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MAPA ZAGROŻEŃ - CZŁOWIEK, ROZMOWA, WSPÓŁPRACA
Priorytetem działań Policji jest wzmocnienie współpracy ze społeczeństwem. Doskonałymi
narzędziami pozwalającymi na poznanie problemów i opinii mieszkańców są zaproponowane nowe
rozwiązania w postaci programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz „Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa” i aplikacji „Moja Komenda”. Mundurowi cenią sobie spotkania z mieszkańcami i
podczas licznych debat społecznych poznają ich codzienne troski oraz opinię o działaniu
zaproponowanych przez Policję nowych funkcjonalnościach.
Każdy może mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo, a opinia mieszkańców jest bardzo cenna dla policjantów na co dzień
dbających o ład i porządek w swoich rejonach. Dzięki planowanym cyklom debat „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE –
MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” stróże prawa będą nadal konsultować się oraz rozwijać współpracę ze społecznością lokalną.
Wdrażane od kilkunastu miesięcy nowe projekty Policji m.in. „Dzielnicowy Bliżej nas”, „Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa” oraz aplikacja „Moja Komenda”, mają za zadanie ułatwić obywatelom kontakt z policjantami oraz
wzmacniać dobre relacje mundurowych z mieszkańcami, co będzie owocne dla obu stron. Dzięki temu, że mieszkańcy będą
mieli wpływ na działania policjantów i na to, co dzieje się w ich otoczeniu, z pewnością poczują się bezpieczniej. Dla
mundurowych ważne jest też to, aby mieszkańcy znali swoich dzielnicowych i zgłaszali im problemy związane z
bezpieczeństwem. Do tego celu służą zaproponowane przez Policję rozwiązania i aplikacje.
Dzięki „Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa” każdy ma możliwość zgłoszenia i zasugerowania policjantom problemów
społecznych, które ich martwią i wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Stróże prawa każde zgłoszenie analizują i podczas
licznych spotkań rozmawiają z mieszkańcami na temat zagrożeń zdiagnozowanych dzięki mapie. Omawiają przy tym podjęte
w tych sprawach działania i plany rozwiązań priorytetowych problemów.
Policjanci, wychodząc także naprzeciw użytkownikom mediów komórkowych, proponując szybkie, proste w obsłudze i
funkcjonalne rozwiązanie. Dzięki aplikacji „Moja Komenda” każdy bez problemu odnajdzie najbliższą jednostkę policji oraz
swojego dzielnicowego z numerem telefonu do niego.
Szczególna rola w rozwiązywaniu lokalnych problemów przypada dzielnicowemu, który w swojej służbie ma być jak najbliżej
ludzi. Dzięki spotkaniom z mieszkańcami i organizowanym debatom dzielnicowi wdrażają nowe zadania i wyjaśniają
mieszkańcom nowe możliwości techniczne, jakie mogą wykorzystać w kontakcie z mundurowymi. Obecnie śląscy policjanci w
czasie debat dyskutują z uczestnikami o problemach oraz krok po kroku tłumaczą i pokazują, jak działają nowe policyjne
aplikacje.
W przeprowadzonej rozmowie z uczestnikami jednej z katowickich debat policjanci zapytali mieszkańców, jak oceniają
zaproponowane innowacje, co podoba im się w nowych rozwiązaniach oraz czy mają jakikolwiek uwagi związane z ich
funkcjonalnością. To pozwoli policjantom doskonalić nowe aplikacje i jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby społeczeństwa.
Zachęcamy Państwa do poznania opinii innych na temat „Krajowej Mapy Zagrożeń” oraz aplikacji „Moja
Komenda” i skorzystania z możliwości, jakie dają one KAŻDEMU z nas!
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