Program: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Nabór: III nabór mikroprojektów do 13.04.2018 do godz. 15:00
Projekt indywidualny – budżet tylko po stronie partnera polskiego – dotacja jak i wkład własny.
Budżet: ok 35 000 euro, w tym ok 30.000 euro dotacji.
Okres realizacji: grudzień 2018 – październik 2019.
Wstępny tytuł: „Bezpieczne pogranicze – bezpieczne dzieci i młodzież: Edukacji transgraniczna w
zakresie bezpiecznej współpracy szkół pogranicza”
Zakres:
1. Szkolenia:
a) Dla pracowników JST z pogranicza – szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za
oświatę w Gminach. Tematyka – prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa młodzieży po
obu stronach pogranicza, tj. organizacja imprez dla młodzieży, wymogi formalne
współpracy miedzy szkołami. Szkolenie z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób/dzieci
niepełnosprawnych biorących udział w imprezach na pograniczu lub w ramach współpracy
szkół.
b) Szkolenia dla pracowników szkół podstawowych i średnich – zakres: porównanie
prawnych wymagań przy organizacji wycieczek i imprez po obu stronach pogranicza,
szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów, bezpieczeństwo w sieci,
czyli jak monitorować internet podczas współpracy transgranicznej, aby uniknąć aktów
słownej przemocy. Udział dzieci/osób niepełnosprawnych we współpracy szkół na
pograniczu – niepełnosprawny dorosły i niepełnosprawne dzieci. Jak zapewnić im
bezpieczeństwo podczas międzynarodowych aktywności. Dodatkowo wymiana dobrych i
złych praktyk między pracownikami szkół z Polski i Słowacji.
2. Organizacja Polsko-Słowackiego edukacyjnego warsztatu plenerowego w zakresie
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – dwudniowe wydarzenie – latem lub wiosną – jeden dzień
w Polsce i drugi na Słowacji. Edukacja dzieci, młodzieży, nauczycieli, osób niepełnosprawnych
itd. Nauka bezpieczeństwa przez zabawę.
3. Podręcznik dobrych praktyk dla nauczycieli i pracowników szkół oraz Gmin w zakresie
organizacji imprez, współpracy szkół na pograniczu i włączania w tą współpracę osób
niepełnosprawnych – zestawienie wymagań prawnych, przykładowe imprezy z opisem
wymogów bezpieczeństwa itd.
4. Konferencja w zakresie bezpieczeństwa na pograniczu – zaproszeni dyrektorzy szkół,
przedstawiciele gmin, promocja podręcznika, wyników projektu, szkoleń, prezentacje
kluczowych tematów w zakresie bezpieczeństwa.

