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DEBATOWALI O BEZPIECZEŃSTWIE
W Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” odbyła się debata „Porozmawiajmy o
bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie uczestniczyli mundurowi oraz
przedstawiciele i pacjenci szpitala, którzy wspólnie omawiali zagadnienia związane z
bezpieczeństwem w powiecie. Podczas debaty policjanci zaprezentowali „Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa”, aplikację „Moja Komenda” oraz omówili program „Dzielnicowy Bliżej Nas”.
W Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” odbyła się debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na
nie wpływ”. Spotkanie zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach wspólnie z Dyrekcją
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty”. W debacie uczestniczyli policjanci, przedstawiciele i pacjenci szpitala.
Podczas debaty omówione zostały innowacyjne narzędzia, takie jak „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za
pomocą której mieszkańcy mają możliwość sygnalizowania policji zagrożeń, występujących w ich najbliższym otoczeniu,
czy aplikacja „Moja Komenda”, ułatwiająca kontakt z dzielnicowymi. Dzięki tym rozwiązaniom stróże prawa mają
dodatkową możliwość, aby poszerzyć wiedzę nie tylko na temat lokalnych oczekiwań społecznych, ale i poznać
potrzeby mieszkańców. W trakcie spotkania poruszone zostały także założenia rządowego programu „Dzielnicowy Bliżej
Nas”. W debacie w większości uczestniczyli seniorzy, którym policjanci rozdali „Koperty zdrowia” i wyjaśnili cel
prowadzonej akcji, która ma na celu dotarcie do jak największej liczby osób przewlekle chorych, starszych i samotnych.
W „Kopertach zdrowia” seniorzy będą mogli umieścić najważniejsze informacje o stanie swojego zdrowia,
przyjmowanych lekach, alergiach na leki oraz kontaktach do najbliższych. Dysponujący kopertą zdrowia, medycy i
policjanci, niemal natychmiast uzyskują podstawowe dane o osobie oraz informacje o jej stanie zdrowia. W wielu
sytuacjach te kilka chwil może przyczynić się do uratowania ich życia.
Wśród prelegentów znalazł się specjalista zespołu ds. proﬁlaktyki społecznej, nieletnich i patologii asp. szt. Adam
Cichowski, który omówił rolę dzielnicowego w diagnozowaniu zagrożeń w społecznościach lokalnych jak również
zaprezentował i omówił funkcjonalność aplikacji „Moja Komenda” i „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.
W drugiej części debaty rozpoczęła się dyskusja z uczestnikami spotkania na temat zaprezentowanych, przez policję
rozwiązań. Część z uczestników słyszała już wcześniej o policyjnych narzędziach ułatwiających kontakt ze
społeczeństwem, a część osób miała z nimi kontakt po raz pierwszy. Dlatego policjanci będą prowadzili kolejne debaty
lub spotkania z pacjentami szpitala, realizowane w formie ewaluacji, które pozwolą na podniesienie poziomu społecznej
świadomości w tym obszarze.

