Podsumowanie działań prewencji społecznej
realizowanych przez jednostki organizacyjne PSP w II kwartale 2019 r.
Liczba
Województwo

Rodzaj przedsięwzięcia

Kampania
(należy podać nazwę kampanii)

DOLNOŚLĄSKIE

Tematyka
(zagadnienia poruszane na
spotkaniach)

uczestników
przedsięwzięć

Spotkanie z mieszkańcami.

160

dzieci
10293

dorośli
15552

Spotkanie z władzami samorządowymi.

63

490

801

Spotkanie w szkołach i innych
placówkach oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.

155

14459

4754

89

4051

690

Spotkanie w jednostce organizacyjnej
PSP (w której nie ma Ognika).

156

9331

3356

3

0

752

119

4370

10222

745
155

42994
9785

36127
9731

10

0

275

Spotkanie z seniorami.
Kampanie informacyjne.

KUJAWSKO POMORSKIE Spotkanie z mieszkańcami.

RAZEM
STOP pożarom traw. Bezpieczne
Wypalanie traw - skutki, zagrożenia
wakacje. STOP pożarom w lesie. Czujka
i niebezpieczeństwa, pożary
na straży Twojego bezpieczeństwa. Kręci nieużytków.
mnie bezpieczeństwo.

Spotkanie z władzami samorządowymi. STOP pożarom traw. Bezpieczne
wakacje. Kręci mnie bezpieczeństwo.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Zagrożenia związane z wypalaniem
traw - podstawy prawne, skutki
wypalania traw, właściwe
powiadamianie służb.

Spotkanie w szkołach i innych
placówkach oświatowych
oraz wypoczynkowych.

Bezpieczne wakacje. Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa. STOP pożarom
w lesie. Bezpieczne ferie. Bezpieczne
wakacje. Kręci mnie bezpieczeństwo.
W kolejce po życie. Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny.

Zagrożenia występujące nad wodą;
bezpieczny wypoczynek nad wodą,
na biwaku, na wycieczkach itp.;
bezpieczne zachowanie na ulicy
i podwórku, w lesie, nad wodą,
na drogach publicznych; bezpieczny
dom; zasady zachowania podczas
pożaru; ewakuacje - zasady
bezpiecznej ewakuacji;
bezpieczeństwo w domu, w szkole,
na drogach publiczny, podczas
wakacji oraz zabaw zimowych
/letnich; zasady bezpiecznego
zachowania w sytuacjach
zagrażających życiu i zdrowiu –
w domu i poza nim, podczas
pożarów, podczas burzy, wypadków
drogowych i innych zdarzeń;
zachowanie podczas drogi do
i ze szkoły; bezpieczne zachowanie
w okresie roku szkolnego
i nadchodzącej przerwy wakacyjnej;
bezpieczne wakacje; ogólne zasady
użycia podręcznego sprzętu
pożarniczego i urządzeń
przeciwpożarowych; ogólne zasady
z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
bezpieczeństwo pożarowe w
budynkach; zagrożenia występujące
w lasach; zasady zachowania się
w lesie pod względem pożarowym
(palenie ognisk); zasady poruszania
się po lesie; niebezpieczeństwo przy
wypalaniu traw - skutki wypalania
traw (podstawy prawne:
konsekwencje i kary); bezpieczne
posługiwanie się otwartym ogniem
podczas wiosennych prac
porządkowych; zagrożenia dla ludzi
i dla przyrody związane z
wypalaniem traw; zasady wypalania
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Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.

"Bezpieczne wakacje", "Bezpieczne
ferie", "STOP pożarom w lesie", "STOP
pożarom traw", "Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa!",
"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym",
"Bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
"Korytarz życia", "Kręci mnie
bezpieczeństwo".

Spotkanie w jednostce organizacyjnej
PSP (w której nie ma Ognika).

"Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa", "Bezpieczne wakacje",
"Kręci mnie bezpieczeństwo", "Kręci
mnie bezpieczęństwo przez cały rok
szkolny", "STOP pożarom traw", "W
kolejce po życie".

traw; pożary nieużytków; zasady
używania czujek; zagrożenie
tlenkiem węgla; zagrożenia związane
z pożarami i zatruciami tlenkiem
węgla; bezpieczne zachowanie na
lodzie; pogadanki na temat szeroko
pojętego bezpieczeństwa,
ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej; zawód strażaka specyfika pracy strażaka; zadania
wykonywane przez strażaków
podczas działań ratowniczych; szkoły
Państwowej Straży Pożarnej; nabór
do Państwowej Straży Pożarnej;
prawidłowe używanie numerów
alarmowych; właściwe
powiadamianie służb ratunkowych;
użycie defibrylatora AED; zasady
udzielania pierwszej pomocy
medycznej; pokazy sprzętu
ratowniczo-gaśniczego, pojazdów
pożarniczych, umundurowania;
pokazy ratownictwa medycznego,
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Używanie domowych urządzeń
elektrycznych; bezpieczeństwo
w drodze do szkoły - droga do szkoły
i do domu; zasady tworzenia
korytarza życia; zasady używania
czujek; autentyczne zgłaszanie
pożaru; zawód strażaka - specyfika
pracy strażaka; pokazy pojazdów
pożarniczych, umundurowania
i sprzętu przeciwpożarowego.
Bezpieczne zachowanie w drodze do
szkoły i do domu.
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Spotkanie z seniorami.
Kampanie informacyjne.

Inne: obozy harcerskie, turnieje
wiedzy, pogadanki, ćwiczenia wodne,
Dzień Dziecka, Ogólnopolskie
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK.

LUBELSKIE

"Kręcie mnie bezpieczeństwo", "STOP
pożarom traw".
"STOP pożarom traw", "Bezpieczne
wakacje".

Bezpieczeństwo w domu, na drogach
publicznych.
Prezentacja danych dotyczących
skutków pożarów traw; bezpieczne
zachowania podczas wakacji;
bezpieczeństwo pożarowe
w budynkach; alarmowanie służb
ratunkowych; pierwsza pomoc.
Bezpieczny dom; konsekwencje
i kary za wypalanie traw - podstawy
prawne; skutki wypalania traw;
niebezpieczeństwa przy wypalaniu
traw.

STOP pożarom traw, Kręci mnie
bezpieczeństwo, Bezpieczne wakacje,
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa, STOP pożarom w lesie,
Korytarz życia, Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, Bezpieczeństwo w drodze do
szkoły, Bezpieczny akwen.
RAZEM
Spotkanie z mieszkańcami.
Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z tlenkiem
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
węgla, wypalaniem traw,
Bezpieczne wakacje.
bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku, bezpieczeństwo
podczas burz i nawałnic,
bezpieczeństwo podczas obozów
harcerskich pod namiotami,
bezpieczeństwo pożarowe w lasach,
bezpieczeństwo podczas upałów,
prezentacja zawodu strażaka.
Spotkanie z władzami samorządowymi. Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z tlenkiem
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
węgla, wypalaniem traw,
Bezpieczne wakacje.
bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku, bezpieczeństwo
podczas burz i nawałnic,
bezpieczeństwo podczas obozów
harcerskich pod namiotami,
bezpieczeństwo pożarowe w lasach,
bezpieczeństwo podczas upałów,
omówienie potrzeb szkoleniowych
i zakupów sprzętu. Debata społeczna
"Porozmawiajmy o bezpieczeństwie możesz mieć na nie wpływ".
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Spotkanie w szkołach i innych
placówkach oświatowych
oraz wypoczynkowych.

Bezpieczne wakacje.

Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
Bezpieczne wakacje.

Spotkanie w jednostce organizacyjnej
PSP (w której nie ma Ognika).

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
Bezpieczne wakacje.

Zagrożenia związane z CO,
wypalaniem traw, bezpieczeństwo
podczas letniego wypoczynku,
podczas burz i nawałnic, podczas
obozów pod namiotami,
bezpieczeństwo pożarowe w lasach,
podczas upałów, bezpieczeństwo
w szkole, numer alarmowy.
Zagrożenia związane z CO,
wypalaniem traw, bezpieczeństwo
podczas letniego wypoczynku,
bezpieczeństwo podczas burz
i nawałnic, podczas obozów pod
namiotami, bezpieczeństwo
pożarowe w lasach, podczas upałów.
Zagrożenia związane z CO,
wypalaniem traw, bezpieczeństwo
podczas letniego wypoczynku,
podczas burz i nawałnic, podczas
obozów harcerskich pod namiotami,
bezpieczeństwo pożarowe w lasach,
bezpieczeństwo podczas upałów,
pokazy sprzętu.

Spotkanie z seniorami.
Kampanie informacyjne.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
Bezpieczne wakacje.

Próbne ewakuacje.
Spotkanie służb i straży.
Informacje opublikowane w mediach.

Bezpieczne wakacje.

Zagrożenia związane z CO,
wypalaniem traw, bezpieczeństwo
podczas letniego wypoczynku,
bezpieczeństwo podczas burz
i nawałnic, bezpieczeństwo podczas
obozów harcerskich pod namiotami,
bezpieczeństwo pożarowe w lasach,
bezpieczeństwo podczas upałów.
Zasady ewakuacji.

Bezpieczeństwo w sezonie
turystycznym.
Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Zasady zachowania podczas burz
i nawałnic. Zagrożenia życia ludzi
w budynkach. Odbiory obiektów.
RAZEM
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LUBUSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Festyny podczas których omawiano
zasady bezpieczeństwa podczas
wypoczynku, bezpieczeństwo na
wodzie na drodze, podczas burzy,
pierwsza pomoc, zagrożenia
związane z wypalaniem traw.
Spotkanie z władzami samorządowymi. Stop pożarom traw.
Pogadanka nt. zagrożeń związanych
z wypalaniem traw, zasady
alarmowania.
Spotkanie w szkołach i innych
Bezpieczne wakacje.
Pogadanka nt. bezpieczeństwa
placówkach oświatowych
podczas wypoczynku, na wodzie na
oraz wypoczynkowych.
drodze, podczas burzy, pierwsza
pomoc.
Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.
Bezpieczne wakacje. Czujka na straży
Zasady bezpieczeństwa podczas
Twojego bezpieczeństwa.
pobytu na wakacjach, instruktaż
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, zagrożenia
związane z tlenkiem węgla.
Spotkanie w jednostce organizacyjnej Bezpieczne wakacje.
Zasady bezpieczeństwa podczas
PSP (w której nie ma Ognika).
pobytu na wakacjach, instruktaż
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Spotkanie z seniorami.
Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z
bezpieczeństwa.
występowaniem tlenku węgla,
sposoby alarmowania.
RAZEM

ŁÓDZKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Bezpieczne wakacje. Kręci mnie
bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo na
obozach harcerskich.

Spotkanie z władzami samorządowymi.

Spotkanie w szkołach i innych
placówkach oświatowych
oraz wypoczynkowych.

Kręci mnie bezpieczeństwo. Bezpieczne
wakacje.

Zasady bezpiecznych zachowań
podczas wakacji oraz spędzania
wolnego czasu, bezpieczeństwo nad
wodą, na obozach, pod namiotami,
pożary traw, pierwsza pomoc.
Dane dot. miesięcznego zestawienia
pożarów traw oraz skutki
ekonomiczne.
Zasady bezpiecznych zachowań
podczas wakacji oraz spędzania
wolnego czasu, bezpieczeństwo nad
wodą, zapoznanie ze sprzętem
ratowniczym, przybliżenie specyfiki
służby strażaków.
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Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.

Bezpieczeństwo podczas wypoczynku
nad wodą.

Spotkanie w jednostce organizacyjnej
PSP (w której nie ma Ognika).

Bezpieczne wakacje.

Bezpieczeństwo podczas
wypoczynku nad wodą. Zasady
postępowania podczas pożaru
w domu i szkole, numery alarmowe.
Pierwsza pomoc.
Zasady bezpiecznych zachowań
podczas wakacji oraz spędzania
wolnego czasu, bezpieczeństwo nad
wodą, zapoznanie ze sprzętem
ratowniczym, przybliżenie specyfiki
służby strażaków.

Spotkanie z seniorami.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Profilaktyka p.poż. Bezpieczny sezon
grzewczy.

RAZEM
MAŁOPOLSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Debata: Bezpieczeństwo na terenie
Osiedla Westerplatte w Tarnowie stan dróg pożarowych, ich
oznakowanie - stan dróg
ewakuacyjnych - prawidłowe
oznakowanie obiektów znakami
pożarowymi - omówiono także stan
bezpieczeństwa pożarowego miasta.
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Walne zebrania sprawozdawcze OSP,
Szkolenia z zakresu ochrony
przeciwpożarowej i ewakuacji.
Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Wypalanie pozostałości roślinnych zagrożenia i sankcje karne. Zasady
powiadamiania służb ratowniczych
i zasady ewakuacji z terenów
objętych pożarem. Bezpieczeństwo
podczas letniego wypoczynku.
Zasady bezpiecznego korzystania
z kąpielisk. Bezpieczeństwo podczas
burzy i porywistych wiatrów.
Zagrożenia związane z powodziami
i lokalnymi podtopieniami. Zasady
udzielania pierwszej pomocy.
Prezentacja sprzętu ratowniczo –
gaśniczego oraz urządzeń
przeciwpożarowych.
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Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Bezpieczeństwo i profilaktyka
pożarowa. Zachowanie się podczas
wystąpienia zagrożenia pożarem
(w tym próbna ewakuacja), sposoby
użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego, użytkowanie urządzeń
pod napięciem. Wypalanie traw.
Pokazy sprzętu, prelekcje na temat
bezpieczeństwa.
Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Prezentacja sprzętu, pokazy, zasady
bezpiecznych zachowań.
Kręci mnie bezpieczeństwo. Bezpieczne Bezpieczeństwo i profilaktyka
wakacje.
przeciwpożarowa. Bezpieczeństwo
podczas wakacji. Popularyzacja
zagadnień szeroko rozumianej
ochrony przeciwpożarowej wśród
dzieci i młodzieży i dorosłych podczas
pikników i festynów.
Czujka na straży Twojego
Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla,
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
prelekcja promujące bezpieczne
Bezpieczne wakacje.
zachowania podczas wypoczynku
nad wodą oraz związane z bezp.
podczas pobytu w domu, szkole,
na wycieczkach i piknikach,
prezentacja pojazdów i sprzętu
pożarniczego, wypalanie traw.
Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.,
pokazy sprzętu.
Bezpieczne wakacje.
Bezpieczeństwo nad wodą. Piknik
służb mundurowych. Podczas
realizacji tych zadań przedstawiany
jest sprzęt strażacki, przedstawiana
jest praca strażaka, działalność
ratownicza realizowana przez PSP,
uczestnicy informowani są o
bezpiecznym zachowaniu w różnych
sytuacjach, o zagrożeniach,
przekazywana jest informacja
o telefonach alarmowych oraz
sposobie powiadamiania służb ).
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Kręci mnie bezpieczeństwo.

Charytatywny Rajd Rowerowy
"Kilometry Pomocy" - pozyskiwanie
funduszy na maskotki dla dzieci
poszkodowanych w wypadkach
drogowych.
Spotkanie z władzami samorządowymi.
Organizacja akcji "Bezpieczne
wakacje 2019" na terenie Tarnowa.
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Walne zebrania sprawozdawcze OSP.
Sesje rad gminy i powiatu. Spotkanie
z wójtami, burmistrzami powiatu
myślenickiego.
Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Zasady bezpiecznych zachowań
przeciwpożarowych.
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Bezpieczny KRAKÓW.
Spotkanie w szkołach i innych
Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje.
placówkach oświatowych
oraz wypoczynkowych.
Spotkanie z władzami samorządowymi.

Bezpieczne wakacje.

Bezpieczne wakacje.
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Zasady bezpiecznych zachowań
przeciwpożarowych. Ćwiczenia
ewakuacyjne.
Przygotowanie się do sezonu
letniego - zapewnienie
odpowiedniego bezpieczeństwa na
terenie powiatu (imprezy masowe,
wypoczynek dzieci i młodzieży).
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Informacje dotyczące zagrożeń,
statystyki działań, prewencja.

3

0

60

Zagrożenia pożarowe. Zagrożenia
powodziowe i związane z lokalnymi
podtopieniami. Bezpieczeństwo
podczas letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży.
Bezpieczeństwo w szkołach,
budynkach administracyjnych,
zasady i konieczności przestrzegania
przepisów ppoż. Stan
bezpieczeństwa pożarowego
i powodziowego na terenie gminy.
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Spotkanie w Starostwie Powiatowym
w Chrzanowie. Spotkanie w Urzędzie
Miasta w Chrzanowie.

Spotkanie w szkołach i innych
placówkach oświatowych
oraz wypoczynkowych.

Bezpieczne wakacje.

Zagrożenia pożarowe. Zagrożenia
powodziowe i związane z lokalnymi
podtopieniami. Bezpieczeństwo
podczas letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży. Instruktaż oraz
praktyczne zajęcia w zakresie
udzielania pomocy medycznej
w stanach zagrożenia życia. Pokazy
samochodów i sprzętu ratowniczo –
gaśniczego.
Bezpieczne wakacje.
Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.,
pierwsza pomoc, bezpieczeństwo
podczas wakacji.
Czujka na straży Twojego
Popularyzująca zagadnień w ramach
bezpieczeństwa. Bezpieczne wakacje.
pogadanki dla uczniów Szkoły
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Podstawowej w Dominikowicach
z zakresu: szeroko rozumianej
ochrony przeciwpożarowej, zasad
przekazania zgłoszenia zdarzenia do
służb ratowniczych, zasad udzielania
pierwszej pomocy, bezpieczeństwa
nad wodą, bezpieczeństwa w okresie
wakacyjnym.
Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Popularyzująca zagadnień w ramach
Kręci mnie bezpieczeństwo.
pogadanek dla przedszkolaków
Czujka na straży Twojego
w Niepublicznych przedszkolach Elfik
bezpieczeństwa.
w Gorlicach z zakresu: szeroko
rozumianej ochrony ppoż., zasad
przekazania zgłoszenia zdarzenia do
służb ratowniczych, zasad udzielania
pierwszej pomocy, bezpieczeństwo
i profilaktyka pożarowa, sposoby
użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego oraz właściwe
użytkowanie urządzeń pod
napięciem, bezpieczeństwo podczas
wakacji, wypalanie traw.
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Prewencja ppoż. Zasady
bezpiecznego poruszania się
w drodze i ze szkoły, zasady
bezpiecznego spędzania wolnego
czasu.
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Szkolenia z zakresu ochrony
przeciwpożarowej i ewakuacji.
Czujka na straży Twojego
Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla,
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
prelekcja promujące bezpieczne
Bezpieczne wakacje.
zachowania podczas wypoczynku
nad wodą oraz związane
z bezpieczeństwem podczas pobytu
w domu, szkole, na wycieczkach
i piknikach. Wypalanie traw.
Zagadnienia związane z zagrożeniami
pożarowymi, z wypalaniem traw,
bezpieczeństwem nad wodą,
postępowaniem podczas alarmów
bombowych, gwałtownych burz,
wichur, upałów, powodzi. Omawiano
wyposażenie i sprzęt używane przez
strażaków, prezentowano
symulowane działania ratowniczogaśnicze, omawiano zasady
udzielania pierwszej pomocy,
postępowanie w stosunku
do obcych osób. Organizowano gry,
zabawy i konkursy promujące
szeroko rozumiane bezpieczeństwo
nie tylko podczas wakacji.
Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Bezpieczeństwo i profilaktyka
pożarowa. Sposoby zachowania się
podczas wystąpienia zagrożenia
pożarem (w tym próbna ewakuacja),
sposoby użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego oraz właściwe
użytkowanie urządzeń pod
napięciem. Bezpieczeństwo podczas
wakacji. Wypalanie traw.
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Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
Bezpieczne wakacje.

Udział w festynach szkolnych.
Kręci mnie bezpieczeństwo.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Kręci mnie
bezpieczeństwo. Bezpieczne wakacje.
Stop pożarom traw.
Festyny/spotkania z okazji Dnia Dziecka.

Jak zachować się w razie pożaru.
Zasady bezpiecznego wypoczynku.
Profilaktyka przeciwpożarowa,
zapobieganie zatruciom tlenkiem
węgla. Zasady bezpiecznej ewakuacji,
znaki ewakuacyjne. Numery
alarmowe, alarmowanie służb
ratowniczych. Bezpieczne
zachowanie w szkole i poza nią;
Pierwsza pomoc w nagłych
wypadkach. Zasady posługiwania się
sprzętem gaśniczym.
Pokazy sprzętu, prelekcje na temat
bezpieczeństwa.
Podczas realizacji tych zadań
przedstawiany jest sprzęt strażacki,
przedstawiana jest praca strażaka,
działalność ratownicza realizowana
przez PSP, uczestnicy informowani są
o bezpiecznym zachowaniu w
różnych sytuacjach, o zagrożeniach,
przekazywana jest informacja
o telefonach alarmowych oraz
sposobie powiadamiania służb
ratowniczych.
Zalety stosowania czujki tlenku
węgla. Bezpieczne wakacje. Szeroko
rozumiana prewencja społeczna.
Ogólne zasady szeroko rozumianego
bezpieczeństwa, profilaktyka
przeciwpożarowa, w tym pokazy
sprzętu i technik ratowniczych
(podczas próbnych ewakuacji).
Ogólne zasady bezpieczeństwa
pożarowego.
Bezpieczeństwo w trakcie
wypoczynku wakacyjnego - pożary,
bezpieczeństwo nad wodą.
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Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.

Praca strażaka, numery alarmowe,
bezpieczeństwo nad wodą,
bezpieczne wakacje.
Kręci mnie bezpieczeństwo
Prelekcja w SP w Zagórzu. Piknik
w Przedszkolu nr 10 w Chrzanowie.
Tematyka i kampanie jak w zakł. Sale
edukacyjne.
Prewencja przeciwpożarowa.
Profilaktyka bezpieczeństwa.
Czujka na straży Twojego
Zatrucie tlenkiem węgla. Wypalanie
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
traw. Bezpieczeństwo podczas
Bezpieczne wakacje.
wypoczynku. Jak skutecznie
zaalarmować służby ratownicze.
Postępowanie w przypadku
zagrożenia pożarem. Zasady
ewakuacji z budynku, prawidłowego
zgłoszenia. Znaki ewakuacyjne.
Prezentacja wybranych elementów
sprzętu pożarniczego.
Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Prawidłowe zachowanie się podczas
pożaru: domu, szkoły, lasu lub łąki.
Prawidłowe powiadamianie służb
ratowniczych. Znaki ewakuacyjne,
podręczny sprzęt gaśniczy oraz
bezpieczna i praktyczna ewakuacja.
Bezpieczna +
Zagrożenia pożarowe
w mieszkaniach.
Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Wypalanie pozostałości roślinnych zagrożenia i sankcje karne. Zasady
powiadamiania służb i zasady
ewakuacji z terenów objętych
pożarem. Bezpieczeństwo podczas
letniego wypoczynku.
Bezpieczeństwo podczas burzy
i porywistych wiatrów. Zagrożenia
związane z powodziami i lokalnymi
podtopieniami. Zasady udzielania
pierwszej pomocy. Prezentacja
sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz
urządzeń przeciwpożarowych.
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Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
w szkołach i przedszkolach,
bezpieczeństwo w domu i na ulicy.
Zagrożenia pożarowe spotykane
w naszych domach.
Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Bezpieczeństwo i profilaktyka
pożarowa. Sposoby zachowania się
podczas wystąpienia zagrożenia
pożarem (w tym próbna ewakuacja),
sposoby użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego oraz właściwe
użytkowanie urządzeń pod
napięciem. Bezpieczeństwo podczas
wakacji. Wypalanie traw.
Czujka na straży Twojego
Jak zachować się w razie pożaru
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
(symulacja zadymienia). Zasady
Bezpieczne wakacje.
bezpiecznego wypoczynku.
Profilaktyka przeciwpożarowa,
zapobieganie zatruciom CO. Zasady
bezpiecznej ewakuacji, znaki
ewakuacyjne. Numery alarmowe,
alarmowanie służb. Bezpieczne
zachowanie w szkole i poza nią.
Pierwsza pomoc w nagłych
wypadkach. Zasady posługiwania się
sprzętem gaśniczym.
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Jak skutecznie zaalarmować służby.
Znaki ewakuacyjne, podręczny sprzęt
gaśniczy oraz bezpieczna i praktyczna
ewakuacja. Co robić w przypadku
wystąpienia pożaru w domu lub
w szkole. Co robić gdy zapali się na
kimś ubranie. Zapoznanie z pracą
strażaka.
Spotkanie w jednostce organizacyjnej
PSP (w której nie ma Ognika).

Pokazy sprzętu, prelekcje na temat
bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.,
pokaz sprzętu, zapoznanie z pracą
strażaka.
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Bezpieczne wakacje. Kręci mnie
bezpieczeństwo. Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa.
Kręci mnie bezpieczeństwo.

Kręci mnie bezpieczeństwo.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Bezpieczne wakacje.

Kręci mnie bezpieczeństwo.

Spotkanie z seniorami.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo na wodzie, szeroko
rozumiana prewencja społeczna,
zalety stosowania czujki tlenku
węgla.
Zapoznanie ze sprzętem
i działalnością straży pożarnej.
Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa.
Ogólne zasady szeroko rozumianego
bezpieczeństwa, zasady zachowania
się w przypadku zauważenia pożaru,
zasady użycia gaśnic, zasady
bezpiecznej ewakuacji.
Popularyzacja zagadnień szeroko
rozumianej ochrony
przeciwpożarowej wśród dzieci
i młodzieży szkolnej, zwiedzanie JRG
pokazy sprzętu w ramach „Dni
ochrony przeciwpożarowej - otwarte
strażnice 2019” i „Bezpieczne
wakacje - otwarte strażnice 2019”.
Podczas realizacji tych zadań
przedstawiany jest sprzęt strażacki,
przedstawiana jest praca strażaka,
działalność ratownicza realizowana
przez PSP, uczestnicy informowani są
o bezpiecznym zachowaniu
w różnych sytuacjach,o zagrożeniach,
przekazywana jest informacja o
telefonach alarmowych oraz
sposobie powiadamiania służb
ratowniczych).
Zasady dogrzewania pomieszczeń;
tlenek węgla.
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Kręci mnie bezpieczeństwo.
Kampanie informacyjne.

Jak chronić się przed upałem.

Informacja na stronie internetowej
KM PSP w Krakowie z informacjami
z RCB.
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Bezpieczne wakacje, kręci mnie
bezpieczeństwo.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Stop pożarom traw.

prewencja społeczna, propagowanie
akcji propagandowych
prowadzonych przez straż pożarną,
bezpieczny wypoczynek nad wodą.
W ramach spotkań w sali
edukacyjnej.
Pożary traw.

Bezpieczne wakacje.
Inne.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
Bezpieczne wakacje.

Mistrzostwa Krakowa w ratownictwie
medycznym i drogowym służb
mundurowych.

Inne - spotkania w OSP.

RAZEM

Jak zachować się w razie pożaru.
Zasady bezpiecznego wypoczynku.
Profilaktyka przeciwpożarowa,
zapobieganie zatruciom tlenkiem
węgla. Zasady bezpiecznej ewakuacji,
znaki ewakuacyjne. Numery
alarmowe, alarmowanie służb
ratowniczych. Bezpieczne
zachowanie w szkole i poza nią.
Pierwsza pomoc w nagłych
wypadkach. Zasady posługiwania się
sprzętem gaśniczym.
Mistrzostwa Krakowa
w ratownictwie medycznym
i drogowym służb mundurowych.
Udzielanie KPP, zasady zgłaszania
pożaru/wypadku/zdarzenia
niebezpiecznego, tor przeszkód
strażacki, ścianka wspinaczkowa.
Bezpieczne zachowanie się nad
wodą, postępowanie ratownicze
podczas działań na wodzie,
doskonalenie technik sprawiania
sprzętu.
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MAZOWIECKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje.
Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Noc Muzeów MSWiA.
Noc Muzeów w CEiHWSP.

Pokaz sprzętu ratowniczo gaśniczego oraz sprzętu do rat.
wodnego. Pokazy ratownictwa
technicznego, medycznego,
wodnego. Zasady udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Omówienie zagrożeń związanych
z wypalaniem traw. Porady, jak
przygotować się do upałów. Zasady
bezpieczeństwa przy zbiorze
i składowaniu płodów rolnych.
Zasady bezpieczeństwa nad wodą.
Spotkanie z władzami samorządowymi. Czujka na straży Twojego
Omówienie zagrożeń występujących
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
na terenie poszczególnych gmin
Bezpieczne wakacje.
i powiatów. Pokaz udzielania
pierwszej pomocy. Zagrożenia
wynikające ze złego użytkowania
pieców, braku wentylacji,
pozytywnych aspektów wynikających
podczas stosowania czujek czadu.
Spotkanie w szkołach i innych
Bezpieczne wakacje. Stop pożarom traw. Zawód strażaka. Numery alarmowe.
placówkach oświatowych
Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą.
Bezpieczeństwo w szkole. Bezpieczne
oraz wypoczynkowych.
Czujka na straży Twojego
wakacje nad wodą, w lesie, na łące.
bezpieczeństwa.
Jak postępować, by zabawa była
bezpieczna. Zasady alarmowania.
Pierwsza pomoc. Nauka na
fantomach RKO. Bezpieczeństwo na
drodze - oświetlenie. Szkodliwość
wypalania traw. Próbna ewakuacja.
Informacje o tlenku węgla.
Bezpieczeństwo pożarowe w domu.
Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.
Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla
Czujka na straży Twojego
przedszkolaków i dzieci ze szkół
bezpieczeństwa.
podstawowych z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego.
Omówienie zagrożeń związanych
z wypalaniem traw. Informacje
o bezpiecznym wypoczynku podczas
wakacji. Przedstawienie zawodu
strażaka. Nauka pierwszej pomocy.
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Spotkanie w jednostce organizacyjnej
PSP (w której nie ma Ognika).

Spotkanie z seniorami.

Kampanie informacyjne.

Kampanie informacyjne.

Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Zawód strażaka. Numery alarmowe.
Czujka na straży Twojego
Pierwsza pomoc. Prezentacja sprzętu
bezpieczeństwa.
pożarniczego. Pokazy ratownictwa
technicznego. Zasady bezpiecznego
wypoczynku nad wodą. Projekcja
filmów pozyskanych ze strony KG
PSP o ,,strażaku Florku". Informacje
o tlenku węgla. Zagrożenia związane
z wypalaniem traw.
Czujka na straży Twojego
Zaprezentowano podstawowe
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
zasady udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy, omówiono zasady
powiadamiania służb ratowniczych
podczas zaistnienia pożaru,
miejscowego zagrożenia lub innego
niebezpieczeństwa oraz numery
alarmowe, zapoznano z pracą
strażaka. Ewakuacja w domu pomocy
społecznej. Informacje nt. kampanii
Stop pożarom traw.
Czujka na straży Twojego
Zagrożenia wynikające ze złego
bezpieczeństwa.
użytkowania pieców, braku
wentylacji, pozytywnych aspektów
wynikających podczas stosowania
czujek czadu. Przekazane w formie
audycji radiowej, informacji na
stronie www oraz na portalach
społecznościowych.
Stop pożarom traw.
Numery alarmowe. Zasady
bezpieczeństwa pożarowego
w lasach. Jakie skutki niesie za sobą
nieostrożne obchodzenie się
z ogniem, jaki wpływ mają pożary na
środowisko, jak postępować gdy
zauważymy pożar. Przekazane
w formie audycji radiowej, informacji
na stronie www, spot telewizyjny
oraz na portalach
społecznościowych.
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Inne.

Uczestnictwo w XI Subregionalnych
Targach Edukacji i Pracy
w Ciechanowie, gdzie udzielano
informacji na temat służby
w zawodzie strażak. Udział
w eliminacjach Miejskich
i Powiatowych Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Udział w audycjach
radiowych o tematyce z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego. Udział
w organizacji oraz promocja AKCJI
KRWIODASTWA w Makowie
Mazowieckim. Organizacja wraz
z KP Policji w Makowie Mazowieckim
pokazów działania SGRW - N
MAKÓW 5. Kampanie informacyjne
za pośrednictwem strony
internetowej i portali
społecznościowych. Udział gościnny
w piknikach i festynach
edukacyjnych, rodzinnych. Udział
(organizacja/pomoc/zabezpieczenie)
w maratonach/półmaratonach
sportowych; pikniku motocyklowym.
RAZEM

OPOLSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Zagrożenia pożarowe w budynkach
mieszkalnych - jak prawidłowo
i bezpiecznie ugasić pożar oraz
zagrożenia jakie niesie za sobą pożar
traw i nieużytków rolnych, skutki
nawałnic. Jak skutecznie alarmować
służby ratownicze - telefon 998 i 112.
Pokazy sprzętu ratowniczo –
gaśniczego, pokazy gaszenia
palącego się oleju na kuchence
gazowej, pokazy obsługi
podręcznego sprzętu gaśniczego.
Omówienie zagadnień dot.
udzielenia pierwszej pomocy.
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Spotkanie z władzami samorządowymi.

Spotkanie w szkołach i innych
placówkach oświatowych
oraz wypoczynkowych.

Bezpieczne wakacje.
Akcja edukacyjna - "Mały ratownik",
Wojewódzki Program Edukacyjny OUW
dot. postępowania uczniów szkół woj.
opolskiego w sytuacjach zagrożenia
i zdarzeń kryzysowych.

Spotkanie w jednostce organizacyjnej
PSP.

Spotkanie z seniorami.
Kampanie informacyjne.

Zagrożenia jakie niesie za sobą
wypalanie traw, zagadnienia
związane z bezpiecznym
wypoczynkiem dzieci i młodzieży
podczas okresu wakacyjnego.
W ramach współpracy z władzami
samorządowymi nt.: wystąpienia
gwałtownych zjawisk
atmosferycznych.
Zagrożenia związane z pożarami
w budynkach mieszkalnych m.in.
tlenek węgla. Bezpieczny pobyt na
wakacjach. W ramach współpracy z
Policją przeprowadzono szkolenie
dot. udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym. Akcja pod nazwą
"Mały ratownik". Zasady zgłaszania
zdarzeń. Prawidłowe posługiwanie
się gaśnicą. Zapoznanie sie z pracą
strażaka oraz sprzętem strażackim.
Spotkania z dziećmi i młodzieżą
w siedzibie KP PSP woj. opolskiego
oraz prelekcje związane
z bezpiecznym wypoczynkiem,
bezpiecznymi wakacjami,
prezentacja sprzętu pożarniczego,
zapoznanie się ze specyfiką pracy
strażaka, zasady udzielania kpp.
Zagrożenia związane z pożarami
w mieszkaniach. Pierwsza pomoc.
Jak bezpiecznie zachować się
podczas wypoczynku oraz nad wodą.
Jak prawidłowo powiadomić służby
ratownicze: 112, 988.

RAZEM
PODKARPACKIE

Spotkanie z mieszkańcami gminy,
powiatu.
Spotkanie z władzami gminy, powiatu,
itd.

Omówienie pracy strażaka oraz jego
wyposażenia.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
w domu oraz w szkole.
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Spotkanie w szkołach i innych
placówkach oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.

Zagrożenia występujące ze strony
czadu oraz dymu – zasady działania
czujek.
Zgłoszenie zagrożenia, bezpieczna
ewakuacja z zadymionego
pomieszczenia.
Prelekcja na temat bezpiecznych
zachowań podczas wypoczynku
„Bezpieczne wakacje

Spotkanie w jednostce organizacyjnej
PSP (w której nie ma Ognika).
Spotkanie z seniorami.
PODLASKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

RAZEM
Bezpieczne wakacje. Stop pożarom traw.
Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały
rok. Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą,
w lesie, na wsi, w mieście.
Zagrożenia w trakcie prac polowych
i w gospodarstwie rolnym, podczas
obozowisk, biwaków itp. Zasady
zachowania się na drodze.
Bezpieczeństwo pożarowe w lasach.
Zagrożenia i skutki związane
z wypalaniem traw. Praca strażaka.
Pragmatyka służby. Bezpieczeństwo
pożarowe w domu, mieszkaniu,
pracy. Zasady postępowania
w przypadku pożaru lub innego
zagrożenia. Potencjalne zagrożenia
pożarowe spowodowane
nieostrożnością/ nieuwagą. Pierwsza
pomoc. Pokazy ratownicze. Pokazy
sprzętu. Rodzaje pożarów.
Powstawanie tlenku węgla.
Właściwości tlenku węgla. Objawy
zatrucia tlenkiem węgla. Działanie
czujki dymu i tlenku węgla.
Zagrożenia podczas eksploatacji
instalacji ogrzewczych. Zasady
ewakuacji. Alarmowanie służb
ratunkowych.
Spotkanie z władzami samorządowymi. Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Bezpieczeństwo pożarowe w lesie.

84

7946

1566

72

1518

203

35

1050

98

21

0

420

256
58

14024
6335

9600
4940

3

0

91

Spotkanie w szkołach i innych
placówkach oświatowych
oraz wypoczynkowych.

Wypalanie suchych traw. Zagrożenie
pożarowe w związku z wycinką
drzew zarażonych przez kornika
drukarza. Bezpieczeństwo pożarowe
w domu i pracy.
Bezpieczne wakacje. Stop pożarom traw. Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały
Zasady udzielania pomocy tonącym.
rok. Czujka na straży Twojego
Udzielanie pierwszej pomocy.
bezpieczeństwa.
Zagrożenia pożarowe podczas
zbiorów płodów rolnych oraz prac
w gospodarstwach rolnych.
Bezpieczeństwo pożarowe w lasach.
Statystyka pożarów traw. Prędkość
rozprzestrzeniania się pożaru.
Poszkodowani w pożarach traw.
Zagrożenia związane w wypalaniem
traw. Brak pozytywnego wpływu
wypalania traw na glebę.
Ekonomiczne skutki pożarów traw.
Prawne aspekty wypalania traw.
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa. Pragmatyka służby
w PSP. Bezpieczeństwo pożarowe w
domu i mieszkaniu. Pokazy
ratownicze. Pokazy sprzętu. Zasady
postępowania w przypadku pożaru
lub innego zagrożenia.
Bezpieczeństwo podczas obozowisk,
biwaków itp. Rodzaje pożarów.
Powstawanie tlenku węgla.
Właściwości tlenku węgla. Objawy
zatrucia tlenkiem węgla. Działanie
czujki dymu i tlenku węgla.
Zagrożenia podczas eksploatacji
instalacji ogrzewczych. Ważność
przeglądów instalacji posiadanych
w domach. Potencjalne zagrożenia
pożarowe spowodowane
nieostrożnością/nieuwagą. Zasady
bezpiecznej ewakuacji. Numery
alarmowe.
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Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.

Spotkanie w jednostce organizacyjnej
PSP (w której nie ma Ognika).

Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Zagrożenia, straty i skutki związane
Czujka na straży Twojego
z wypalaniem traw. Bezpieczeństwo
bezpieczeństwa.
pożarowe w gospodarstwach rolnych
i lasach. Zasady bezpieczeństwa nad
wodą i kąpieliskach. Zachowanie
zasad bezpieczeństwa podczas burzy
i silnego wiatru. Bezpieczny
wypoczynek w górach. Praca
strażaka. Pierwsza pomoc. Zasady
postępowania w przypadku pożaru
i innych zagrożeń. Zasady
powiadamiania służb ratunkowych.
Bezpieczeństwo pożarowe w domu
i mieszkaniu.
Bezpieczne wakacje. Czujka na straży
Bezpieczne zachowanie nad wodą.
Twojego bezpieczeństwa. Stop pożarom Porady dotyczące wypoczynku nad
traw. Dni otwarte strażnic.
wodą, w lesie, na wsi, w mieście.
Bezpieczeństwo pożarowe w domu
i mieszkaniu. Potencjalne zagrożenia
pożarowe spowodowane
nieostrożnością, nieuwagą. Zasady
działania i przydatności czujki dymu
i tlenku węgla. Właściwości tlenku
węgla. Objawy zatrucia tlenkiem
węgla. Ważność przeglądów
instalacji posiadanych w domach.
Zagrożenia podczas eksploatacji
instalacji ogrzewczych. Zagrożenia
pożarowe podczas zbiorów płodów
rolnych oraz prac w gospodarstwach
rolnych. Zagrożenia związane
w wypalaniem traw. Statystyka
pożarów traw. Brak pozytywnego
wpływu wypalania traw na glebę.
Ekonomiczne skutki pożarów traw.
Prawne aspekty wypalania traw.
Zagrożenia bezpieczeństwa lasów.
Alarmowanie służb ratowniczych.
Pokazy sprzętu ratowniczego.
Pierwsza pomoc. Charakterystyka
pracy strażaka.
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RAZEM

Spotkanie z seniorami.

Stop pożarom traw. Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa.

Kampanie informacyjne.

Stop pożarom traw. Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa.

Inne.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Dni otwartych Strażnic.

Bezpieczeństwo pożarowe w lesie.
Zasady zachowania w przypadku
powstania pożaru. Alarmowanie
służb ratowniczych i udzielanie
pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo
pożarowe w domu, rodzaje pożarów.
CO i jego właściwości oraz objawy
zatrucia. Działanie czujki. Ważność
przeglądów instalacji posiadanych.
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa.
Zagrożenia pożarowe w trakcie prac
polowych i w gospodarstwie rolnym
oraz w lasach. Dystrybucja broszur
i ulotek dla spółdzielni
mieszkaniowych na temat
bezpieczeństwa pożarowego
w lokalach mieszkalnych.
Rodzaje pożarów. Powstawanie CO,
właściwości i objawy zatrucia.
Działanie czujki. Ważność
przeglądów instalacji w domach.
Alarmowanie służb. Pokazy sprzętu
ratowniczego. Praca strażaka.
Pierwsza pomoc.
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POMORSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Bezpieczne wakacje. Stop pożarom traw.
Kręci mnie bezpieczeństwo. Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa.
Stowarzyszenie do walki ze smogiem

Spotkanie z władzami samorządowymi. Bezpieczne wakacje.

Zagrożenia w domu i na drodze.
Zachowanie się nad wodą, podczas
burzy. Bezpieczna jazda rowerem.
Zasady pierwszej pomocy. Dlaczego
nie wypalamy traw i nieużytków. Jak
działa czujka tlenku węgla i dymu.
Prezentacja sprzętu i wyposażenia.
Zasady bezpiecznej ewakuacji.
Bezpieczeństwo pożarowe w
gospodarstwach rolnych. Zapoznanie
się ze specyfiką i charakterem pracy
strażaka oraz sprzętem
specjalistycznym. Informacja o stanie
bezpieczeństwa gmin w zakresie
ochrony przeciwpożarowej
z udziałem sołtysów oraz druhów
OSP. Pogadanka dot. smogu.
Problematyka i zagadnienia z zakresu
ochrony przeciwpożarowej. Cykliczne
spotkania służb: PSP, Policja, PRM,
Sanepid, PINB, PCPR i inne dotyczące
bezpieczeństwa na terenie powiatów
i gmin. Współpraca służb. Komisja ds.
bezpiecznych wakacji. Omówienie
bieżących zagrożeń dotyczących
bezpieczeństwa. Przygotowanie
służb do działań w warunkach
zagrożeń związanych z wysokimi
temperaturami, obfitymi opadami,
gwałtownymi burzami.
Przygotowanie kąpielisk do sezonu
letniego. Bezpieczeństwo na
kąpieliskach. Zagrożenia ze strony
sinic. Dlaczego nie wypalamy traw
i nieużytków. Jak działa czujka tlenku
węgla i dymu.
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Spotkanie w szkołach i innych
placówkach oświatowych
oraz wypoczynkowych.

Bezpieczne wakacje. Kręci mnie
bezpieczeństwo. Stop pożarom traw.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
Bezpieczne ferie. Kręci mnie
bezpieczeństwo.

Zagrożenia w domu i na drodze.
Zachowanie się nad wodą.
Bezpieczna jazda rowerem. Pokazy
sprzętu. Pogadanka nt. zasad
udzielania pierwszej pomocy.
Zapoznanie uczniów z tematyką
pracy strażaka oraz ścieżką do
kariery. Zasady zachowania
bezpieczeństwa podczas zagrożeń:
pożary, powodzie, wichury, burze,
zdarzenia komunikacyjne.
Odpowiednie zgłaszanie zdarzeń na
numer alarmowy 998.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w szkołach i poza szkołą. Próbna
ewakuacja obiektu szkoły. Zasady
bezpiecznej i skutecznej ewakuacji.
Bezpieczne spędzanie czasu
wolnego. Spotkania w obozach
harcerskich, prawidłowe zachowania
w obliczu zagrożenia.
Zatrucia CO. Zasada działania czujki.
Wypalanie traw, zagrożenia z tym
związane. Zachowanie się nad wodą,
podczas burzy, bezpieczna jazda
rowerem. Pogadanki: zagrożenia
pożarowe w domu, zgłaszanie
zdarzeń na numer alarmowy 998.
Zasady zachowania bezpieczeństwa
podczas zagrożeń: pożary, anomalia
pogodowe.
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RAZEM

Spotkanie w jednostce organizacyjnej
PSP (w której nie ma Ognika).

Kręci mnie bezpieczeństwo. Stop
pożarom traw. Bezpieczne wakacje.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Spotkanie z seniorami.

Kręci mnie bezpieczeństwo. Senior+.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Bezpieczne wakacje.
Stowarzyszenie do walki ze smogiem.

Inne: Szkolenia. Turnieje wiedzy
pożarniczej. Festyny. Ewakuacje
obiektów.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw.
Bezpieczne ferie.

Zagrożenia w domu i na drodze.
Pokazy sprzętu ratowniczogaśniczego. Pogadanka nt. pierwszej
pomocy. Zasady zachowania się nad
wodą. Zapoznanie się z zawodem
strażaka. Bezpieczne spędzanie czasu
wolnego. Szeroko pojęte zasady
bezpieczeństwa wśród dzieci i
młodzieży, m.in.: młodzież zapobiega
pożarom, bezpieczeństwo na drodze,
na wodzie, na wycieczkach, w lesie
i w czasie wakacji. Zasady
zachowania się podczas pożaru lub
innego zagrożenia.
Zagrożenia w domu i na drodze.
Pokazy sprzętu, pogadanka nt. zasad
pierwszej pomocy. Zasady
zachowania się nad wodą.
Bezpieczeństwo osób starszych.
Problem smogu i palenia śmieci.
Szkolenia dla organizatorów
wypoczynku dzieci i młodzieży.
Szkolenia na obozach z prowadzenia
korespondencji i sprawdzania
łączności. Bezpieczeństwo w szkole,
w domu, nad wodą, podczas
wypoczynku, na wycieczce, pierwsza
pomoc, co zrobić w sytuacji
zagrożenia. Jak alarmować służby
ratownicze. Zagrożenia w domu
i na drodze. Pogadanki związane
z szeroko pojętą profilaktyką
przeciwpożarową. Ewakuacje
obiektów.
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ŚLĄSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Bezpieczne wakacje. Kręci mnie
bezpieczeństwo.

Pokaz sprzętu osobistego strażaka,
pokaz samochodów ratowniczo gaśniczych. Bezpieczny odpoczynek
nad wodą, bezpieczeństwa podczas
podróży, pierwsza pomoc, rozpalanie
ognisk w miejscu do tego
nieprzeznaczonym, które mogą
spowodować pożar.
Spotkanie z władzami samorządowymi. Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Pogadanka z pracownikami
samorządowymi dot. zasad
bezpieczeństwa, pożarom traw oraz
zagrożeniu powodziowemu na
terenie powiatów. Wystąpienia na
sesjach w urzędach administracji
publicznej dotyczące
bezpieczeństwa.
Spotkanie w szkołach i innych
Bezpieczne wakacje. Stop pożarom traw. Zagrożenia związane z letnim
placówkach oświatowych
Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą.
wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
oraz wypoczynkowych.
Czad i ogień obudź czujność.
bezpieczeństwem pożarowym.
Zapoznanie ze specyfikacją pracy
strażaka, zagrożeniami związanymi
z udziałem w akcjach ratowniczo gaśniczych. Pokaz sprzętu.
Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.
Bezpieczne wakacje.
Poznanie zakresu służby strażaków
w Państwowej Straży Pożarnej,
edukacja dzieci z podstaw ochrony
przeciwpożarowej, nauka
bezpiecznych zachowań w życiu
codziennym, podstawy
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Spotkanie w jednostce organizacyjnej Kręci mnie bezpieczeństwo. Czujka na
Zagrożenia, jakie mogą wystąpić
PSP (w której nie ma Ognika).
straż Twojego bezpieczeństwa. Stop
podczas wypoczynku, jak
pożarom traw. Bezpieczne wakacje.
zachowywać się nad wodą i w lesie,
sposoby udzielania pierwszej
pomocy, jak wygląda praca strażaka,
omówienie sprzętu będącego na
wyposażeniu JRG, omówienie zasad
bezpieczeństwa w życiu codziennym,
jak i zachowania podczas pożarów.
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Spotkanie z seniorami.

Bezpieczne wakacje. Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa.

Edukacja z podstaw ochrony ppoż.,
nauka bezpiecznych zachowań
w życiu codziennym oraz
w sytuacjach zagrożenia. Prelekcje na
temat pierwszej pomocy
przedmedycznej, alarmowanie służb
o zdarzeniach, bezpieczeństwo nad
wodą i w lasach oraz o
bezpieczeństwie w domach, szkołach
itp.

Kampanie informacyjne.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Stop pożarom traw.

Bezpieczne wakacje.
Inne.

RAZEM

Strona internetowa komendy,
plakaty, audycje radiowe,
telewizyjne zamieszczanie informacji
prasowych. Zagrożenia latem
zatrucia tlenkiem węgla. Informacja
do TVP Katowice.
Audycje radiowe, telewizyjne
zamieszczanie informacji prasowych.
Zagrożenie pożarowe podczas
wypalania traw. Informacje
udzielane mediom.
Audycje radiowe, telewizyjne
zamieszczanie informacji prasowych.
Bezpieczeństwo pożarowe w domu,
w szkole, pożary traw, tlenek węgla,
Bezpieczeństwo nad wodą, I pomoc,
zgłoszenia na numer alarmowy 112,
pokaz sprzętu strażackiego
i ratunkowego. Poznanie zakresu
służby strażaków w PSP edukacja
z podstaw ochrony ppoż., nauka
bezpiecznych zachowań w życiu
codziennym, podstawy
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
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ŚWIĘTOKRZYSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Stop pożarom traw. Bezpieczne wakacje. Spotkania z mieszkańcami podczas
Czujka na straży Twojego
festynów i pikników: pogadanki na
bezpieczeństwa.
temat bezpiecznego zachowania się
podczas wypoczynku nad wodą,
prezentacja sprzętu będącego na
wyposażeniu samochodu, omówiono
zagrożenia powstające m.in. podczas
wypalania pozostałości roślinnych na
nieużytkach rolnych. Zagrożenia
związane z tlenkiem węgla.
Spotkanie z władzami samorządowymi. Stop pożarom traw. Czujka na straży
Spotkanie z władzami
Twojego bezpieczeństwa.
samorządowymi: omówione zostały
zagrożenia powstające m.in. podczas
wypalania pozostałości roślinnych na
nieużytkach rolnych, zagrożenia
związane z CO.
Spotkanie w szkołach i innych
Bezpieczne wakacje. Stop pożarom traw. Spotkania w szkołach i innych
placówkach oświatowych
placówkach oświatowych oraz
oraz wypoczynkowych.
wypoczynkowych: promowanie
bezpiecznej zabawy i wypoczynku,
zagrożenia powstające min. podczas
wypalania pozostałości roślinnych
na nieużytkach rolnych.
Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.
Bezpieczne wakacje. Czujka na straży
Kształtowanie prawidłowych
Twojego bezpieczeństwa.
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 informatycznych, bezpieczna
zabawa i wypoczynek.
Spotkanie w jednostce organizacyjnej Bezpieczne wakacje. Czujka na straży
Wizyty w Komendzie Powiatowej
PSP (w której nie ma Ognika).
Twojego bezpieczeństwa. Stop pożarom PSP. Pogadanka na temat
traw.
bezpiecznego zachowania się
podczas wypoczynku nad wodą oraz
prawidłowych zachowań w sytuacji
zagrożenia życia. Prezentacja sprzętu
ratowniczo - gaśniczego. Zagrożenia
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Spotkanie z seniorami.

Stop pożarom traw. Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa.

związane z tlenkiem węgla.
Zagrożenia związane z wypalaniem
traw.
Spotkanie z seniorami: omówione
zostały zagrożenia powstające m.in.
podczas wypalania pozostałości
roślinnych na nieużytkach rolnych.
Zagrożenia związane z CO.
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Stop pożarom traw.
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Bezpieczne wakacje.
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Kampanie informacyjne.

Inne.
RAZEM
WARMIŃSKOMAZURSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z władzami samorządowymi.

Spotkanie w szkołach i innych
placówkach oświatowych
oraz wypoczynkowych.

Promocja zasad bezpieczeństwa
podczas festynu skierowanego dla
dzieci i młodzieży, przedsięwzięcie
zrealizowane wspólnie z KP Policji
w KP PSP Ostróda; udział
funkcjonariuszy KP PSP w Gołdapi
w imprezie z okazji „Dnia Godności
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną – Bądźmy Razem”,
połączony z pogadanką o służbie
strażaka oraz prezentacją sprzętu
ratowniczego.
Udział funkcjonariuszy
w Powiatowych Zawodach
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
„Strażackie Przygody”- spotkanie ze
strażakami, pogadanka z dziećmi
w przedszkolu, studentami UWM
przedstawienie charakterystyki
służby strażaka, omówienie
podstawowych zasad
bezpieczeństwa w domu, na ulicy
w przedszkolu.

Spotkanie w jednostce organizacyjnej
PSP (w której nie ma Ognika).

WIELKOPOLSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.
Spotkanie z władzami samorządowymi.
Spotkanie w szkołach i innych
placówkach oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.
Spotkanie w jednostce organizacyjnej
PSP (w której nie ma Ognika).

Propagowanie służby w PSP,
prezentacja zakresu zadań
realizowanych przez PSP, zawód
STRAŻAK, prelekcja, prezentacja
multimedialna, sala historii,
zwiedzanie strażnicy.
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4041

RAZEM
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Kręci mnie bezpieczeństwo.

460
236
23
203

23324
33073
350
15296

12891
54919
1578
1874

Kręci mnie bezpieczeństwo.
Kręci mnie bezpieczeństwo.

74
256

1895
13843

250
9255

792

64457

67876

3

28

14

2

40

2

3

50

0

26

2465

242

RAZEM
ZACHODNIOPOMORSKIE Spotkania z władzami samorządowymi. Bezpieczne wakacje.

Spotkanie w jednostce organizacyjnej
PSP (w której nie ma Ognika).

Bezpieczne wakacje.

Zasady bezpiecznej ewakuacji z
budynków użyteczności publicznej
oraz zasady zachowania się w czasie
wypadku drogowego.
Praca strażaka, ćwiczenia praktyczne
z budowy linii gaśniczych.
Spotkania z harcerzami, zapoznanie
ze stopniami strażackimi, pracą
strażaka i sprzętem będącym na
wyposażeniu.
Dni otwartych strażnic, wizyta
przedszkolaków, pogadanka w szkole
na temat: nie wypalaj traw, zasady
zachowania się podczas
gwałtownych zjawisk
atmosferycznych, zasady
alarmowania, pierwsza pomoc,
pokaz sprzętu.

Inne (Gminny Dzień Strażaka,
Obozowiska Harcerskie, Spotkanie
w remizie OSP KSRG).

Bezpieczne wakacje. Bezpieczna woda.
Stop pożarom traw.

Zawód Strażak. Dwa Mundury
Wspólny Cel. Bezpieczeństwo
podczas ewakuacji, prawidłowe
zachowanie w przypadku
wystąpienia pożaru przypomnienie
numerów alarmowych (pokaz
ratownictwa medycznego, pokaz
sprzętu).
Zawód Strażak. Pierwsza Pomoc.

4

120

12

4

250

80

42

2953

350

Zapoznanie ze sprzętem
oraz specyfiką pracy strażaka.

1

15

2

Zapoznanie ze sprzętem
ratowniczym JRG SGSP
oraz specyfiką pracy strażaka.
Prezentacja zawodu strażaka
oraz sprzętu ratowniczego.

1

30

4

1

120

35

Zapoznanie z zadaniami
realizowanymi przez JRG SGSP.
Zapoznanie z działaniami
prewencyjnymi i ratowniczymi.
Zapoznanie ze sprzętem
ratowniczym JRG SGSP
oraz specyfiką pracy strażaka.

1

0

10

1

0

15

1

120

12

Zapoznanie ze sprzętem
ratowniczym JRG SGSP
oraz specyfiką pracy strażaka.
Zapoznanie ze sprzętem
ratowniczym JRG SGSP
oraz specyfiką pracy strażaka.
Zapoznanie ze sprzętem
ratowniczym JRG SGSP
oraz specyfiką pracy strażaka.

1

0

30

1

30

3

1

42

6

RAZEM
SZKOŁA GŁÓWNA
SŁUŻBY POŻARNICZEJ

Pokaz sprzętu dla dzieci
przedszkolnych z Dzielnicy Żoliborz
(JRG SGSP).
Wizyta dzieci ze szkoły podstawowej
SP-362 wraz z młodzieżową drużyną
pożarniczą (JRG SGSP).
Popularyzacja PSP w Centrum
Olimpijskim podczas pikniku z okazji
Dnia Flagi (JRG SGSP).
Wizyta młodzieży z programu
ERASMUS (JRG SGSP).
Wizyta szkoleniowa pracowników
MSW z Ukrainy (JRG SGSP).
Wizyta szkoleniowa delegacji
młodzieży polsko-czeskiej z
ochotniczych straży pożarnych (JRG
SGSP).
Wizyta druhów OSP Zaborów (JRG
SGSP).
Wizyta dzieci ze szkoły podstawowej
SP-163 w Warszawie (JRG SGSP).
Wizyta z Oddziału Przedszkolnego przy
SP-362 w Warszawie (JRG SGSP).

Piknik Małego Strażaka w SGSP (JRG
SGSP).

1

300

100

21

1350

130

95

2450

221

8

2200

500

RAZEM

134

6657

1068

RAZEM II kwartał 2019

9792

Spotkanie w szkołach i innych
placówkach oświatowych
oraz wypoczynkowych.

Koło Naukowe Potrafię Szybko Pomóc.

Spotkanie w sali edukacyjnej / Ognik.

Koło Naukowe Potrafię Szybko Pomóc .

Udział w wydarzeniach i piknikach.

Koło Naukowe Potrafię Szybko Pomóc.

Zapoznanie ze sprzętem
ratowniczym JRG SGSP oraz
specyfiką pracy strażaka, pokazy
ratownicze, zabawy edukacyjne ze
sprzętem ratowniczo-gaśniczym.
Bezpieczeństwo w domu
szkole/przedszkolu, bezpieczeństwo
w domu, bezpiecznie na drodze,
bezpieczne wakacje.
Bezpieczeństwo w domu
szkole/przedszkolu, bezpieczeństwo
w domu, bezpiecznie na drodze,
bezpieczne wakacje.
Bezpieczeństwo w domu
szkole/przedszkolu, bezpieczeństwo
w domu, bezpiecznie na drodze,
bezpieczne wakacje.

495590 323269

