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KWP - KONKURS DLA DZIELNICOWYCH I PROFILAKTYKÓW
Dzielnicowi i policjanci ds. profilaktyki społecznej z całego województwa rywalizowali o miano
najlepszego zespołu profilaktycznego. Efektem tych zmagań są konkretne projekty, które są
sukcesywnie wdrażane w codziennej służbie. Najlepsi zostali uhonorowani przez Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu promesami i listami gratulacyjnymi.
Realizacja założeń filozofii community policing powołała do życia nową wizję dzielnicowego pod nazwą „Dzielnicowy bliżej
nas”. Zgodnie z nim dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu z obywatelem, wizytówką Policji; powinien więc
cieszyć się dużym autorytetem, kształtować procesy komunikowania się z mieszkańcami, wskazywać inicjatywę w pracy na
rzecz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, konstruować atrakcyjne programy profilaktyczne, współpracować z
podmiotami rządowymi i pozarządowymi na rzecz poczucia bezpieczeństwa obywateli, być inicjatorem i moderatorem życia
społecznego w swoim rejonie służbowym.
Działania podejmowane przez dzielnicowego mają służyć społeczeństwu, dlatego też nie mogą być realizowane w izolacji od
obywateli, muszą być społecznie akceptowane. Jedną z form tych działań jest stałe poszukiwanie i wdrażanie skutecznych
programów profilaktycznych i prewencyjnych oraz dostosowywanie działań Policji do występujących zagrożeń i oczekiwań
społecznych. W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa społeczności na terenie województwa wielkopolskiego Wydział
Prewencji KWP w Poznaniu przeprowadził konkursu dla dzielnicowych i policjantów ds. profilaktyki społecznej na działania
profilaktyczne w rejonach służbowych.
Celem konkursu miała być profesjonalizacja z zakresu profilaktyki społecznej w przestrzeni lokalnej (rejonach służbowych).
Konkurs został przeprowadzony dwustopniowo na poziomie powiatowym, a następnie wojewódzkim. Na przełomie marca i
kwietnia br. dzielnicowi wraz policjantami ds. profilaktyki społecznej z województwa wielkopolskiego zmagali się o miano
najlepszego zespołu w działaniach profilaktycznych. Tematyka przedstawionych projektów była różnorodna, począwszy od
zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, miejscu zamieszkania, kończąc na zapobieganiu przestępstwom
popełnianych na szkodę osób starszych oraz nieporadnych życiowo.
Laureatami konkursu zostali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu st. asp. Monika Curyk (policjant ds.
profilaktyki społecznej) i dzielnicowy Marek Balczyński. Policjanci przedstawili projekt pt. „Pakiet Życia”, którego głównym
celem jest zwiększenie skuteczności niesienia pomocy osobom starszym i wymagającym wsparcia w przypadku zagrożenia
życia i zdrowia. Pakiet życia ma pomóc w dotarciu do każdej osoby starszej, również takiej, która nie jest zrzeszona w
żadnym stowarzyszeniu, klubie, która nie została objęta pomocą mimo, że jej potrzebuje. Drugie miejsce zajęli policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w Słupcy asp. szt. Dariusz Nowicki i dzielnicowy mł. asp. Łukasz Jarząbek przedstawiając
program profilaktyczny pt.: „Dwa Światy” skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją, mieszkającej i uczącej
się na terenie obejmującym rejon dzielnicowego. Natomiast trzecie miejsce zdobyli mł. asp. Magdalena Handziuk i asp.
Marcin Jastrzębski z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie z działaniem profilaktycznym pt. „Zagrożenia nad zalewem
Blewązka”.
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka w trakcie odprawy służbowej z kierownictwem wielkopolskiej
Policji uhonorował zwycięzców konkursu. W Jego imieniu I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp.
Roman Kuster wręczył najlepszym promesy wraz z listami gratulacyjnymi.
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