DEBATY SPOŁECZNE na MAZOWSZU
Pierwszy etap działań – opracowanie
metodyki debat




Analiza zagrożeń oraz poziomu bezpieczeństwa we
wszystkich powiatach garnizonu mazowieckiego.
Powstanie Policyjnego programu zapobiegania
przestępczości i innym zjawiskom patologii
społecznej - „DEBATY SPOŁECZNE na terenie
województwa mazowieckiego”.

Założenia organizacyjne programu
Obszary tematyczne debat

Cele główne debat społecznych








ograniczenie zjawisk budzących
powszechny sprzeciw i poczucie
zagrożenia,
badanie oczekiwań społecznych
w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
włączenie obywateli
w wypracowanie propozycji
rozwiązań mających na celu
wzrost poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców w środowisku
lokalnym,
funkcja informacyjna –
prezentacja kompetencji Policji.







zagrożenie przestępczością
kryminalną, w tym 7 kategorii
zapobieganie przemocy
w rodzinie,
poczucie bezpieczeństwa
w miejscu zamieszkania i
w miejscach publicznych,
bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego.

Wybór miejsca i czasu spotkania
Czas realizacji:
 wrzesień – grudzień 2012 roku,
 czas spotkania: 2 godziny,
 działanie cykliczne, tj.: jedna w roku debata na poziomie powiatowym, częściej na
poziomie miejskim, gminnym, osiedlowym itd...
 podsumowanie działań rok 2013.
Miejsce spotkania:
 łatwo dostępne dla obywateli, gdzie nie czują się jak petenci tylko jak partnerzy
w dialogu.
Prowadzenie akcji informacyjnej:
 sporządzenie plakatów informacyjnych,
 ogłoszenia w prasie, na tablicach informacyjnych, w kościołach, itd…,
 ogłoszenia w instytucjach publicznych,
 przesłanie zaproszeń do wybranych osób.

Drugi etap działań – realizacja debat
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W okresie od września 2012 roku do grudnia 2012 roku w każdym z 28
powiatów garnizonu mazowieckiego odbyła się debata społeczna dotycząca
bezpieczeństwa.
m.in. w Płocku, Radomiu, Płońsku prowadzono również debaty w zakresie
problematyki BRD

Na jakie problemy zwrócili uwagę uczestnicy debat?
Po pierwsze: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym



Zły stan dróg lub nieprawidłowości w ich oznakowaniu i organizacji ruchu.
Naruszenia przepisów ruchu drogowego nasilające się na określonych
drogach, w określonych porach i miejscach powszechnie uznawanych jako
niebezpieczne (skrzyżowana ulic w centrum miasta, niebezpieczne punkty
na drogach krajowych).

Po drugie: Bezpieczeństwo publiczne
o Mała liczba widocznych patroli , w tym pieszych, w rejonach zagrożonych
o Nieuporządkowane rejony niebezpieczne dla przechodniów, w tym
nieoświetlone miejsca zagrożone, brak tzw. bezpiecznych przestrzeni.
o Grupy agresywnej młodzieży.
o Zjawisko przemocy w rodzinie.
o Pozytywne i negatywne aspekty pracy Policji.

DEBATY SPOŁECZNE – PODSUMOWANIE
garnizon mazowiecki 2012 rok

Debaty społeczne
spotkały się z pełną
aprobatą i akceptacją
zarówno ze strony
podmiotów
odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo
publiczne, jak również
społeczności lokalnej.
Pozytywnie przyjęto
propozycję kontynuacji
podobnych spotkań w
wymiarze lokalnym.
Dobra ocena pracy
Mazowieckiej Policji
BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI POLICJI I
PRACY POLICJANTÓW – 2769 ankiet

Trzeci etap działań – realizacja wniosków


do dnia 31 marca 2013 roku
- realizacja wniosków i przyjętych zobowiązań wynikających
z przeprowadzonych debat, będących zadaniem dla Policji
- odpowiedzialne KMP/KPP garnizonu mazowieckiego,



realizacja całoroczna
- w przypadku wniosków dotyczących podjęcia stałych lub
cyklicznych działań,

Czwarty etap działań – ewaluacja


-

-



-

do dnia 30 czerwca 2013 roku
przeprowadzenie badań opinii publicznej na terenie
poszczególnych powiatów, poprzez zastosowanie kwestionariusza
ankiety opracowanej ze szczególnym uwzględnieniem problemów
poruszanych podczas debat
przeprowadzenie ewaluacji Policyjnego programu zapobiegania
przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej „DEBATY
SPOŁECZNE na terenie województwa mazowieckiego”
do dnia 15 sierpnia 2013 roku
opracowanie sprawozdań z dokonanej ewaluacji programu
z uwzględnieniem wyników badań społecznych,

DEBATY SPOŁECZNE - Perspektywa


Planowana współpraca z WSH w Radomiu

-

wypracowanie narzędzia badawczego
(kwestionariusza ankiety) w celu
zdiagnozowania opinii społecznej ze
szczególnym uwzględnieniem problemów
poruszanych na debatach w 2012 roku,
opracowanie wspólnej publikacji,
pomoc przy organizacji wybranych
debat w 2013 roku.

-

DEBATY SPOŁECZNE - Perspektywa

-



Organizacja debat na poziomie gminnym
Przykład: KPP Ostrów Mazowiecka
(w okresie styczeń – luty 2013
przeprowadzono debaty
w każdej z gmin powiatu ostrowskiego,
założenia identyczne jak debaty
powiatowe).
II – ga edycja organizacji debat
w garnizonie mazowieckim
– IV kwartał 2013 roku

DEBATY SPOŁECZNE
Perspektywa ogólnopolska
Zadanie priorytetowe KGP i całej Policji:
Upowszechnienie w Policji debaty społecznej,
jako formy komunikowania
się ze społeczeństwem w sprawach
dotyczących bezpieczeństwa i porządku
publicznego




Diagnoza potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w
zakresie poprawy bezpieczeństwa.
Wymiana informacji między Policją, a mieszkańcami
Mazowsza o istniejących zagrożeniach.
Próba wspólnego wypracowania metod ich
eliminowania.

