POLICJA ŚLĄSKA
https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/243178,quotTwoje-bezpieczenstwo-nasza-sprawa-praca-w-Holandii.ht
ml
2022-10-03, 16:23

"TWOJE BEZPIECZEŃSTWO – NASZA SPRAWA – PRACA W
HOLANDII”
Data publikacji 25.09.2018
Wodzisław Śląski to kolejne miasto na mapie tegorocznej realizacji projektu Biura Prewencji Komendy
Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii.
Podczas spotkań z młodzieżą, osobami bezrobotnymi oraz przedstawicielami instytucji pomocowych,
poruszono tematykę m. in. dotyczącą wyzysku pracowniczego oraz pracy przymusowej.

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim jakiś czas temu zgłosiła chęć udziału w projekcie i dzięki temu
wczoraj mogliśmy gościć w swojej jednostce holenderskich policjantów. Ich przewodnikiem z ramienia Komendy Głównej
Policji był mł. asp. Szymon Kapusta z Biura Prewencji. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia w naszej jednostce
było Starostwo Powiatowe, Wodzisławskie Centrum Kultury i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W projekcie
udział wziął także Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Jarosław Grudziński a opiekunem naszych gości był
wodzisławski proﬁlaktyk mł.asp. Patryk Błasik.
Pierwsza część spotkania z holenderską delegacją odbyła się w WCK i uczestniczyło w niej blisko 300 uczniów szkół
ponadpodstawowych. Na drugą część zaprosiliśmy przedstawicieli wodzisławskich instytucji pomocowych oraz
policjantów, a spotkanie zorganizowano w wodzisławskiej komendzie. Kolejnymi miastami na mapie projektu są
Zawiercie, Pińczów, Jędrzejów, Włoszczowa.
Szczególnymi adresatami realizowanego projektu są uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, osoby
bezrobotne oraz będące zainteresowane wyjazdem do pracy za granicę lub noszące się z zamiarem takiego wyjazdu.
Spotkania organizowane są na terenie działania jednostek organizacyjnych Policji, które wcześniej zgłosiły chęć udziału
w projekcie. Ciekawym elementem realizowanego przedsięwzięcia jest fakt, że spotkania w ramach projektu
prowadzone są przez praktyków zajmujących się problematyką handlu ludźmi na terenie Holandii.
W trakcie warsztatów poruszane zostają zagadnienia dotyczące m. in. sytuacji na holenderskim rynku pracy, praw
pracowniczych w tym kraju, zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych oraz sankcji prawnych przewidzianych w
Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Omawiane są także procedury, jakie obowiązują policjantów w
sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia
z oﬁarą handlu ludźmi. W drugiej tegorocznej wrześniowej sesji w spotkaniach ze strony holenderskiej bierze udział
Pani Irena de Ruig – specjalistka ds. migracji zarobkowej z garnizonu Oost Nederlands oraz Pan Ben Terluin –
specjalista Wydziału ds. Handlu Ludźmi z garnizonu Haaglanden. Komendę Główną Policji reprezentuje mł. asp. Szymon
Kapusta z Biura Prewencji.
Dla przypomnienia, w latach 2015 - 2017 projekt był realizowany na terenie następujących garnizonów: kujawskopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, podlaskiego,
podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego czy opolskiego. Uczestniczyło w
nim łącznie ponad 15 tys. osób.
Kolejna sesja zaplanowana jest na połowę października. Przekazywane treści dotrą wtedy do odbiorców z województwa
podkarpackiego i małopolskiego. Zakończenie wspólnego projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji z Policją
holenderską pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” w 2018 roku zaplanowane jest na listopad.
Przedsięwzięcie wówczas obejmie garnizon łódzki i mazowiecki.

