Państwowa Straż Pożarna
Podsumowanie kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”
w czerwcu 2018 r.
Liczba
Województwo

Rodzaj przedsięwzięcia

dolnośląskie

1.Spotkania z mieszkańcami
gminy

L
Tematyka
p
.

przedsięwzięć

uczestników
dzieci

dorosłych

10010

5207





Piknik Rodzinny
„Dzień Dziecka”
„Bezpieczne Wakacje” – bezpieczeństwo
nad wodą, MARINA Głogów
(http://miedziowe.pl/content/view/881
53/189/)
 Pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego
 Zasady udzielania KPP
 Pogadanki na temat:
 bezpieczeństwa,
 zachowanie się podczas pożaru i
innych zagrożeń,
 jak przekazać informację o pożarze i
innym zdarzeniu.
 realizacja kampanii:
„Stop Pożarom Traw”, „Kręci mnie
bezpieczeństwo”,
”Zgaś ryzyko”, Nie dla czadu”, „Razem
Bezpieczniej”, „Bezpieczne Wakacje

71

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

4 Inne – spotkania z OSP

Omówienie bieżących zagadnień dot.
bezpieczeństwa na terenie powiatu.
Szkoły i przedszkola:
 Zasady bezpiecznej ewakuacji
 Zasady udzielania KPP
 Pogadanki na temat:
 bezpieczeństwa – „Bezpieczne
wakacje”,
 praca strażaków,
 zachowanie się podczas pożaru i
innych zagrożeń,
 jak przekazać informację o pożarze i
innym zdarzeniu
Pokaz sprzętu – podręczny sprzęt gaśniczy,
wyposażenie osobiste strażak
 drzwi otwarte komend: zapoznanie z
praca strażaka (bezpieczeństwo oraz
pierwsza pomoc) – działania edukacyjne.
 „Ogniki”
 szkolenie harcerzy

RAZEM

13

110

480

47

5465

1048

108

2906

270

18851

9685

3543

kujawsko-pomorskie

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

pierwsza pomoc przedmedyczna;
przybliżenie i doskonalenie procedur
postępowania w różnych sytuacjach
zagrożenia życia i zdrowia

1

60

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

zasady bezpiecznego postępowania podczas
różnych zdarzeń losowych,
np. wypadek drogowy, pierwsza pomoc
przedmedyczna, telefony alarmowe;
niebezpieczeństwa występujące podczas
zabawy na akwenach wodnych

1

130

8

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

bezpieczne zachowania podczas wypoczynku
nad wodą;
bezpieczeństwo podczas pobytu w domu,
szkole, na wycieczkach i piknikach;
prezentacja pojazdów i sprzętu pożarniczego;
pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz
pokaz ratownictwa wodnego

3

390

285

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

4

878

98

6

180

20

15

2122

575

KP PSP BRODNICA

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

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

bezpieczne zachowania podczas wypoczynku
nad wodą;
bezpieczeństwo podczas pobytu w domu,
szkole, na wycieczkach i piknikach w ramach
akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały
rok szkolny";
prezentacja pojazdów i sprzętu pożarniczego
bezpieczne zachowania podczas wypoczynku
nad wodą;
bezpieczeństwo podczas pobytu w domu,
szkole, na wycieczkach i piknikach w ramach
akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo";
prezentacja pojazdów i sprzętu pożarniczego

KM PSP BYDGOSZCZ

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

prezentacja samochodu strażackiego, sprzętu,
umundurowania strażaka;
zabawy ruchowe dla dzieci;
symulacja pożaru w zadymionym namiocie;
ugaszenie pożaru hydronetką do celu;
pogadanki na temat prawidłowcyh zachowań
w domu i szkole, gdy wybuchnie pożar;
bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających
sie wakacji nad wodą, podczas pikników,
obozowisk, biwaków, rozpalanie ognisk;

prawidłowe korzystanie z numerów
alarmowych;
prezentacja podstawowych zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne:
sala edukacyjna OGNIK

KP PSP CHEŁMNO

prezentacja samochodu strażackiego, sprzętu,
umundurowania strażaka;
pogadanki na temat prawidłowych zachowań
w domu i szkole;
bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających
się wakacji nad wodą, podczas pikników;
rozpalanie ognisk;
prawidłowe korzystanie z numerów
alarmowych;
symulacja pożaru poprzez zadymienie i
praktyczne sprawdzenie ewakuacji obiektu;
zwrócenie uwagi na trudności w ewakuacji,
gdy pojawia się zadymienie;
utrwalenie znajomości znaków
ewakuacyjnych i informacyjnych
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

8

458

161

21

449

85

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

pokaz udzielnaia pierwszej pomocy;
pokaz sprzętu ratowniczego i ratowniczogaśniczego

3

400

350

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

5

145

40

3

80

20

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Bezpieczeństwo, ratownictwo i chrona
przeciwpożarowa;
pokaz pojazdu strażackiego;
bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających
się wakacji - w szczególności zachowanie się
nad wodą oraz na obszarach wiejskich.

5

290

200

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

1

0

25

3

84

9

3

0

15

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne:
Komenda Powiatowa PSP w
Chełmnie

podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas
drogi do szkoły;
praca strażaka;
pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
pokaz udzielania pierwszej pomocy
podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas
drogi do szkoły;
praca strazaka;
pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
pokaz udzielania pierwszej pomocy;
zwiedzanie Komendy

KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)
Inne:
Drzwi otwarte w KP PSP GolubDobrzyń
Inne:
Kontrola akwenów wodnych
KM PSP GRUDZIĄDZ

Prelekcja na temat bezpieczeństwa,
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej;
szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy.
Zwiedzanie komendy;
informacje na temat ochrony
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa;
informacje na temat pracy strażaka.
Kontrola prewencyjna kąpielisk
niestrzeżonych.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Kręci mnie bezpieczeństwo,
STOP pożarom traw

5

130

300

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

STOP pożarom traw i wysypisk

1

0

15

5

400

100

2

20000

100000

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

omówienie zasad bezpieczeństwa
na wakacjach,
pokazy sprzętu,
udzielanie pierwszej pomocy

4

305

114

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne:
spotkania na terenie JRG

bezpieczeństwo,
STOP pożarom traw,
bezpieczeństwo dzieci w trakcie letniego
wypoczynku.

1

21

2

pokaz sprzętu, działań ratowniczych,
udzielania pierwszej pomocy medycznej;
zasady postępowania na wypadek zagrożeń,
które mogą powstać w trakcie pożarku,
anomalii pogodowych, ze strony owadów
błonkoskrzydłych, w domu, w czasie
wycieczek, pikników i letniego wypoczynku zgodnie z założeniami kampanii "Kręci mnie
bezpieczeństwo" oraz "Kręci mnie

8

443

877

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne:

Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny,
STOP pożarom traw,
Bezpieczne wakacje
Akademia bezpieczeństwa w telewizji TVS
Grudziądz - nagranie o systemie ostrzegania
przed gwałtownymi zjawiskami
atmosferycznymi

KP PSP INOWROCŁAW

KP PSP LIPNO

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

bezpieczeństwo
nad wodą"
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

0

0

0

3

430

110

2

42

6

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej;
bezpieczny wypoczynek nad wodą;
bezpieczeństwo pozarowe w domu
i otoczeniu;
informacje dotyczące używania numerów
alarmowych;
resuscytacja krążeniowo-oddechowa

7

580

590

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej;
bezpieczny wypoczynek nad wodą;
bezpieczeństwo pozarowe w domu
i otoczeniu;
informacje dotyczące używania numerów

3

176

24

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne:
wycieczki dzieci
do siedziby KP PSP
w Lipnie

Ćwiczenia praktyczne z ewakuacji szkoły,
podsumowanie i omówienie ewakuacji;
zasady postępowania na wypadek zagrożeń,
które mogą powstać w trakcie pożaru,
anomalii pogodowych, ze strony owadów
błonkoskrzydłych, w domu,
w czasie wycieczek, pikników i letniego
wypoczynku - zgodnie z założeniami
kampanii "Kręci mnie bezpieczeńswto" oraz
"Kręci mnie bezpieczeństwo
nad wodą"
pokaz sprzętu;
bezpieczńe zachowanie w szkole i poza
szkołą, w domu oraz w czasie wakacji;
bezpieczeństwo nad wodą

KP PSP MOGILNO

alarmowych;
resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Inne (wpisać jakie)

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

8

462

104

3

735

125

KP PSP NAKŁO N. NOTECIĄ

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne:
festyny rodzinne / integracyjne /
edukacyjne

pokazy sprzętu;
instruktaż udzielania pierwszej pomocy;
zasady bezpieczeństwa w domu,
w szkole, w przedszkolu, podczas zabawy,
podczas wypoczynku;
Bezpieczne wakacje;
Czad i ogień. Obudź czujność;
STOP pożarom traw;
szkodliwość tlenku węgla dla życia
i zdrowia
pokazy oraz instruktaż udzielania pierwszej
pomocy,
zasady bezpieczeństwa

KP PSP RADZIEJÓW
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych):

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny”

15

1894

268

Inne: zebrania sprawozdawcze w
jednostkach OSP na terenie
powiatu

-

-

-

-

KP PSP RYPIN
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

3

221

102

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

1

94

9

2

79

12

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne:
wizyta w JRG w Rypinie

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

KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

zasady bezpiecznego wypoczynku w okresie
letnim z uwzględnieniem niebezpieczeństw
na akwenach wodnych;
zasady bezpiecznego zachowania w szkole, na
ulicy, na podwórku;
prezentacja sprzętu pożarniczego

4

326

33

Inne:

-

0

0

0

KP PSP ŚWIECIE

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

zapoznanie z zawodem strażaka;
pokazy bezpiecznego zachowania podczas
wakacji, pikników;
zasady bezpiecznego postępowania na
obszarach wodnych w związku z kampanią
społeczną "Kręci mnie bezpieczeństwo…
przez cały rok szkolny" oraz "Kręci mnie
bezpieczeństwo... nad wodą"

1

106

51

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

zapoznanie z zawodem strażaka;
akcja promująca bezpieczne zachowania w
domu i podczas wakacji;
pokazy pierwszej pomocy - "Kręci mnie
bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny"
oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo… nad
wodą"

7

839

53

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo"

8

12500

2530

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

4

870

95

9

193

27

1

100

50

KM PSP TORUŃ

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)
Inne:
ajęcia szkoleniowe OGNIK

tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo"
tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo"

KP PSP TUCHOLA
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

bezpieczeństwo dzieci, młodzieży
i dorosłych w trakcie letniego wypoczynku;

zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)
Inne:
OSP, obozy harcerskie

kontynuacja kampanii społecznych
w powiecie i nakreślenie założeń
na lipiec;
bieżący stan bezpieczeństwa w powiecie
dni otwarte strażnic;
pogadanki i spotkania dotyczące
bezpiecznego spędzania wakacji
popularyzacja wśród społeczeństwa
działalności OSP;
prowadzenie pogadanek na obozach
harcerskich na temat bezpiecznego spędzania
wakacji

2

0

30

5

130

20

3

70

250

KP PSP WĄBRZEŹNO
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

akcja promująca bezpieczne zachowanie w
związku z kampanią profilaktyczną "Kręci
mnie bezpieczeństwo"

6

189

36

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

3

235

24

Inne:

-

1

24

2

6

360

521

1

0

25

4

455

38

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

bezpieczeństwo podczas wypoczynku;
STOP pożarom traw;
pokazy sprzętu
bezpieczeństwo w pracy, podczas
wypoczynku;
STOP pożarom traw
bezpieczeństwo w domu, w szkole, podczas
wypoczynku;

STOP pożarom traw;
pokazy sprzętu
bezpieczeństwo w domu, w szkole,
w przedszkolu, podczas wypoczynku;
STOP pożarom traw;
pokazy sprzętu

11

266

42

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

pokaz sprzętu;
pogadanka na temat bezpieczeństwa
- w szczególności w zakresie "bezpiecznych
wakacji"

2

35

125

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

4

440

125

4

730

80

Inne:
spotkania w JRG,
w przedszkolach
KP PSP ŻNIN

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)
Inne:
drzwi otwarte
w KP PSP w Żninie

pokaz sprzętu;
pogadanka na temat bezpieczeństwa
- w szczególności w zakresie "bezpiecznych
wakacji"
pogadanka na temat bezpieczeństwa dzieci,
szczególnie w okresie wakacji;
zapoznanie ze sprzętem pożarniczym

KW PSP TORUŃ
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:
zawody TFA;
festyn - piknik "Misja wakacje" w
Toruniu;
festyn - piknik "Bezpieczna droga
na wakacjach przy autostradzie
A1

promocja zawodu strażaka;
finał akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo";
bezpieczna droga na wakacje;

3

4250

6550

lubelskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Festyny z okazji Dnia Dziecka. Pokaz sprzętu
podczas imprezy motoryzacyjnej
organizowanej przez Automobilklub
biłgorajski. Gminne zawody sportowopożarnicze. Pogadanki o bezpieczeństwie
podczas letniego wypoczynku w ramach, akcji
„Bezpieczne wakacje” „Strażak uczy ratować”,
wycieczkach szkół i przedszkoli, pikników
rodzinnych „Kręci mnie bezpieczeństwo”,
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz
ochrony przeciwpożarowej. Pokazy sprzętu
pożarniczego, pikniki Udział w debacie
społecznej pn. „Porozmawiajmy o
bezpieczeństwie – możesz mieć na nie
wpływ”. Pokazy sprzętu podczas pikniku
parafialnego om. Jana Pawła II.
Posiedzenie rady powiatu, posiedzenie rady
miasta. Wizytacje jednostek OSP. Kampania
„Stop pożarom traw”. Spotkania z zarządami
jednostek OSP w temacie kampanii „Czad i
ogień. Obudź czujność!” Bezpieczeństwo na
akwenach.
Pogadanki dot. pracy strażaka, rekrutacji do
szkół pożarniczych i służby w PSP. Pogadanki
o bezpieczeństwie na obozach harcerskich.
Bezpieczeństwo drogowe -ratownictwo
drogowe. Obsługa defibrylatora AED.
Bezpieczeństwo pożarowe w szkole i poza
nią.
Bezpieczeństwo w sezonie grzewczym,
instalacja czujek tlenku węgla i dymu,
bezpieczeństwo przy eksploatacji kuchenek
gazowych oraz gazu ziemnego.
Prelekcje w ramach kampanii „Stop pożarom
traw”. Przedstawienie zagadnień dot. „Kręci
mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”,
zasady ewakuacji oraz przepisy dot. ochrony
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Inne (wpisać jakie)
Targi motoryzacyjne, targi pracy.
Wizyty dzieci w strażnicy.
Festyny i pikniki „Bezpieczne
wakacje” i inne. Kampania
edukacyjna dla nauczycieli
„Strażak uczy ratować”.
Publikacja na stronie
internetowej.
Wizyty w salach edukacyjnych
„Ognik”.
Spotkania w zakładach pracy.
Publikacje na stronie
internetowej komendy.
Informacje w stacjach
telewizyjnych.

przeciwpożarowej. Pokazy sprzętu
pożarniczego.
Kwalifikowana pomoc przedmedyczna
Czad, zasady ewakuacji, prelekcje dot. zasad
bezpieczeństwa.
Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa
medycznego.
Alarmowanie służb.
Prezentacja zawodu strażaka, prezentacja i
pokazy sprzętu.

RAZEM

lubuskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Uczestnictwo w festynach. Zapoznanie z
charakterem pracy strażaka, prezentacja
pojazdów ratowniczych i wyposażenia,
omówienie bezpiecznego zachowania w
przypadku zdarzenia wraz z nauką
prawidłowego jego zgłoszenia, podstawy
udzielania pierwszej pomocy.
* z 4 festynów brak danych w zakresie ilości
osób
Uczestnictwo zastępu JRG Sulechów w
próbnej ewakuacji w Urzędzie Miejskim w
Sulechowie
Udział w zajęciach oraz festynach
organizowanych z okazji "Dnia Dziecka".
Przeprowadzono pogadanki z dziećmi i
młodzieżą na temat zachowania w przypadku
powstania pożaru oraz zauważenia wypadku
drogowego (numery alarmowe,
powiadamianie służb, postępowanie).
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Inne (wpisać jakie)

Przeprowadzono pokaz ratownictwa
drogowego oraz zorganizowano stanowiska
do udzielania pierwszej pomocy.
Akcja edukacyjna dla dzieci przeprowadzona
w Salce Edukacyjnej Ognik w Gorzowie Wlkp.
i Zielonej Górze
Wizyta w jednostkach PSP. Przedmiotem
spotkania było przybliżenie pracy strażaka i
głównych zadań Państwowej Straży Pożarnej.
Przedstawiono podstawowe zasady
postępowania w niebezpiecznych sytuacjach,
a także funkcjonowanie numerów
alarmowych, pogadanka na temat
bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej
pomocy. Omówiono zagadnienia związane z
przygotowaniem do wakacji, bezpiecznego
wypoczynku nad wodą i w lesie. Po
przeprowadzonej prelekcji zaprezentowano
auta pożarnicze wraz z wyposażeniem.
Konkurs dla zielonogórskich szkół
podstawowych “Bezpieczna ekipa”. Projekt
edukacyjno - informacyjny mający na celu
wyuczenie bezpiecznego zachowania w czasie
niebezpieczeństwa w domu i na drodze.
Konkurs składał się z trzech części: 2
teoretycznych i jednej sprawnościowej.
Przystąpiło 12 szkół z terenu Zielonej Góry.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Miasta
Zielona Góra.
W trakcie festiwalu "Wake Up Kids"
ratownicy zademonstrowali zadymiony
namiot, który stwarzał symulację
zadymionego pomieszczenia. Dzieci i dorośli
zostali poinformowani jak się trzeba
zachować w przypadku zauważenia pożaru
oraz w jaki sposób przemieszczać się w
zadymionym pomieszczeniu. Dodatkowo
dzieci uczyły się jak prowadzić resuscytację.
Próbna ewakuacja firmy Nestle Kargowa w
ramach "Dnia bezpieczeństwa pracowników
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Oddziału" z udziałem JRG Sulechów. W
ramach ewakuacji przypomniano zasady
pierwszej pomocy, BHP oraz podstawy
bezpieczeństwa na wypadek pożaru
Akcja edukacyjna zorganizowana wraz z
Nadleśnictwem Kłodawa, poprzedzająca letni
wypoczynek dla dzieci z gorzowskich Szkół
Podstawowych. Tematem spotkania było
omawianie programu edukacyjnoprewencyjnego pn. "Kręci mnie
bezpieczeństwo" oraz zapobieganie różnym
rodzajom zagrożeń.
W ramach projektu „Strażacy na Pograniczu
Polsko-Saksońskim …,” w dniach od 18 do 20
czerwca 2018 r. w Sieniawie Żarskiej,
Olbrachtowie (Gmina Żary), Górzynie (Gmina
Lubsko), Łęknica ( Gmina Łęknica) odbyła się
kampania informacyjna dla 315 dzieci w
wieku 8-14 lat ze Szkół Podstawowych w
Sieniawie Żarskiej, Olbrachtowie, Górzynie i
Łęknicy oraz dla personelu szkoły pod
tytułem bezpieczne „Wakacje 2018”. Podczas
szkolenia zostały rozdane gadżety w postaci
315 szt. latarek i 315 szt. kamizelek
odblaskowych dla uczestników szkolenia oraz
45 czujników tlenku węgla (czadu) i dymu,
jako nagrody w przeprowadzonych
konkursach
Pierwsza edycja zawodów “Młodzi ogniowi
strażacy” dla druhów OSP. Zawody
zorganizowane w postaci toru przeszkód w
celu aktywacji i zachęcenia młodzieży do
służby, z przybliżeniem wysiłku z jakim w
codziennej służbie musi zmierzyć się strażak.

łódzkie

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

Bezpieczeństwo podczas wakacji, zasady
udzielania pierwszej pomocy medycznej,
bezpieczeństwo nad wodą – pogadanki oraz
pokazy sprzętu
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małopolskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)
Inne (wpisać jakie)

Kampania społeczna pn. „Bezpieczny
wypoczynek nad wodą”,
Bezpieczeństwo pożarowe, pierwsza pomoc
przedmedyczna, rola dyrektora i nauczyciela
podczas ewakuacji, bezpieczny wypoczynek
nad wodą.
„Zintegrowana polityka bezpieczeństwa”
Sala edukacyjna „Ognik”

RAZEM
KP PSP Białobrzegi
Wycieczka w JRG i KP



mazowieckie




Prelekcja w Szkle Podstawowej







Prelekcja w szkole podstawowej






Zasady zachowania się podczas
ewakuacji,
Zasady zachowania się w lesie i na łące,
Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie np.
pożar,
Udzielanie pierwszej pomocy,
Przybliżenie pracy strażaka.
Zasady zachowania się podczas
ewakuacji,
Zasady zachowania się w lesie i na łące,
Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie np.
pożar,
Udzielanie pierwszej pomocy,
Przybliżenie pracy strażaka.
Zasady zachowania się podczas
ewakuacji,
Zasady zachowania się w lesie i na łące,



Wycieczka w JRG i KP







Pogadanka w MGOK
„Barwy Lata 2018”









Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie np.
pożar,
Udzielanie pierwszej pomocy,
Przybliżenie pracy strażaka.
Zasady zachowania się podczas
ewakuacji,
Zasady zachowania się w lesie i na łące,
Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie np.
pożar,
Udzielanie pierwszej pomocy,
Przybliżenie pracy strażaka.
Zasady zachowania się podczas
ewakuacji,
Zasady zachowania się w lesie i na łące
Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie np.
pożar,
Udzielanie pierwszej pomocy,
Przybliżenie pracy strażaka.
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KP PSP w Błoniu

KP PSP Ciechanów
Przedsięwzięcie profilaktyczne, w
ramach akcji: „Bezpieczne
wakacje”, „Bezpieczna woda”
oraz „Kręci mnie
bezpieczeństwo”. Akcja
przeprowadzona wspólnie z
Policją, WOPR, 5 Mazowiecką
Brygadą Obrony Terytorialnej,
Państwową Inspekcją Sanitarną.

KP PSP Gostynin

18 czerwca 2018 r. Akcja skierowana do
uczniów szkół podstawowych z terenu miasta
Ciechanów. Celem jej było zwrócenie
szczególnej uwagi na zagrożenia jakie nieść
może ze sobą rekreacja wodna, a także
promowanie odpowiedzialnych postaw osób
przebywających w wodzie i nad wodą, a w
efekcie dalsze ograniczanie wypadków.
Strażacy przybliżyli między innymi zasady
udzielania pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej oraz techniki pomocy osobie
tonącej.

KP PSP Grodzisk Mazowiecki
Praktyczne sprawdzenie
organizacji i warunków
wypoczynku letniego
Zajęcia edukacyjne – poznajemy
zawody - strażak
Realizacja zajęć edukacyjnych w
Sali edukacyjnej „Ognik”

Omówienie zasad postępowania w przypadku
wystąpienia pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia i anomalii pogodowych
Prezentacja zawodu strażak.
Alarmowanie – jak wezwać pomoc.
Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
Procedury zachowania podczas wystąpienia
pożaru, ewakuacja.
Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Alarmowanie służb ratunkowych.
Zagrożenia związane z wypoczynkiem letnim,
bezpieczne korzystanie z kąpielisk
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KP PSP Legionowo

KP PSP Łosice
Akcja edukacyjna „Czad i Ogień
Obudź Czujność”.

 Zasady bezpieczeństwa w domu oraz w
życiu codziennym (m.in. wyjaśnienie jak
ważne jest wyposażenie budynków w
Zasady bezpieczeństwa w życiu
czujki czadu, dymu oraz gaśnice).
codziennym.
 Wyjaśnienie zagrożenia wynikającego z
obecności tlenku węgla.
Pogadanka połączona z ze
 Właściwe praktyki związane z
szkoleniem z zakresu udzielania
bezpieczeństwem w domu,
pierwszej pomocy
 w gospodarstwie, w szkole. Omówienie
przedmedycznej.
zasad prawidłowego przekazywania
informacji o niebezpieczeństwie oraz
Akcja „Bezpieczne Wakacje 2018”
zagrożeniu.
 Szkolenie uczestników z zakresu zasad oraz
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
 Wyjaśnienie idei niesienia pomocy innym
ludziom.
 Pokaz na fantomie oraz szkolenie
uczestników z zakresu zasad oraz
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

 Pokaz na fantomie oraz szkolenie
uczestników z zakresu zasad oraz
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
 Pogadanka edukacyjna propagujące zasady
bezpiecznego zachowania się w obliczu
zagrożeń, w tym bezpieczeństwo nad wodą.
KP PSP Maków Mazowiecki

KP PSP Mińsk Mazowiecki

KP PSP Mława
Piknik rodzinny z okazji
obchodów Dnia Dziecka

Spotkanie w ramach odwiedzin
strażnicy w KP PSP Mława
Udział w festynach i piknikach
rodzinnych
Udział w autorskim programie
Bezpieczna Mławianka
KP PSP Ostrów Mazowiecka
Próbna ewakuacja szkoły

Wizyta dzieci w strażnicy

Nauka udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, udział w pikniku
rodzinnym gry i zabawy zawiązane z
zawodem strażaka, dmuchany zamek z KM
PSP Warszawa jak atrakcja pikniku
Pogadanka dotycząca zagrożeń
powodowanych przez pożary, zapoznanie z
praca strażaka, pokazy sprzętu
Nauka udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, zapoznanie z praca
strażaka, pokazy sprzętu
Pokazy sprzętu, pokazy w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
Poruszenie tematyki bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Omówienie zasad
bezpiecznego zachowania w domu, szkole
oraz podczas wakacji.
Zapoznanie dzieci z pracą strażaka.
Omówienie zasad bezpiecznego zachowania
w domu i w szkole.
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Powiatowe Mistrzostwa
Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy
KP PSP Otwock

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz
zasady udzielania pierwszej pomocy.

1. Pokazy sprzętu i pożaru
tłuszczów w SP nr 12 w Otwocku
w dniu 04.06.2018

Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Stop pożarom traw”
-alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia.
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Stop pożarom traw”
-alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia.
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Bezpieczne wakacje””,
- „Stop pożarom traw – zmienia jest tylko
jedna”,
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Stop pożarom traw”
-alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Stop pożarom traw”
-alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,

2. Pokazy sprzętu i pożaru
tłuszczów w Przedszkolu nr 15 w
Otwocku w dniu 07.06.2018

3. Piknik rodzinny Przedszkole nr
3 w Otwocku w dniu 08.06.2018

4. Pokazy sprzętu i „pożaru
tłuszczów” w SP nr 6 w Otwocku
w dniu 09.06.2018
5. Wycieczka w JRG Przedszkole
nr 2 z Otwocka 11.06.2018

6. Pokazy sprzętu i pożaru
tłuszczów w Centrum Edukacji
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Leśnej w Celestynowie w dniu
19.06.2018
7. Pokazy sprzętu i pożaru
tłuszczów w Gminnym
Przedszkolu w Pęclinie w dniu
22.06.2018
8. Piknik parafialny w
Sobieniach-Jeziorach, pokaz
sprzętu i pożaru tłuszczów w
dniu 24.06.2018

9. Pokazy sprzętu w Żłobku
Miejskim w Otwocku w dniu
29.06.2018

- „Stop pożarom traw”
-alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Stop pożarom traw”
-alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Bezpieczne wakacje””,
- „Stop pożarom traw – zmienia jest tylko
jedna”,
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Stop pożarom traw”
-alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia.
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KM PSP Płock
KP PSP Płońsk
Spotkania z uczniami szkół
podstawowych i przedszkoli w
siedzibie KP PSP Płońsk
Udział w Mazowieckich Dniach
Rolnictwa

Zapoznanie z pracą strażaka
Kampanią „Nie! Dla wypalania traw”,
zagrożenia związane z czadem, czujka tlenku
węgla, podstawy udzielania pierwszej pomocy

1

100

200

Udział w spotkaniu
Stowarzyszenia RekreacyjnoEkologicznego Joniec – Wkra

Zapoznano działkowiczów z zasadami
używania pieców, kominków, uświadomienie
o konieczności wykonywania
systematycznych przeglądów. Zabezpieczenie
przeciwpożarowe na działkach (jakie gaśnice
zakupić do użytku domowego). Zasady
postępowaniu w przypadku powstania
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
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Zagadnienia dróg ewakuacyjnych, dojazdów
na posesje, dróg pożarowych. Kampania „Nie!
Dla wypalania traw”, zagrożenia związane z
czadem i zaprezentowano czujkę tlenku
węgla.
KP PSP Przasnysz
„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – „Dzień Dziecka z
OSP” w Szkole Podstawowej w
Lesznie.
„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – „Rowerowy
Dzień Dziecka” przy Komendzie
Powiatowej Policji w Przasnyszu.
„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – spotkanie z
uczniami Szkoły Podstawowej w
Krzynowłodze Małej z KRUS-em.

„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – spotkanie z
uczniami Szkoły Podstawowej Nr
2 w Chorzelach.
„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – „Mazowieckie
Dni Zdrowia”.

„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – spotkanie z
dziećmi z Językowego
Przedszkola w Przasnyszu.
„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – spotkanie w KP
PSP w Przasnyszu z uczniami

































Bezpieczne wakacje.
Bezpieczna podróż.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Profilaktyka przeciwpożarowa.
Bezpieczna jazda rowerem.
Bezpieczne wakacje.
Bezpieczna podróż.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Profilaktyka przeciwpożarowa.
Bezpieczne wakacje.
Bezpieczna podróż.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Profilaktyka przeciwpożarowa.
Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym.
Udzielanie pierwszej pomocy.
Bezpieczne wakacje.
Bezpieczna podróż.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Profilaktyka przeciwpożarowa.
Udzielanie pierwszej pomocy.
Bezpieczne wakacje.
Bezpieczna podróż.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Profilaktyka przeciwpożarowa.
Udzielanie pierwszej pomocy.
Zgłoszenie: pożaru, wypadku,
zasłabnięcia.
Jak zachować się w czasie pożaru
Bezpieczna podróż.
Bezpieczne wakacje.
Bezpieczna podróż.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
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Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Przasnyszu.
„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – spotkanie w KP
PSP w Przasnyszu z dziećmi
Niepublicznego Przedszkola
„Bajkowego” w Przasnyszu.

 Profilaktyka przeciwpożarowa.
 Prezentacja sprzętu ratowniczogaśniczego.
 Zgłoszenie: pożaru, wypadku,
zasłabnięcia.
 Jak zachować się w czasie pożaru.
 Bezpieczna podróż.
 Prezentacja sprzętu ratowniczogaśniczego.
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KP PSP Przysucha
KP PSP Pułtusk
Wycieczki dzieci i młodzieży z
przedszkoli i szkół powiatu
pułtuskiego. Łącznie z
zagadnieniami dot.
bezpieczeństwa
Piknik, festyn rodzinny z okazji
Dnia Dziecka.

Festyny rodzinne w Szkole
Podstawowej

Pokazy instruktażowe
organizowane przez Komendę
Wojewódzką Policji w Radomiu
oraz burmistrza Miasta Pułtusk
pt. „Bezpieczna Kąpiel”
KM PSP Radom

Prezentacja pojazdów i sprzętu. Zapoznanie
z zasadami bezpiecznego zachowania
podczas pobytu w szkole, domu i otoczeniu.
Zapoznanie z pracą strażaka. Omówienie
zasad bezpiecznego wypoczynku podczas
wakacji.
Prezentacja pojazdów i sprzętu. Zapoznanie
z zasadami bezpiecznego zachowania
podczas pobytu w szkole, domu i otoczeniu.
Zapoznanie z pracą strażaka. Omówienie
zasad bezpiecznego wypoczynku podczas
wakacji.
Prezentacja pojazdów i sprzętu. Pokaz
ratownictwa drogowego. Zapoznanie z
zasadami bezpiecznego zachowania podczas
pobytu w szkole, domu i otoczeniu.
Zapoznanie z pracą strażaka. Omówienie
zasad bezpiecznego wypoczynku podczas
wakacji.
Prezentacja pojazdów i sprzętu. Pokaz
ratownictwa drogowego. Zapoznanie z
zasadami bezpiecznego zachowania podczas
pobytu w szkole, domu i otoczeniu.
Omówienie zasad bezpiecznego
wypoczynku podczas wakacji.

Prelekcje w sali edukacyjnej
„Bezpieczny dom”
Festyny i pikniki

Zapoznanie z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa w szkole i domu.
Omówienie zagrożeń związanych
z letnim wypoczynkiem.
Zapoznanie z pracą strażaka oraz
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
w szkole i domu. Omówienie zagrożeń
związanych z letnim wypoczynkiem.
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KM PSP Siedlce
Cykliczne zajęcia w sali
edukacyjnej Ognik dla dzieci;
Informacje na stronie
internetowej i portalu Facebook;

Spotkania w szkołach i w JRG

Wykłady i prelekcje z zakresu
bezpieczeństwa z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych i sprzętu
pożarniczego;
Popularyzacja zagadnień z zakresu tematyki
ochrony ppoż., bezpieczeństwa podczas
letniego wypoczynku, zachowania nad wodą;
Prelekcje dla grona pedagogicznego oraz
dzieci i młodzieży nt. bezpiecznych wakacji ;
bezpieczeństwa w domu i w szkole, zasad
pierwszej pomocy, ewakuacji, tlenku węgla;

KP PSP Sierpc
KP PSP Sochaczew
Pogadanka profilaktyczna i pokaz
sprzętu w siedzibie JRG
Pogadanka profilaktyczna dot.
pierwszej pomocy w szkole
podstawowej
Pogadanka profilaktyczna i pokaz
sprzętu w szkole podstawowej/
przedszkolu
KP PSP Szydłowiec
KP PSP Sokołów Podlaski

Sposoby postępowania podczas zagrożenia,
specyfika pracy strażaka
Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia

Sposoby postępowania podczas zagrożenia,
specyfika pracy strażaka

Pogadanka i pokaz sprzętu
podczas Pikniku Rodzinnego
„Rodzina dla Niepodległej”
Pogadanka i pokaz ratownictwa
wodnego dla grupy osób
niepełnosprawnych ze świetlicy
socjoterapeutycznej Caritas
Pogadanka, pokaz sprzętu i
ratownictwa wodnego dla dzieci
z Miejskiego Przedszkola Nr4
Pogadanka „Ognik” połączona z
pokazem sprzętu w JRG PSP dla
dzieci z Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Sokołowie
Podlaskim
Pogadanka i pokaz sprzętu JRG
PSP dla dzieci z Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Sokołowie
Podlaskim
Pogadanka i pokaz sprzętu JRG
PSP dla dzieci z Miejskiego
Przedszkola Nr 3 w Sokołowie
Podlaskim
Pogadanka „Ognik” połączona z
pokazem sprzętu w JRG PSP dla
dzieci z Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Sokołowie
Podlaskim
Pogadanka dla dzieci i młodzieży
z półkolonii „Lato z Bogiem”
Oratorium Salezjańskiego

Pokaz sprzętu ratownictwa wodnonurkowego z komentarzem. Zagrożenia
występujące podczas okresu letniego.
„Bezpieczny wypoczynek nad wodą”
Pokaz ratownictwa wodnego z
komentarzem. Zagrożenia występujące
podczas okresu letniego.
„Bezpieczny wypoczynek nad wodą”
Pokaz ratownictwa wodnego z
komentarzem. Zagrożenia występujące
podczas okresu letniego.
„Bezpieczny wypoczynek nad wodą”
Edukacja dla bezpieczeństwa, zagrożenia
mogące wystąpić w mieszkaniach i
gospodarstwach, praktyczne ćwiczenia
zgłaszania zdarzeń do SKKP oraz zagrożenia
występujące w okresie letnim.
„Bezpieczny wypoczynek nad wodą”
Przybliżenie uczniom roli i zadań straży
pożarnej w pracy na rzecz ojczyzny
(obchody 100-lecia Niepodległości).
Zagrożenia występujące podczas okresu
letniego.
„Bezpieczny wypoczynek nad wodą”
Edukacja dla bezpieczeństwa. Zagrożenia
mogące wystąpić w mieszkaniach i
gospodarstwach. Specyfika pracy strażaka,
pokaz sprzętu JRG PSP.
„Bezpieczny wypoczynek nad wodą”
Edukacja dla bezpieczeństwa, zagrożenia
mogące wystąpić w mieszkaniach i
gospodarstwach, praktyczne ćwiczenia
zgłaszania zdarzeń do SKKP oraz zagrożenia
występujące w okresie letnim.
„Bezpieczny wypoczynek nad wodą”
Pogadanka nt. zagrożeń mogących wystąpić
w okresie letnim.
„Bezpieczny wypoczynek nad wodą”
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KM PSP m. st. Warszawa
Udział w Festynie edukacyjnym
dla dzieci z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka
na terenie Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego
Pl. Bankowy 3/5.
Organizacja II Mistrzostw Polski
Strażaków w Biegu po Schodach
"Wieżowiec 2018"
PKiN, pl. Defilad 1.
Udział w organizacji wydarzenia
„Bezpieczne wakacje z Parą
Prezydencką”
Ogrody Pałacu Prezydenckiego.
Udział w organizacji
Dnia Dziecka na terenie
Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3.
Ćwiczenie CRASH 2018
realizowane przez Delegaturę
BBiZK dla Dzielnicy Praga-Północ
wspólnie ze Strażą Miejską m.st.
Warszawy z udziałem Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 KM
PSP m.st. Warszawy.
Udział w pikniku edukacyjnym
dla dzieci pn. "Bądź bezpieczny
latem w mieście" organizowanym
przez BBiZK UM
st. Warszawy
park Agrykola.
Spotkania funkcjonariuszy PSP z
przedszkolakami i młodzieżą
szkolną w placówkach oświaty i
na terenie strażnic.
Praktyczne sprawdzenia
organizacji warunków ewakuacji

Promocja ochrony przeciwpożarowej,
prezentacja samochodu gaśniczego oraz
historycznych i współczesnych ubrań
ochronnych.
Promocja sportu i ochrony
przeciwpożarowej, prezentacja pojazdów
pożarniczych i ich wyposażenia. Stanowisko
informacyjne dotyczące zagrożeń pożarowych
i zatruć tlenkiem węgla.
Promocja ochrony przeciwpożarowej,
prezentacja pojazdów pożarniczych i ich
wyposażenia. Stanowisko informacyjne
dotyczące zagrożeń pożarowych.
Promocja ochrony przeciwpożarowej,
prezentacja pojazdów pożarniczych i ich
wyposażenia. Stanowisko edukacyjne z
zakresu ratownictwa medycznego.
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Część projektu edukacyjnego „POMAGAM –
jestem bezpieczny, jestem skuteczny”,
polegające na przeszkoleniu wybranej grupy
dzieci w zakresie szeroko rozumianej
pierwszej pomocy.
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Promocja ochrony przeciwpożarowej,
prezentacja samochodu gaśniczego oraz
ogólnego bezpieczeństwa wśród dzieci i
młodzieży.
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Promocja ochrony przeciwpożarowej oraz
ogólnego bezpieczeństwa wśród dzieci i
młodzieży.
Udział w praktycznych sprawdzeniach
organizacji i warunków ewakuacji.

w szkołach podstawowych i
gimnazjach na terenie miasta st.
Warszawy.
KP PSP Warszawa Zachód

Omówienie ćwiczeń. Prelekcje na temat
bezpieczeństwa i prewencji społecznej.

Wizyta uczniów z przedszkola
„Patison” w Błoniu

Zapoznanie z zagadnieniami prewencji
społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo”,
przekazanie informacji związanej z budową
sali edukacyjnej „Ognik”, zaprezentowanie
uczniom sprzętu znajdującym się na
wyposażeniu JRG Błonie.
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Bezpieczeństwo własne, w domu, czad, nr
alarmowy, zachowanie w czasie pożaru
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Zachowanie podczas wypadku i pożaru, nr
alarmowy, bezpieczeństwo własne
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KP PSP Wołomin
Wizyta w JRG Wołomin

Wizytacje w szkołach i
przedszkolach
KP PSP Węgrów
Wycieczka uczniów do siedziby
KP PSP;
1.Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Jaworku,
2.Przedszkole nr 3 Węgrów,
3.Przdszkole z Miedzny,
4.Katolickie Przedszkole z
Węgrowa,
5.Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy Węgrów,
6. SP nr 52 w Warszawie.
Pogadanki i pokazy sprzętu poza
siedzibą KP PSP;
1. „Dzień dziecka” w Łochowie,
2.Przedszkole nr 2 Węgrów.

Specyfika zawodu strażaka, zagrożenia
związane z bezpieczeństwem ppoż.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem
ppoż. oraz pokaz samochodu pożarniczego.

KP PSP Wołomin
Wizyta w JRG Wołomin.

Bezpieczeństwo własne, w domu, czad, nr
alarmowy, zachowanie w czasie pożaru.

Wizytacje w szkołach i
przedszkolach.
KP PSP Wyszków
Pogadanka/prezentacja

Zachowanie podczas wypadku i pożaru, nr
alarmowy, bezpieczeństwo własne.
Kręci mnie bezpieczeństwo
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KP PSP Zwoleń
KP PSP Żuromin
KP PSP Żyrardów
Zajęcia edukacyjne dla dzieci i
młodzieży w siedzibie komendy
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w
ramach akcji "Dni
Bezpieczeństwa"
Zajęcia edukacyjne dla dzieci
podczas imprez plenerowych
Zajęcia edukacyjne dla dzieci,
podczas imprez plenerowych.
KM PSP m. st. Warszawy

Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji nad
wodą, w lesie
Nauka udzielania pierwszej pomocy,
bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji nad
wodą, w lesie
Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji nad
wodą, w lesie, w domu, pokaz sprzętu
Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji nad
wodą, w lesie.

opolskie

RAZEM
 Zasady zachowania się podczas pozarow
i wypadkow komunikacyjnych.
 Bezpieczenstwo na wodzie, zasady
zachowania się podczas burz, nawałnic
i intensywnych wiatrow.
 Zagrozenia związane
z niebezpieczenstwami podczas
Spotkania z mieszkańcami gminy,
wypoczynku nad wodą, udzielanie
powiatu
pierwszej pomocy podczas podtopien,
pokazy sprzętu ratowniczo – gasniczego,
pokazy bezpiecznego gaszenia palącego się
oleju na kuchence gazowej.
 Festyn rodzinny – pokaz sprzętu oraz
omowienie tematyki związanej
z bezpiecznymi wakacjami, w tym
bezpiecznym zachowaniem nad wodą oraz





Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.






Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)





pokaz pomocy przedmedycznej.
Praca strazaka – pokaz, prezentacja i
omowienie sprzętu.
Zagadnienia dotyczące bezpieczenstwa
w szkole, w domu i na drodze. Zapoznanie
z samochodami i sprzętem ratowniczym.
Przedstawiono zasady udzielania pierwszej
pomocy.
Sesja Rady Gminy – omowienie tematyki
związanej z bezpiecznymi wakacjami i
bezpiecznym zachowaniem nad wodą.
Sesja Rady Powiatu – omowienie tematyki
związanej z bezpiecznymi wakacjami i
bezpiecznym zachowaniem nad wodą.
Zasady zachowywania się podczas
wypadkow komunikacyjnych.
Prezentacja sprzętu do ratownictwa
przedmedycznego dla uczniow szkoły
sredniej, podstawowej oraz w przedszkolu;
zapoznanie ze sprzętem pozarniczym,
mozliwosciami jego wykorzystania w
czasie działan; zasady udzielania pierwszej
pomocy, pokaz sprawnosci strazakow
w czasie działan ratowniczo-gasniczych.
Prelekcja dla uczniow klas pierwszych
w zespole szkoł ponadgimnazjalnych
na temat udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym, bezpieczenstwa
oraz wypadkow na akwenach (udzielanie
pierwszej pomocy).
Prelekcje w ramach festynow szkolnych
na temat charakterystyki słuzby w PSP,
udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym; bezpieczenstwa
oraz wypadkow na akwenach (udzielanie
pierwszej pomocy).
Pokazy sprzętu pozarniczego
w przedszkolach połączone z pogadankami
na temat charakterystyki słuzby w PSP;
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bezpieczenstwa podczas wakacji,
bezpieczenstwa i wypadkow na akwenach.
Bezpieczna ewakuacja w szkole, udzielanie
pierwszej pomocy w sytuacjach nagłego
zagrozenia zycia i zdrowia, zagrozenia
związane z niebezpieczenstwami podczas
wypoczynku nad wodą, udzielanie
pierwszej pomocy podczas podtopien,
pokazy sprzętu ratowniczo – gasniczego,
pokazy bezpiecznego gaszenia palącego się
oleju na kuchence gazowej.
Pokaz sprzętu dla dzieci w przedszkolu
oraz omowienie tematyki związanej
z bezpiecznymi wakacjami, w tym
bezpiecznym zachowaniem nad wodą,
pokaz pomocy przedmedycznej.
Warsztaty dla szkoł z zakresu ratownictwa
wysokosciowego.
Prezentacja dla uczniow pt. „Przepisy
ochrony ppoz w budownictwie”.
Warsztaty i pokazy dla dzieci o
bezpieczenstwie nad wodą.
Prezentacja nt. „Ratownictwo wodne
prowadzone przez PSP”.
Pokaz udzielania pierwszej pomocy
dla uczniow szkoły podstawowej.
Ochrona przeciwpozarowa, a zwłaszcza
ograniczenie ofiar pozarow wewnętrznych,
podstawowe zasady i wymagania związane
z prowadzeniem ewakuacji z budynkow
uzytecznosci publicznej.
Praca strazaka – pokaz, prezentacja
sprzętu i omowienie.
Zagadnienia dotyczące bezpieczenstwa
w szkole, domu i na drodze. Zapoznanie z
samochodami i sprzętem ratowniczym.
Przedstawiono zasady udzielania pierwszej
pomocy.

Inne

 Otwarte straznice.
 VI Warsztaty Medyczne dla Szkoł
Ponadgimnazjalnych.
 Uswietnienie festynow.
 Pokaz sprzętu pozarniczego
dla uczestnikow połkolonii, połączony
z pogadanką na temat charakterystyki
słuzby w PSP; bezpieczenstwa podczas
wakacji, bezpieczenstwa oraz wypadkow
na akwenach; zasad zachowywania się
podczas zauwazenia pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia.
 Zapoznanie się dzieci z pracą
funkcjonariuszy i wyposazeniem
Panstwowej Strazy Pozarnej, omowienie
zasad bezpiecznych zachowan i zagrozen.

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, Kampania "Stop pożarom
traw", Bezpieczeństwo pożarowe w domu i
mieszkaniu, Czujki dymu i czujniki tlenku
węgla, Pierwsza pomoc (w tym KPP),

54

1663

527

114

6464

2927

83

3050

2377

1

0

30

20

5049

1210

61

2072

931

165

10171

4548

4

550

230

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

Inne: Wycieczki do strażnic,
zajęcia w salach edukacyjnych,
spotkania z OSP

pomorskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Kampania MSWiA "Czad i Ogień. Obudź
czujność"
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo pożarowe w
lasach, Bezpieczny wypoczynek nad wodą,
Kampania "Stop pożarom traw",
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i
mieszkaniu, Pierwsza pomoc (w tym KPP),
Pokazy ratownicze (w tym prezentacja
sprzętu)
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo pożarowe w
lasach, Bezpieczny wypoczynek nad wodą,
Zagrożenia pożarowe w trakcie prac
polowych i w gospodarstwie rolnym,
Kampania "Stop pożarom traw",
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i
mieszkaniu, Czujki dymu i czujniki tlenku
węgla, Pierwsza pomoc (w tym KPP),
Kampania MSWiA "Czad i Ogień. Obudź
czujność"
 festyny strażackie (pokazy sprzętu
przeciwpożarowego),
 bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku,
 warunki bezpiecznej ewakuacji,
 zagrożenia związane z tlenkiem węgla i
pożarem,
 zasady bezpiecznego zachowania w
miejscu zamieszkania
 funkcjonowanie ochrony
przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 zawody z ratownictwa medycznego
jednostek OSP,
 zawody powiatowe MDP,
 analizowanie ilości zdarzeń,
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Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie):
- festyny,
- wizyty w KM/KP PSP oraz JRG,
- obozy dla członków MDP,
- wizyty w szkołach i
przedszkolach,
- pokazy,
- prelekcje dla słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- zawody OSP,
- wręczenie nagród Komendanta
Głównego PSP 6 uczniom, którzy
wygrali konkurs pt.: „Żywioły i
ludzie”,
- „Dni ochrony
przeciwpożarowej”,

 informacja o stanie bezpieczeństwa na
terenie powiatu oraz przygotowanie do
sezonu letniego
 zajęcia w sali edukacyjnej OGNIK,
 pogadanka na temat bezpiecznych
zachowań podczas uczestnictwa w
praktycznym sprawdzaniu organizacji i
warunków ewakuacji,
 pokazy ratownictwa , udzielanie
kwalifikowanej pierwszej pomocy,
propagowanie służby w PSP oraz ochrony
przeciwpożarowej,
 ochrona przeciwpożarowa podczas
letniego wypoczynku (las, woda),
 podsumowanie programu „Bezpieczne
życie”,
 festyny szkolne,
 powiadamianie i alarmowanie służb
ratowniczych podczas letniego
wypoczynku (namioty),
 informacje dot. zagrożeń podczas drogi do
i ze szkoły,
 festyn Policjanci i Strażacy Dzieciom,
 obóz dla MDP (szkolenia ratownictwo
medyczne, wodne, chemiczno –
ekologiczne),
 Bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku (woda, las) – podczas
zauważenia zagrożenia,
 szkolenie z udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy,
 pogadanka dotycząca bezpieczeństwa,
 powiatowe zawody sportowo – pożarnicze
MDP oraz Mistrzostwa Ratownictwa
Medycznego OSP,
 pokazy sprzętu ratowniczego, omówienie
zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy,
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- prelekcje podczas Akademii
filmowej Multikino – „Bezpieczne
wakacje”
RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

śląskie

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)
Pikniki rodzinne, festyny,
imprezy środowiskowe
Obóz Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych

 propagowanie służby w PSP oraz ochrony
przeciwpożarowej,
 powiadamianie i alarmowanie służb
ratowniczych,
Bezpieczeństwo podczas wakacji
Zaprezentowanie podstawowych zasad z
zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz
udzielania pierwszej pomocy w trakcie
spotkania skierowanego dla seniorów
Pikniki rodzinne w ramach akcji bezpieczne
wakacje.
Spotkanie szkoleniowe dla pracowników
MOPS w ramach programu profilaktycznego
dla seniorów
„Bezpieczna Przystań”, spotkanie z
harcerzami dotyczące organizacji obozów i
biwaków
Wystąpienie na Sesji Rady Starostwa
Powiatowego oraz UM dotyczące
bezpieczeństwu na terenie powiatu
Bezpieczeństwo podczas wakacji. Bezpieczny
wypoczynek nad wodą. Jak udzielić KPP.
Pokazy sprzętu ratowniczego.
Prezentacja ogólnych zasad bezpieczeństwa
pożarowego
Poznanie zakresu służby strażaków w
Państwowej Straży Pożarnej, edukacja dzieci
z podstaw ochrony przeciwpożarowej, nauka
bezpiecznych zachowań w życiu codziennym
Lekcja edukacyjna oraz pokaz sprzętu
ratowniczego na dla dzieci
Pogadanka w szkole bezpieczne wakacje,
spotkania na obozach harcerskich
Poznanie zakresu służby strażaków w
Państwowej Straży Pożarnej, pokaz sprzętu
gaśniczego
Poznanie zakresu służby strażaków w
Państwowej Straży Pożarnej, edukacja dzieci
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Galeria Handlowa spotkania
dzieci na „ Placu zabaw”
 05. czerwca 2018 r. Konkurs
Strażacki "SPRAWNI JAK
STRAŻACY - MAŁY
RATOWNICZEK" organizowany
przez Przedszkole Nr 22 w
Tarnowskich Górach ul. kard. S.
Wyszyńskiego 137 oraz
Ochotniczą Straż Pożarną w
Tarnowskich Górach dla
wszystkich przedszkoli miasta
Tarnowskie Góry .Patronat
honorowy konkursu: Komendant
Powiatowy PSP w Tarnowskich
Górach, Urząd Miasta
Tarnowskie Góry. W konkursie
udział wzięło 10 przedszkoli
tarnogórskich - z każdego
przedszkola 2 dzieci i 1 opiekun
(łącznie 20 dzieci, 10
opiekunów).
 16 czerwca 2018 r. - pokazy
sprzętu strażackiego podczas
Międzynarodowego Turnieju
Hokeja na Trawie w Miasteczku
Śląskim ul. Srebrna 6 (teren
MOSIR-u). Organizator Turnieju:
Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy "JEDYNKA" z siedzibą
w Miasteczku Śląskim Dworcowa
5 - ok. 40 dzieci i młodzieży i 6
dorosłych.

z podstaw ochrony przeciwpożarowej, nauka
bezpiecznych zachowań w życiu codziennym,
podstawy kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Wizyty szkół i przedszkoli w JGR oraz piknik
służb mundurowych /pierwsza pomoc,
zagrożenia oraz pokaz sprzętu
Prelekcja „Kampania kręci mnie
bezpieczeństwo”
W ramach konkursu dzieciom
zaprezentowano działania z użyciem psów
poszukiwawczych (3 psy wraz z opiekunami z
OSP w Orzechu), ratownictwo medyczne
realizowane przez strażaków z JRG PSP w
Tarnowskich Górach oraz pokaz udzielania
pierwszej pomocy (prezentował strażak ratownik medyczny z JRG PSP w Tarnowskich
Górach).
Oficer prasowy Komendanta Powiatowego
PSP w Tarnowskich Górach przeprowadził
pogadankę dla dzieci i opiekunów -w
tematyce pogadanki przedstawiono:
 rolę i zadania realizowane przez straż
pożarną,
 zasady zachowania w sytuacjach
zagrożenia,
 zasady alarmowania straży pożarnej,
 założenia kampanii "Kręci mnie
bezpieczeństwo",
 założenia kampanii "STOP pożarom traw"
poruszono tematykę szkodliwości
wypalania traw, zagrożeń z tym
związanych, wpływu pożarów traw na
degradację środowiska naturalnego,
 zasady bezpieczeństwa w okresie ferii bezpiecznego wypoczynku
indywidualnego i zorganizowanego.
Po pokazach i pogadance dzieci w ramach
konkursu rozwiązywały zadania tematyczne i

udzielały odpowiedzi na różne pytania dot.
straży pożarnej i bezpieczeństwa.
Uczestnikom i organizatorom konkursu
strażacy z KP PSP w Tarnowskich Górach
przekazali drobne upominki m.in. otrzymane
z KW PSP w Katowicach materiały
propagandowe w postaci kubków z pieskiem
Żarkiem i numerami alarmowymi oraz
zawieszek odblaskowych. Opiekunom
przekazano podkładki pod myszy
komputerowe oraz wyróżniającym się w
konkursie płytę CD "Zawód strażaka".
Przekazano również ulotki (plakaty) dot.
szkodliwości wypalania traw celem ich
umieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz
"Książeczki" opracowane w Wydziale
Prewencji Społecznej KGPSP: "Twoje
bezpieczeństwo nie tylko w naszych rękach"
celem wykorzystania w ramach zajęć z
dziećmi
W ramach pokazów strażacy JRG KP PSP w
Tarnowskich Górach na turnieju
zaprezentowano dzieciom i dorosłym sprzęt
strażacki, przekazano informacje dot. pracy
strażaków, przeprowadzono pogadankę na
temat bezpieczeństwa.
W ramach pogadanki:
 przedstawiono założenia kampanii "Kręci
mnie bezpieczeństwo",
 przedstawiono założenia kampanii "STOP
pożarom traw" poruszono tematykę
szkodliwości wypalania traw, zagrożeń z
tym związanych, wpływu pożarów traw
na degradację środowiska naturalnego,
 omówiono zasady bezpieczeństwa w
okresie ferii - bezpiecznego wypoczynku
indywidualnego i zorganizowanego.
Organizatorom turnieju przekazano ulotki
(plakaty) dot. szkodliwości wypalania traw
celem ich umieszczenia na tablicy ogłoszeń w

szkole (organizator - Uczniowski Klub
Sportowy) oraz Książeczkę" opracowaną w
Wydziale Prewencji Społecznej KGPSP:
"Twoje bezpieczeństwo nie tylko w naszych
rękach" celem wykorzystania w ramach zajęć
z dziećmi.
Prelekcje i pokaz dla dzieci w ramach akcji
kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
zorganizowany wspólnie z Komendą Miejską
Policji oraz Drużyną WOPR Świętochłowice w
Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy stawie
Milicyjnym
pokazy sprzętu, pogadanki nt.
bezpieczeństwa na półkoloniach

świętokrzyskie

RAZEM

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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
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Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Pokazy z udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy
 Poruszono tematykę: „Czad i ogień –
obudź czujność”
Podczas sesji rady gminy, powiatu
przedstawiano:
 Stan bezpieczeństwa pożarowego.
 Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
 Założenia akcji „Kręci mnie
bezpieczeństwo”.
 Zagrożenia związane z intensywnymi
opadami deszczu, lokalnymi
podtopieniami.
 Tematyka związana z działalnością PSP i
OSP
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.
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Inne (wpisać jakie)

Spotkanie z członkami Zarządu Oddziału
Gminnego i Powiatowego ZOSP RP
Czynności kontrolno-rozpoznawcze w
obiektach zakwalifikowanych do letniego
wypoczynku.
Organizacja konkursów plastycznych ”Mój
bohater strażak”, ,,25 lat PSP – Profesjonalni,
Sprawni, Pomocni”
Prezentacja działań ratowniczo gaśniczych
podczas ćwiczeń

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.
Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)
Inne (wpisać jakie)

profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo czasu
wolnego
przyjmowanie wycieczek w JRG, festyny,
spotkania na salach OGNIK, pokazy

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
 Pogadanka z dziećmi oraz rodzicami na
temat bezpieczeństwa podczas spędzania
 Festyn charytatywny;
czasu wolnego w domu wzywania pomocy
na wypadek powstania pożaru lub
 Pikniki,
zagrożenia życia oraz zagadnienia
 „Mądra mama – bezpieczne
związane ze zbliżającymi się wakacjami;
dziecko”
 Bezpieczne wakacje oraz wypoczynek nad
wodą;
Spotkania z władzami gminy,  Pokaz prowadzenia resuscytacji
powiatu, itd.
krążeniowo oddechowej u dorosłego i
dziecka z użyciem defibrylatora
Posiedzenie
Komisja
automatycznego AED;
Bezpieczeństwa
i
Porządku  Omówienie zachowania się podczas
Publicznego
wypadku drogowego;
 Stop pożarom traw ziemia jest tylko
jedna;
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 Bezpieczne żniwa,
 Przedstawiono działania prewencyjne
podejmowane przez Komendę w związku
ze zbliżającym się okresem letnim;
 Omówiono dotychczasowe
przedsięwzięcia oraz planowane działania
w zakresie szeroko rozumianej prewencji
społecznej w kontekście wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży oraz okresu
urlopowego i wzmożonych prac w
rolnictwie;
 Uzgodniono także wspólnie z innymi
podmiotami podejmowane inicjatywy,
mające na celu poprawę bezpieczeństwa;
Spotkania
w
szkołach
(w  Bezpieczne wakacje, pokaz pierwszej
ośrodkach wypoczynkowych)
pomocy;
 „Jestem lokalnym patriotą – 100 lecie
odzyskania przez Polskę Niepodległości”,
prezentacja sprzętu pożarniczego;
 Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunków ewakuacji ludzi z budynku;
Inne (wpisać jakie)
 Przeprowadzenie zajęć dla dzieci;
 Spotkania w salach ognik;
 Omówienie pracy strażaka;
 Zlot Stowarzyszenia
 Prezentacja pojazdów oraz sprzętu;
Miłośników Munduru;
 Prawidłowość wykonywania zgłoszenia
 Powiatowy Dzień
na nr alarmowy;
profilaktyki,
 Nauka odpowiednich zachowań w trakcie
 Ogólnopolska akcja
pożaru
„spoKREWnieni służbą”,
 Bezpieczne Wakacje
Spotkania z mieszkańcami gminy,  Pogadanka z dziećmi oraz rodzicami na
powiatu
temat bezpieczeństwa podczas spędzania
czasu wolnego w domu wzywania pomocy
na wypadek powstania pożaru lub
 Festyn charytatywny;
zagrożenia życia oraz zagadnienia
 Pikniki,
związane ze zbliżającymi się wakacjami;
 „Mądra mama – bezpieczne
 Bezpieczne wakacje oraz wypoczynek nad
dziecko”
wodą;
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 Pokaz prowadzenia resuscytacji
krążeniowo oddechowej u dorosłego i
dziecka z użyciem defibrylatora
automatycznego AED;
 Omówienie zachowania się podczas
wypadku drogowego;
 Stop pożarom traw ziemia jest tylko
jedna;
 Bezpieczne żniwa,

zachodniopomorskie

RAZEM

453

37230

18229

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Szkolenie dla przewoźników dzieci, Pokazy
sprzętu i pierwszej pomocy, Zajęcia na
akwenie wodnym, Aby mieszkało się
bezpieczniej, Spotkanie z grupą morsów,
Bezpieczeństwo na lodzie.
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Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.
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Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej,
Pierwsza Pomoc, Czad i Ogień – Obudź
czujność, Zawód Strażak, Bezpieczna Szkoła,
Zajęcia edukacyjne z ratownictwa
medycznego dla przedszkolaków i uczniów
szkoły podstawowej.
Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zajęcia w Sali
Ognik, SpoKREWnieni ze służbą, Zawód
Strażak, Bezpieczne zachowania podczas
zagrożenia pożarowego, Zajęcia edukacyjne,
Kręci mnie bezpieczeństwo – turniej wiedzy.

RAZEM
RAZEM

