
Realizacja grantów  Opolskiej  Wojewódzkiej

Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
w 2017 roku



Granty BRD stanowią formę wsparcia 
finansowego dla najlepszych 

inicjatyw edukacyjnych i 
informacyjnych w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

wyróżniających się innowacyjnością, 
nowatorstwem  i oryginalnością, a 

realizowanych przez instytucje z 
terenu  woj. opolskiego.



Granty BRD przeznaczone były na 
realizację projektów edukacyjnych 
oraz informacyjnych, które:
 popularyzują zasady ruchu 
drogowego
 podnoszą kulturę jazdy kierowców
 wpływają na poprawę 
bezpieczeństwa na drodze na 
terenie województwa.



W 2017 roku:
* Łącznie złożono 18 wniosków, 
z czego komisja wybrała 15,
którym został przyznany grant.
* Łączna kwota wnioskowanych grantów 
wyniosła: 134.169,62 zł.
* Łączna kwota przyznanych grantów 
wyniosła: 95.969,00 zł.



Modernizacja znaków drogowych pionowych i poziomych w istniejącym 

miasteczku ruchu drogowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 

w Kędzierzynie Koźlu.

• Celem projektu jest popularyzacja zasad ruchu drogowego oraz poprawa

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły na rowerze.



Modernizacja znaków drogowych pionowych i poziomych
w istniejącym miasteczku ruchu drogowego przy Zespole
Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Kędzierzynie Koźlu.



Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża dla 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – etap okręgowy

Celem Mistrzostw, które odbyły się na terenie Zespołu Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu, było m.in.:

• zwiększenie liczby osób potrafiących udzielać pierwszej pomocy

• zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

• wzmocnienie procesu edukacji młodzieży

• integracja młodzieży



Zdjęcia z etapu okręgowego Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 



Wyposażenie miasteczka ruchu drogowego przy SP 3 w Nysie

Pełne zagospodarowanie 

miasteczka ruchu drogowego przy 

Szkole Podstawowej 

nr 3 w Nysie umożliwiło:

• realizację zadań dydaktycznych 

ukierunkowanych na 

popularyzację zasad ruchu  

drogowego, 

• podnoszenie kultury jazdy 

przyszłych kierowców, 

• utrwalanie właściwych postaw 

uczestników ruchu drogowego,

• możliwość przygotowania się 

przez dzieci do zdobycia karty 

rowerowej



Zakup fantomów szkoleniowych do udzielania pierwszej pomocy,

defibrylatora treningowego oraz maseczek do ćwiczeń sztucznego

oddychania z przeznaczeniem na wyposażenie sali edukacyjnej w

siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

• Komenda Miejska PSP w Opolu 

aktywnie uczestniczy w edukacji 

dzieci i młodzieży oraz osób starszych 

prowadząc spotkania mające na celu 

zaznajomienie z podstawowymi 

zasadami szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa. Rocznie obiekty 

komendy odwiedza ponad 1000 osób. 

Po uruchomieniu sali edukacyjnej 

będzie możliwość przyjęcia ok. 2000 

osób rocznie.



Sala edukacyjna w siedzibie Komendy 
Miejskiej PSP w Opolu



Bezpieczeństwo na ekranie, to bezpieczeństwo na drogach

• Cykl pięciu miesięcznych audycji na antenie Telewizji TVM z Kędzierzyna - Koźla

poświęcony był bezpieczeństwu najmłodszych użytkowników dróg.

• Audycje zawierały porady dla najmłodszych, relacje z ćwiczeń w miasteczkach ruchu

drogowego, wywiady z fachowcami, jak zmienia się rzeczywistość drogowa. Zdjęcia

realizowano w Opolu oraz w Kędzierzynie – Koźlu.

Mobilne miasteczko ruchu 
drogowego – fragment jednego 
z programów



Projekt edukacyjny „Czas na rower”

• Grant obejmował działania edukacyjne 

oraz informacyjne skierowane do dzieci 

i młodzieży z województwa opolskiego 

(powiaty Kędzierzyńsko-Kozielski i 

Strzelecki) na temat bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym podczas zajęć 

pozalekcyjnych oraz 

w praktyce przy wykorzystaniu Mobilnego 

Miasteczka Ruchu Drogowego. 

• Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, 

popularyzacja zasad ruchu drogowego oraz 

podnoszenie kultury jazdy



X Rowerowy Rajd Przedszkolaka

• Realizacja projektu miała na celu 

przygotowanie dzieci, młodzieży i ich 

rodziców do świadomego uczestnictwa w 

ruchu drogowym, jako pieszy i 

rowerzysta.

• Zadanie realizowano poprzez cykl 

spotkań edukacyjnych w Brzegu i 

Łosiowie oraz przygotowanie i 

zorganizowanie Rajdu Rowerowego dla 

300 osób, który był czynną formą 

sportowo – rekreacyjną dla rodzin z 

dziećmi i młodzieży zamieszkałych w 

powiecie brzeskim.

Foto źródło: brzeg.pl



VI Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy „Ty i My, rowery trzy”

*  Rodzinny Rajd Rowerowy to przedsięwzięcie 

cyklicznie organizowane przez Urząd Gminy w 

Pakosławicach we współpracy z mieszkańcami i 

organizacjami z terenu gminy

*   Organizacja imprezy przyczynia się do 

międzypokoleniowej integracji mieszkańców, 

aktywizuje społeczność lokalną i promuje zdrowy 

styl życia.

*    Podczas imprezy, uczestnicy Rodzinnego Rajdu 

Rowerowego, wykazali się znajomością zasad 

ruchu drogowego oraz wysoką kulturą jazdy, 

promując bezpieczeństwo na naszych drogach.



„Włącz myślenie na drodze”

• Projekt skierowany był do uczniów szkół średnich i realizowany przy Zespole Szkół

i Placówek Oświatowych „Rolnik” w Nysie. Przeprowadzono całodniową akcję na

temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym kierowców samochodów, rowerzystów

oraz pieszych.

• Podczas akcji młodzież doskonaliła swoje umiejętności z zakresu

udzielania pierwszej pomocy, a także zapoznała się z przepisami

w ruchu drogowym. Szkolenia przeprowadzili wykwalifikowani

przedstawiciele służb mundurowych.



Poprawa bezpieczeństwa z zakresu ruchu drogowego oraz

pierwszej pomocy w placówkach oświatowych gmin Tułowice,

Niemodlin i Dąbrowa

• Projekt miał na celu 

przeszkolenie nauczycieli z 

zakresu pierwszej pomocy i 

poprawy bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym, a także 

wyposażenie placówek 

oświatowych w ratowniczy 

zestaw resuscytacyjno –

tlenowy. 



• Dzięki realizacji projektu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik”

w Niemodlinie znacząco poprawiło się bezpieczeństwo zarówno dzieci,

młodzieży, jak i nauczycieli oraz pracowników oświatowych gmin Tułowice,

Niemodlin i Dąbrowa.



„Niepełnosprawny – pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego”

• Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii

Zajęciowej z powiatu brzeskiego i namysłowskiego. Zrealizowany został na terenie

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie.

• Podczas zorganizowanej całodniowej akcji na temat bezpieczeństwa w ruchu

drogowym kierowców, rowerzystów i pieszych, osoby niepełnosprawne mogły zapozna

się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznać się

z przepisami ruchu drogowego z równoczesnym zastosowaniem ich w praktyce.



VI Wojewódzka Olimpiada dla dzieci w wieku przedszkolnym

• Projekt „Torba kangura” był realizowany w ośmiu placówkach wychowania przedszkolnego 

w Opolu i Opolskiem. Organizator - Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu.

• Dzieci najstarszych grup, odbyły praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy

i bezpiecznego poruszania się po ulicach oraz zapoznały się z informacjami, jak dbać
o swoje zdrowie, z uwzględnieniem ruchu oraz odżywiania wg piramidy zdrowia.

• Zwieńczeniem programu była Olimpiada podczas której promowano właściwe postawy w zakresie
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy



Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki

IX Młodzieżowe Forum Ekologiczne

• Podczas zorganizowanego Młodzieżowego Forum Ekoenergetyki, skierowanego do młodzieży

szkół zawodowych w województwie opolskim i studentów Politechniki Opolskiej, głównym tematem

była „Edukacja systemowa w energetyce, pokaz ratownictwa i pierwsza pomoc

w wypadkach drogowych.

• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w drugim i trzecim dniu Festiwalu prezentował

symulatory zdarzeń pojazdów samochodowych w ruchu drogowym. Dla młodzieży i studentów

przygotowano konkurs i ćwiczenia pozwalające na kształtowanie bezpiecznych zachowań w ruchu

drogowym. Grant realizowało Stowarzyszenie Eko-Moto-Klub – PZM Opole.
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Dziękuję za uwagę.


