstawowych
KP PSP Sokołów Podlaski
Zajęcia sala edukacyjna „Ognik”

przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym
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3

4
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3
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KM PSP Radom
Zajęcia sala edukacyjna „Ognik”
KP PSP Wołomin
Piknik edukacyjny
KP PSP Żyrardów
Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunków ewakuacji
w szkole podstawowej
KP PSP Lipsko
Piknik edukacyjny
KM PSP Warszawa
Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunków ewakuacji
w szkole podstawowej
KM PSP Warszawa
Piknik edukacyjny
KM PSP Warszawa
Spotkania z Gronem Pedagogicznym
podczas rady nauczycielskiej
KM PSP Warszawa
Spotkania z uczniami szkół podstawowych i
przedszkoli
KP PSP Żyrardów
Piknik edukacyjny
RAZEM

przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym oraz
przeprowadzaniem ewakuacji w szkole.
przedstawiano zagadnienia związane z
ochroną przeciwpożarową i
bezpieczeństwem pożarowym
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Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

opolskie

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne

Zapoznanie ze sprzętem stanowiącym
wyposażenie samochodów pożarniczych,
pokaz umiejętności ratowniczych w tym
zasad udzielania pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym
– pokaz cięcia samochodu. Zasady
zachowania się podczas pożarów.
Zasady bezpiecznej ewakuacji z budynków
w razie pożaru.
Spotkanie dot. zabezpieczenia p.
pożarowego obiektów użyteczności
publicznej na terenie powiatu
głubczyckiego.
Ochrona przeciwpożarowa,
a zwłaszcza ograniczenie ofiar pożarów
wewnętrznych, podstawowe zasady i
wymagania związane z prowadzeniem
ewakuacji z budynków użyteczności
publicznej.
Pokaz i szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, gaszenie pożarów oraz
pokaz sprzętu strażackiego.
Pokaz i szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, gaszenie pożarów oraz
pokaz sprzętu strażackiego.
Otwarte strażnice.
Spotkanie z młodzieżą szkół średnich w
ramach Europejskiego Dnia bez Ofiar
Śmiertelnych na drogach w MDK w Oleśnie.
Pokazy na festynie w przez
KP PSP w Kluczborku dot. zasad
zachowania się podczas zauważania pożaru
lub innego MZ. Wykład nt. tlenku węgla.
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Pokazy sprzętu.
Pokaz dla przedszkolaków dot. zasad
zachowania się podczas zauważenia pożaru
lub innego MZ. Pokazy sprzętu oraz
udzielania p. pomocy.
XXXII Rajd Caroliński podczas którego KP
PSP w Nysie zorganizowała pokaz sprzętu
ratowniczego.
XXXII Rajd Caroliński podczas którego KP
PSP w Nysie zorganizowała pokaz sprzętu
ratowniczego.

podkarpackie

Razem
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)
-wizyty dzieci w KP i KM
- udział w imprezach zewnętrznych
- wizyty w „OGNIKU”
- wizyty w przedszkolach

Bezpieczeństwo pożarowe w domach oraz
na terenie gmin
Bezpieczeństwo na drogach oraz nad wodą
Jak zachować się podczas ewakuacji
Ochrona przeciwpożarowa i
bezpieczeństwo w szkołach
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Ćwiczenia oraz pokazy

podlaskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Zagrożenia pożarowe w
trakcie prac polowych i w gospodarstwie
rolnym, Zasady udzielania pierwszej
pomocy
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Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne: spotkanie z dziećmi w przedszkolu,
wizyty w strażnicach, festyny, pokazy
sprzętu

pomorskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Bezpieczeństwo pożarowe w okresie
jesiennym oraz zasady udzielania pierwszej
pomocy
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo pożarowe
w domu i mieszkaniu, Pokazy ratownicze
(w tym prezentacja sprzętu)
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczny wypoczynek
nad wodą, Zagrożenia pożarowe w trakcie
prac polowych i w gospodarstwie rolnym,
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy,
pokazy sprzętu i wyposażenia
ratowniczego
- pokazy ratownictwa i metod udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas
festynów rodzinnych organizowanych
przez zakłady pracy,
- znaki ewakuacyjne oraz przeprowadzenie
próbnej ewakuacji z budynku,
- festyn „Pożegnanie lata”,
- ochrona przeciwpożarowa w budynkach
mieszkalnych oraz w budynkach ZL II,
- statystyki oraz zagrożenia występujące w
powiecie kartuskim,
- „Bezpieczeństwo na drogach”,
- przybliżenie pracy strażaka,
-zasady bezpiecznego zachowania się w
sytuacji zauważenia pożaru,
- prawidłowe alarmowanie, ewakuacja oraz
zgłoszenie zdarzenia,
- powiatowe zawody sportowo –
pożarnicze OSP (bezpieczeństwo
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pożarowe)
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

- spotkania z władzami powiatu oraz z
przedstawicielami służb,
- informacja o stanie bezpieczeństwa na
terenie powiatu kwidzyńskiego,
- spotkania z przedstawicielami lasów
państwowych (ochrona przeciwpożarowa,
wypalanie traw, nieużytków,
bezpieczeństwo osób przebywających w
lesie),
- kolegium starosty (bezpieczeństwo
publiczne)
- znaki ewakuacyjne oraz przeprowadzenie
próbnej ewakuacji z budynku,
- zajęcia dla uczniów szkół w sali
edukacyjnej „OGNIK”,
- udział w posiedzeniach rad
pedagogicznych,
- pogadanka z uczniami szkół
podstawowych nt. zasad bezpiecznego
zachowania się podczas sytuacji
zagrażających życiu, zgłoszenia zdarzenia
do podmiotu ratowniczego,
- spotkania „Lasy – jak dbać o zielone
płuca”,
- ochrona przeciwpożarowa w obiektach
oświatowych,
- „Rozpoczyna się sezon grzewczy, jakie
czyhają na nas niebezpieczeństwa”,
- pokaz sprzętu na wyposażeniu JRG,
- pomoc przedmedyczna,
- zagrożenia podczas drogi do/z
przedszkola,

5

50
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4584
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śląski
e

Inne (wpisać jakie):
- przyjmowanie wycieczek z terenu
powiatu, spotkania z dziećmi, kolonie
letnie, wycieczka dzieci polsko –
niemiecka, ćwiczenia JRG, wizyta dzieci z
klas o profilu strażackim

Razem
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

- zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla
- pokaz ratownictwa technicznego oraz
udzielanie kwalifikowanej pierwszej
pomocy,
- X Marsz na orientację Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych,
- szkolenie dla gminnych oraz miejskich
Ośrodków Pomocy Społecznej – bezpieczne
użytkowanie obiektów oraz występujące
zagrożenia,
- konwent prezydenta, burmistrzów oraz
wójtów powiatu starogardzkiego,
- festyn „Rummeliada” dla mieszkańców
gminy Miastko oraz zakończenie sezonu
motocyklowego (pokaz sprzętu,
ratownictwo medyczne),
- pokazy dla dzieci z przedszkola „BAJKA” –
JRG Człuchów,
- wycieczki do remiz JRG,
- spotkania z uczniami w KP PSP Kartuzy
(pokaz sprzętu strażackiego,
powiadamianie oraz alarmowanie służb
ratowniczych, materiały edukacyjne „Czad i
ogień”,
- wizyta w JRG Kościerzyna („Rozpoczyna
się sezon grzewczy, jakie czyhają na nas
niebezpieczeństwa”),
- wycieczki szkolne JRG Wejherowo oraz
Rumia (pokaz sprzętu oraz bezpieczeństwo
pożarowe)
Próbna ewakuacja obiektu połączona z
prelekcją nt. bezp. pożarowego
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Czad i Ogień Obudź czujność, przyczyny
pożarów, zasady bezpiecznego zachowania
się podczas pożaru, czujki tlenku węgla,
zasady udzielania pierwszej pomocy
Pokaz gaszenia palącego się oleju i palącego
się sprzętu elektronicznego.
Zagadnienia dotyczące bezpiecznych
zachowań, pierwsza pomoc

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Próbne ewakuacje w placówkach
oświatowych

Inne (wpisać jakie)
Udział zastępów PSP w ARENA MOTO
SHOW 2017 Gliwice
Festyny, pokazy

Współorganizacja programu pn.
”Bezpieczna droga do szkoły” dla uczniów
pierwszych klas szkół podstawowych.
Tematyka związana
z bezpieczeństwem pożarowym w
starostwie powiatowym w Pszczynie
Ewakuacja próbna placówek oświatowych
połączona z prelekcją nt. bezp. pożarowego,
z kadrą dydaktyczną
Omówienie zasad bezpiecznej ewakuacji;
omówienie szeroko pojętego
bezpieczeństwa pożarowego.
Pokazy z ratownictwa technicznego wraz z
omówieniem zasad bezpiecznego
zachowania się na drogach. Przedstawienie
specyfiki służby strażaka.
Omówienie zasad bezpiecznego
zachowania

święto
krzyski
e

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Wizyty dzieci w salce edukacyjnej „Ognik”
- Kształtowanie prawidłowych zachowań
i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i
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zdrowia.
- Wdrażanie do prawidłowych nawyków
w zakresie używania domowych
urządzeń elektrycznych.
- Utrwalenie znajomości telefonów
alarmowych oraz znaków
ostrzegawczych i informacyjnych.
- Promowanie bezpiecznej zabawy i
wypoczynku.
- Pierwsza pomoc
Spotkania z mieszkańcami podczas
festynów i pikników
- Pogadanka na temat bezpiecznego
zachowania się podczas wypoczynku nad
wodą oraz podczas burzy,
- Prezentacja sprzętu ratownictwa
technicznego, sprzętu gaśniczego, sprzętu
do działań na wodzie oraz sprzętu
nurkowego.
- Omówienie zawodu strażaka
- Pokazy z udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy
- Poruszono tematykę: „Czad i ogień –
obudź czujność”
Podczas spotkań z władzami gminy, powiatu
poruszano tematykę:
- Stan bezpieczeństwa pożarowego.
- Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
- Zasad prawidłowego zabezpieczenia
kąpielisk oraz innych miejsc wypoczynku
wakacyjnego.
- Tematyka związana z działalnością PSP i
OSP.

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Podczas rad pedagogicznych oraz próbnych
ewakuacji w szkołach poruszano
następujące tematy:
- Udzielanie kwalifikowanej pierwszej
pomocy
- Zasady ewakuacji
- Sposoby użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego,
- Alarmowanie jednostek ochrony
przeciwpożarowej
- Przekazywano informacje dot.
bezpiecznych zachowań podczas
zbliżających się wakacji.
Podczas imprez organizowanych na terenie
placówek oświatowych przeprowadzano
pogadanki, pokazy i zajęcia edukacyjne z
zakresu bezpieczeństwa pożarowego i
udzielania pierwszej pomocy.
Podczas próbnych ewakuacji w szkołach
każdorazowo prezentowano sprzęt
pożarniczy będący na wyposażeniu
samochodów. W ramach pogadanek
przekazywano informację na temat zasad
bezpieczeństwa w domu i szkole.

44

4067

606

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

Wizyty dzieci w salce edukacyjnej „Ognik”
- Kształtowanie prawidłowych zachowań
i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i
zdrowia.
- Wdrażanie do prawidłowych nawyków
w zakresie używania domowych
urządzeń elektrycznych.
- Utrwalenie znajomości telefonów
alarmowych oraz znaków
ostrzegawczych i informacyjnych.
- Promowanie bezpiecznej zabawy i
wypoczynku.
- Pierwsza pomoc
Spotkania z mieszkańcami podczas
festynów i pikników
- Pogadanka na temat bezpiecznego
zachowania się podczas wypoczynku nad
wodą oraz podczas burzy,
- Prezentacja sprzętu ratownictwa
technicznego, sprzętu gaśniczego, sprzętu
do działań na wodzie oraz sprzętu
nurkowego.
- Omówienie zawodu strażaka
- Pokazy z udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy
- Poruszono tematykę: „Czad i ogień –
obudź czujność”
- Spotkanie z członkami Zarządu Oddziału
Gminnego i Powiatowego ZOSP RP
- Czynności kontrolno-rozpoznawcze w
obiektach zakwalifikowanych do letniego
wypoczynku.
- Spotkanie z lokalnymi mediami w
sprawie propagowania zasad
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bezpieczeństwa podczas organizacji
wypoczynku w okresie wakacyjnym
- Spotkanie ze służbami działającymi w
ramach zapewnienia bezpieczeństwa w
powiecie (Policja, Straż Miejska).
- Prezentacja działań ratowniczo
gaśniczych podczas ćwiczeń
powiatowych i wojewódzkich.

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

Razem
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne (wpisać jakie)
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profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
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profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
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bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo czasu
wolnego
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ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej
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Razem
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

 bezpieczeństwo pożarowe w domu w
tym trujące właściwości tlenku węgla,
 omawiano zagadnienia i problematykę
związaną z wypalaniem traw,
 bezpiecznego letniego wypoczynku
dzieci, bezpieczeństwa nad wodą oraz
bezpiecznych żniw.
 propagowanie właściwych zachowań na
akwenach wodnych przez żołnierzy
amerykańskich
wspólna
akcja
z
Komendą Powiatową Policji w Słupcy,
 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
- spotkania na obozach harcerskich i
MDP wypoczynku

 Inne
- Spotkania w szkołach i
przedszkolach podczas praktycznego
sprawdzenia warunków ewakuacji
- Obóz pożarniczy dla uczniów z klasy
mundurowej
- Piknik naukowy
- Spotkania w Komendzie PSP, w
jednostkach ratowniczo-gaśniczych

 podczas pokazów ratownictwa
technicznego funkcjonariusze Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej przeprowadzili
pogadankę w zakresie bezpiecznego
letniego wypoczynku w tym
bezpieczeństwa nad wodą, przekazano
także materiały profilaktyczne,
 bezpieczeństwo w budynkach
mieszkalnych, zasady bezpieczeństwa w
ruchu drogowym pierwsza pomoc,
bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo
nad wodą.
 poruszano tematy:. „Czad i ogień – obudź
czujność”, bezpieczeństwo w domu,
 bezpieczeństwo w budynkach
mieszkalnych, pokazy sprzętu,
 prawidłowe zgłaszanie zdarzeń na
numer alarmowe,
 realizację zadań jakie stoją przed kadrą
dydaktyczno – wychowawczą placówki
w sytuacji zagrożenia, promocja
bezpiecznych zachowań w życiu
codziennym
 pokazy i nauka udzielenia pierwszej
pomocy przedmedycznej.

zachodniopom
orskie

Razem

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Festyny sportowo – edukacyjne, pokazy
pierwszej pomocy przed medycznej,
festyny rodzinne, zawody sportowo –
pożarnicze, obchody rocznicowe istnienia
jednostki OSP, spotkanie
z mieszkańcami
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Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)
Inne (wpisać jakie)
Razem
RAZEM

Spotkania z harcerzami, spotkania z
dziećmi z kolonii i półkolonii, spotkania z
przedszkolakami
Wizyty w strażnicach – przedszkolaki,
harcerzy, podopiecznych Centrum Terapii i
Stymulacji Rozwoju
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