
Młodzież Hufca Pracy w Nysie realizuje projekt „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo” 

Grupa młodych ludzi z Hufca Pracy w Nysie uczących się z Zespole Szkół Technicznych w Nysie, realizuje 

projekt, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejski Korpus 

Solidarności pn. „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo”. Głównym celem realizacji inicjatywy młodzieży 

jest kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków wpływających na bezpieczeństwo ludzi w ruchu 

drogowym. Młodzież chce zwrócić uwagę na to jak ważne jest noszenie odblasków, które znacząco 

zwiększają widoczność pieszych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza w okresach szybko 

zapadającego zmroku. Istotnym punktem projektu jest dążenie do wyzwalania postaw prospołecznych, 

prowadzących do gotowości niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. 

Ze względu na adresatów projektu, którymi są seniorzy oraz wybrana grupa przedszkolaków 

naturalnym celem jest również integracja międzypokoleniowa. Zadania projektowe przewidziane do 

realizacji na okres 4 miesięcy od marca do czerwca 2022r. i będą nakierowane na samodoskonalenie  

i rozwijanie posiadanych przez młodzież umiejętności, a także zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji. 

W wyniku czego młodzież otrzyma certyfikaty Youthpass, które będą towarzyszyć im na drodze ich 

zawodowego rozwoju. Odbyły się już pierwsze spotkania grupy inicjatywnej podczas, których 

omówiono idee solidarnościowe oraz korzyści płynące z realizacji projektów w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności. Niezwykle ciekawe dla młodzieży było spotkanie z coachem panem Jerzym 

Kiełbem. Już pierwsze spotkanie stało się okazją do zdobycia dużej dawki praktycznej wiedzy. Wszyscy 

członkowie grupy wykazali się dużym zaangażowaniem. Zadawali mnóstwo pytań, uzyskując 

wyczerpujące odpowiedzi na każde z nich. Z niecierpliwością oczekujemy na następne spotkania. 

Projekt Solidarnościowy to jeden z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności umożliwiający 

realizację projektów na poziomie lokalnym. Stwarza młodzieży między 18 a 30 rokiem życia szansę 

realizacji lokalnych inicjatyw, samodzielnego poszukiwania i wdrażanie w życie pomysłów mających 

rozwiązać ważne problemy lokalne. Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest także realizacją 

przez młodzież projektów promujących wartości europejskie, demokrację, postawę obywatelską  

i solidarności społecznej. 

 

 


