
 

 

 

 

 

Letnia Akcja profilaktyczna 

Bezpieczne Wakacje 2013 

 „Baw się i odpoczywaj bezpiecznie"  

 
 

REFERAT PROFILAKTYKI 

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
Gdańsk ze względu na swoje szczególne, nadmorskie położenie oraz z racji licznie 

odwiedzających i wypoczywających tutaj turystów, jest miejscem szczególnie narażonym na różnego 

rodzaju zagrożenia i niebezpieczeństwa.  

W związku z tym Referat Profilaktyki przygotował ofertę akcji edukacyjno  -  

profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w tym gorącym 

okresie w Gdańsku.  

 

 

Cz. I  

Działania przy współpracy z MOSiR w Gdańsku (porozumienie o współpracy) 

 

1. „Poczuj się bezpieczna latem”. 

 

Akcja edukacyjna dotycząca bezpieczeństwa kobiet połączona z nauką podstaw samoobrony 

oraz reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. Skierowana jest do kobiet w wieku od 18 lat do 55lat. 

       

Uczestniczki zdobędą umiejętności: 

 Szybkiego i bezpiecznego reagowania w momencie zagrożenia, 

 Prostych sposobów uwalniania się z chwytów. 

 Reakcji stosownej do zagrożenia.  

 Rozpoznawania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. 

 

Celem akcji jest wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród kobiet, tak mieszkanek Gdańska jak i 

turystek. Wakacje to okres wypoczynku dla wielu odwiedzających Gdańsk, ale również wzrost 

potencjalnych zagrożeń. Pragniemy uświadomić uczestnikom niebezpieczeństwa i zagrożenia jakie 

mogą ich spotkać podczas wypoczynku, Nauczymy jak sobie z nimi poradzić oraz jak ich unikać 

zawczasu. 

Ponadto poprzez zajęcia realizowane na wolnym powietrzu chcemy zachęcić  mieszkańców 

Gdańska, jak i turystów do aktywności fizycznej w myśl idei „W zdrowym ciele zdrowy duch”.  

 

2. „Wakacyjne bezpieczeństwo dla najmłodszych”. 

   

Akcja edukacyjna będąca wakacyjną wersją programu profilaktycznego „Autochodzik – 

bezpieczeństwo na drodze dla najmłodszych” realizowanego przez Straż Miejską w Gdańsku. 

Zajęcia realizowane będą na świeżym powietrzu, gdzie podczas zabawy najmłodsi nauczą się 

najważniejszych zasad ruchu drogowego. Poznają również podstawowe zasady bezpiecznego 

zachowania w czasie wakacji. 

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie przy współpracy z MOSiR w Gdańsku, Stowarzyszenie 

na rzecz ratownictwa ADIUTARE, oraz Pomorski  Klub  Okinawa Shorin Ryu Karate. 

Informacja o kursie ukaże się na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku oraz na 

stronach internetowych w/w partnerów akcji. 

 

Miejsce kursu: plaża  Gdańsk - Brzeźno  

Czas trwania kursu: od 15.06.2013-20.07.2013 oraz 19.08.2013 – 31.08.2012 

Realizacja:  2 razy w tygodniu wtorki i soboty w godz. 9 – 12.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Cz. II 

 

1.  Bezpieczne wakacje  

 

Akcja  na rzecz zmniejszenia skali zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa dzieci 

przebywających w naszym mieście na wakacjach . 

 

Program przeznaczony dla dzieci przebywających na półkoloniach letnich w Gdańsku oraz  dla 

zorganizowanych grup  wypoczynku jak również dzieci przebywających w szpitalach. 

 

W ramach programu :  

 Szczególny nacisk położony jest na spędzanie czasu wolnego nad wodą, 

 Wskazanie miejsc, w których dozwolona jest kąpiel. 

 Zapoznanie z zasadami obowiązującymi przed wejściem do wody oraz w czasie kąpieli  

 Omówienie zagrożeń jakie dzieci mogą napotkać podczas zabawy nad wodą oraz sposobów 

udzielania pomocy.  

 

Miejsce realizacji programu: placówki oświatowo-wychowawcze, ośrodki wypoczynkowe, szpitale.  

Czas trwania: 01.07.2013- 27.07.2013, 19.08.2013-31.08.2013 

 

2.  Postępowanie ze zwierzętami - program informujący o zasadach  bezpiecznego zachowania 

w kontaktach ze zwierzętami 

 

Celem programu jest nauczenie zasad postępowania wobec zwierząt.  

 Zapoznanie dzieci z historią przyjaźni psa z człowiekiem- film Mój przyjaciel 

REX 

 Nauczenie podstawowych zasad obrony przed atakiem psa- pozycja „Żółwia” 

 Omówienie pojęcia bezpański pies. 

 

 

Miejsce realizacji programu: placówki oświatowo-wychowawcze, ośrodki wypoczynkowe, szpitale.  

Czas trwania: 01.07.2013- 27.07.2013, 19.08.2013-31.08.2013 

 

 

3. Miasteczko Ruchu Drogowego – Bezpiecznie na rowerze- program dotyczący 

zmniejszenia zagrożeń przy poruszaniu się rowerem na drodze.  

 

Podczas realizacji programu zostanie wykorzystany sprzęt: rowery służbowe, znaki drogowe, 

sygnalizacja świetlna, tor przeszkód, sprzęt multimedialny, odblaski , kaski i ochraniacze.  

 

 Zapoznanie i omówienie ważnych przepisów ruchu drogowego 

 Omówienie pierwszej pomocy przy wypadku 

 Omówienie 10 zasad bezpiecznej jazdy na rowerze 

 Zajęcia praktyczne z funkcjonariuszami w Miasteczku Ruchu Drogowego.  

 

Miejsce realizacji programu: Miasteczko Ruchu Drogowego ul. Elbląska 54/60 

Czas trwania: 01.07.2013- 27.07.2013, 19.08.2013-31.08.2013 

 

 

 

 



 

 

 

4.  Godziny pracy poszczególnych patroli: 

  

Lp. Rodzaj patrolu  Zmiana  Godziny pracy Uwagi 

1. Patrole zmotoryzowane I i II 7:00-15:00 

14:00-22:00 

Zajęcia również 

prowadzone w 

godzinach 

popołudniowych. 

2. Patrole piesze I 7:00-15:00  
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