Serwis informacyjny KWP
www.pomorska.policja.gov.pl

Z MŁODZIEŻĄ O CYBERPRZEMOCY, DOPALACZACH I CZYNACH KARALNYCH
Policjanci w ramach swojej codziennej służby zajmują się nie tylko zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich, ale realizują także zadania z zakresu profilaktyki w placówkach oświatowych. W
zeszłym tygodniu policjantki wydziału prewencji kartuskiej komendy spotkały się z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Staniszewie. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z problematyką
dopalaczy, czynach karalnych czy cyberprzemocy ale również rozmawiano o procedurze wstąpienia w szeregi Policji.
Edukacja i profilaktyka to jedno z wielu zadań wykonywanych przez policjantów, dla których bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to jeden z głównych priorytetów. Funkcjonariusze zawsze
odpowiadają na prośby placówek oświatowych, organizując spotkania edukacyjne dla młodzieży. Tym razem miejscem prelekcji była Szkoła Podstawowa w Staniszewie. Podczas spotkania z
uczniami klas VII, VIII oraz klasy III gimnazjum policjantki przybliżyły młodym ludziom tematykę odpowiedzialności karnej osób nieletnich za popełnione czyny karalne. Uczniowie dowiedzieli się
także jakie zachowania są przejawami demoralizacji i jak powinni się zachowywać na terenie szkoły. Uczniowie dowiedzieli się jakie kary i konsekwencje grożą za wykroczenia i przestępstwa.
Podczas rozmowy funkcjonariuszki zwróciły szczególną uwagę na problem zażywania dopalaczy i narkotyków przez osoby nieletnie oraz związane z tym skutki prawne. Mundurowe przekazały
również informacje gdzie otrzymać pomoc w przypadku kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Spotkanie miało też na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi w kwestii zagrożeń
internetowych. Policjantki chciały pokazać, że obok całej gamy pozytywnych zastosowań sieci, wiążą się z nim pewne niebezpieczeństwa. Podczas zajęć wyjaśniły uczniom, jakie zachowania w
Internecie są niebezpieczne. Szczególną uwagę zwróciły na kontakty i spotkania z osobami nieznajomymi, poznanymi w sieci oraz na niebezpieczeństwa z tym związane. Wskazały przykłady
cyberprzemocy stosowanej w Internecie. Funkcjonariuszki przybliżyły również specyfikę pracy w policji. Omówiły poszczególne etapy dostania się w nasze szeregi i zachęcała młodzież aby po
zakończonej nauce wstąpili do naszej formacji. Na koniec spotkania młodzież uzyskała odpowiedzi na nurtujące ją problemy. Edukacyjne lekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.
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