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Inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa

            Jedną z komórek organizacyjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie jest Zespół ds.
Nieletnich i  Patologii.  Pośród zadań realizowanych przez policjantów tego zespołu jest inicjowanie i
organizowanie  różnego  rodzaju  przedsięwzięć  profilaktycznych  zapobiegających  popełnianiu  czynów
karalnych  przez  dzieci  oraz  przestępstw  i  wykroczeń  przez  młodzież.  Niewątpliwą  rolę  odgrywają
podejmowane  akcje  zmierzające  do  całkowitego  wyeliminowania  szeroko  rozumianych  zjawisk
kryminogennych  dotykających  nie  tylko  osób  nieletnich.  W  realizacji  przedsięwzięć  profilaktycznych
biorą również udział dzielnicowi, specjalista ds. prewencji kryminalnej, a także funkcjonariusze ruchu
drogowego.

Działania  profilaktyczne,  inicjatywy na  rzecz  poprawy stanu  bezpieczeństwa,  współpraca  z
instytucjami  i  organizacjami  działającymi  na rzecz  dzieci,  młodzieży i  rodziny,  wybrane
programy  prewencyjne  –  realizowane  przez  policjantów  Komendy  Powiatowej  Policji  w
Mikołowie w roku 2009.

1. Działania profilaktyczne.
W Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz podległych Komisariatach Policji w
Łaziskach  Górnych  i  Orzeszu  funkcjonariusze  realizują  szereg  długofalowych  programów i  działań
profilaktycznych,  które  skierowane  są  do  dzieci  i  młodzieży.  Odbiorcami  działań  edukacyjnych  i
informacyjnych są wszystkie grupy wiekowe, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym po młodzież
kończącą szkołę średnią.
Mają one na celu między innymi podnoszenie szeroko rozumianej świadomości prawnej młodych osób
oraz wskazanie im prawidłowych form i zasad zachowania, a także możliwości unikania potencjalnych
zagrożeń mogących wystąpić w danym środowisku. Istotnym elementem edukacji jest zaznajomienie
nieletnich ze sposobem postępowania w przypadkach, gdy staną się ofiarą przestępstwa.
Powyższe cele funkcjonariusze realizują między innymi poprzez prelekcje i spotkania, które realizowane
są w szkołach.
Należy zauważyć, iż podobnie jak w latach ubiegłych policjanci organizowali następujące akcje:
,, Bezpieczne wakacje”
,,Bezpieczne ferie”
,,Bezpieczna droga do szkoły”
,,Ratujmy każdego – Rok Pieszego – kolejny krok”

W tym roku dodatkowo na terenie powiatu mikołowskiego funkcjonariusze zainicjowali ogólnopolskie
działania pod nazwą ,, Bezpieczna droga do szkoły z radami SpongBoba”.

Działania  profilaktyczne  policjanci  skierowali  również  do  dorosłych.  Aby  dowiedzieć  się  więcej  o



problemach  mieszkańców powiatu  mikołowskiego,  zainicjowali  cykl  spotkań  ze  społeczeństwem w
ramach programu ,,2009 – Rok pieszego”. Miały one na celu podnieść poziom bezpieczeństwa na
drogach powiatu mikołowskiego oraz poznać bliżej lokalne problemy, a także uświadomić uczestnikom
ruchu drogowego zagrożenia związane z określonymi zachowaniami na drodze. Pierwsze spotkanie
inaugurujące działania odbyło się 2 września o godz. 17.00 w Domu Kultury w Orzeszu.

2. Współpraca z instytucjami i organizacjami.
Bardzo  często  jednym  ze  składowych  elementów  większości  działań  profilaktycznych  inicjowanych  i
realizowanych  przez  policjantów  były  środki  finansowe,  potrzebne  na  realizację  określonych  etapów
przedsięwzięć.  Dlatego  też  w  realizacji  poszczególnych  programów  bardzo  dużą  rolę  odegra
współpraca  z  lokalnym  samorządem.  Należy  podkreślić,  że  jednym  z  kluczowych  partnerów  w
prowadzeniu działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu mikołowskiego jest
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Mikołowski. (http://www.sbpm.net.pl/1952.html)

3. Wybrane programy prewencyjne.

BEZPIECZNY ŚWIAT DZIECKA
Program realizowany jest w przedszkolach oraz szkołach podstawowych, ma on na celu między innymi:

kształtowanie  nawyków  pożądanych  zachowań,  postaw  i  wartości  ułatwiających  dzieciom1.
dokonywania wyborów w sytuacji zagrożenia,

zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, nauczenie bezpiecznego poruszania2.
się po drogach i okolicy,

przekazanie informacji na temat numerów alarmowych 997, 998, 999 i 112 oraz wskazanie3.
sytuacji  w jakich należy korzystać z  numerów alarmowych,  a  także sposobu prowadzenia
rozmowy telefonicznej z dyżurnym w sytuacji zagrożenia,

zwrócenie  uwagi  na  przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa  podczas  zabaw,  kontaktów  z4.
rówieśnikami i osobami dorosłymi,

kształtowanie czynnych postaw i nawyków dzieci wobec bezpieczeństwa i zdrowia własnego5.
oraz innych osób.

W  celu  ułatwienia  dzieciom  przyswojenia  przekazywanych  wiadomości  podczas  pogadanek
wykorzystywana jest maskotka ,,Sierżant Hektor”, plansze dydaktyczne, kolorowanki, ulotki, jak również
gry dydaktyczne.

BEZPIECZNY ŚWIAT UCZNIA
Program  przeznaczony  jest  dla  uczniów  szkół  podstawowych  w  celu  kształtowania  nawyków,
wiadomości i umiejętności warunkujących bezpieczeństwo. Ma on za zadanie:

promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie,1.

przekazywanie wiedzy o bezpiecznym i zdrowym stylu życia,2.

przedstawienie  zagrożeń  wynikający  z  niewłaściwego  zachowania  się  podczas  zjawisk3.
atmosferycznych,
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uświadomienie  i  wskazanie  uczniom sposobów zachowania  się  w  przypadku,  gdy  zostaje4.
zaczepione przez osobę obcą,

zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,5.

przypomnienie  uczniom  numerów  alarmowych  oraz  sposobu  prowadzenia  rozmowy6.
telefonicznej z dyżurnym w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Podczas  realizacji  programu  wykorzystywana  jest  maskotka  ,,Sierżant  Hektor”,  gry  i  plansze
dydaktyczne, kolorowanki, ulotki, jak również historyjki obrazkowe.
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