UCHWAŁA NR XL/299/99
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 grudnia 1999 r.

w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa
dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 w związku z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578, zm.: Dz. U.
Nr 155 poz. 1014/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa
pn. „Bezpieczny Kraków” stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
2. Zarząd Miasta Krakowa zobowiązuje się do składania Radzie Miasta Krakowa
rocznych sprawozdań z realizacji Programu w terminie do 31 marca następnego
roku.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr CXI/1049/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1998 r.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Bogumił NOWICKI

Załącznik do uchwały Nr XL/299/99
Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r.

„BEZPIECZNY KRAKÓW”
Program Poprawy Bezpieczeństwa
dla Miasta Krakowa

Uchwalony przez Radę Miasta Krakowa
w dniu 22 grudnia 1999 r.
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WSTĘP
Niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa i wzrost przestępczości
w Naszym Mieście są faktami nie podlegającymi dyskusji. Analiza prowadzona pod
kątem możliwości poprawy sytuacji wskazuje na dwie trudności:
- brak syntetycznego, zintegrowanego programu, stworzonego po dokonaniu
rozpoznania problemu, oraz
- rozproszenie kompetencyjne i – związany z tym – brak koordynacji działań
różnych instytucji.
Na odczucia społeczeństwa ma niewątpliwie wpływ brak przekonania o prawidłowym
funkcjonowaniu zasady nieuchronności ukarania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia
oraz o skutecznym działaniu całego aparatu ścigania i sprawiedliwości, w tym także
sądownictwa..
Rada Miasta Krakowa nie posiada wystarczających instrumentów w celu
samodzielnego przeciwdziałania niekorzystnej tendencji w zakresie bezpieczeństwa
mieszkańców. Jednak w poczuciu odpowiedzialności za sytuację w Mieście podejmuje
wysiłek organizacyjny i merytoryczny w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
Krakowa.
Program Poprawy Bezpieczeństwa powstał w wyniku współpracy wielu
środowisk, zainteresowanych zmiana niekorzystnej sytuacji. Były wśród nich służby
zawodowo zajmujące się tą problematyką, reprezentanci środowisk i organizacji
społecznych prowadzących działalność wychowawczą i prewencyjną oraz rady
i zarządy dzielnic.
Uznano, że na obecnym etapie zaawansowania prac osiągnięto stan, w którym
można przystąpić do fazy realizacyjnej. Program ma z założenia charakter dynamiczny
i będzie na bieżąco oceniany oraz aktualizowany. Jest on pierwszym kompleksowym
planem działań zmierzających do stopniowej poprawy poczucia i stanu bezpieczeństwa
w Krakowie. Schemat strukturalny oraz merytoryczny dostosowane są do potrzeb.
Konstrukcja dokumentu jest oparta na podejściu „od ogółu do szczegółu”. Po
podaniu najistotniejszych elementów diagnozy sytuacji, sformułowaniu założeń
i ogólnych celów, przedstawione są główne segmenty programu, a w ich ramach
konkretne programy kierunkowe. Program uzupełnia harmonogram jego realizacji.
Odrębną jego część stanowi precyzyjnie określona struktura organizacyjna. Zakłada się,
iż współpracą w realizacji Programu zostaną w różnym stopniu zainteresowani wszyscy
ci, którzy mogą przyczynić się do osiągnięcia lepszych efektów.
Program nie rodzi bezpośrednich skutków finansowych, ale upoważnia Zarząd
Miasta do umieszczania w przygotowywanych dla Rady Miasta projektach
dokumentów zadań wymienionych w Programie. Rada Miasta Krakowa swoimi
uchwałami określać będzie zakres działań programowych poprzez wybór konkretnych
zadań do realizacji oraz przeznaczenie na nie środków finansowych. Zapewni to stałą
kontrolę Rady nad wielowątkowym Programem.
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I Program Ramowy
I. 1. Geneza Programu
I.1.1.Wyciąg z „Raportu z badań: Mieszkańcy o problemach Krakowa”,
przeprowadzonego przez firmę VRG Strategy na zlecenie UMK w połowie 1998
roku:
- mieszkańcy jako najważniejszą sprawę dla władz samorządowych wskazują
„Bezpieczeństwo i zwalczanie przestępczości” – 40.7 % widzi ją jako
najważniejszą sprawę (następna pozycja – 16.0 %)
- w ocenie mieszkańców władze za ten obszar działalności otrzymały najgorszą
ocenę
- przeważająca część ankietowanych akcentuje wzrastające poczucie zagrożenia
(malejące poczucie bezpieczeństwa)
- jako główne zagrożenia wskazywane są (w kolejności): agresywne grupy
młodzieży (32.1 %); pijaństwo (26.8 %); chuligaństwo i niszczenie mienia (25.4
%); kradzieże (14.2 %), napady, rozboje, pobicia (10.8 %)
- zdecydowana większość mieszkańców uważa za celowe istnienie Straży Miejskiej
(71.7 %), jako zadanie zdecydowanie priorytetowe wskazując „Patrolowanie ulic,
bezpieczeństwo mieszkańców” (69.2 %)
- zdecydowana większość wypowiedziała się za działaniami dyscyplinującymi
dzieci i młodzież nieletnią poprzez ograniczenie możliwości przebywania na
ulicach Miasta w godzinach nocnych.
I.1.2. Raport policji za rok 1998 wskazuje na wyraźny wzrost przestępczości
w Krakowie.
I.1.3. Nowe uprawnienia ustawowe Straży Miejskiej oraz Samorządu Miejskiego jako
powiatu grodzkiego pozwalają na bardziej aktywną rolę Miasta w procesie
poprawy bezpieczeństwa.
I.1.4. Doświadczenia miast amerykańskich i europejskich wskazują na to, że
skuteczność działań warunkowana jest stworzeniem i konsekwentnym
wdrażaniem odpowiednich mechanizmów pozwalających na systematyczną
poprawę sytuacji.

I. 2. Założenia wyjściowe
I.2.1. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest wiarygodnym wskaźnikiem stanu
bezpieczeństwa.
I.2.2. Tolerancja dla niewłaściwego lub nagannego zachowania, drobnych wykroczeń,
występków i przestępstw o tzw. mniejszym ciężarze gatunkowym skutkuje
wzrostem liczby ciężkich przestępstw.
I.2.3. Zagrożenia występujące w Mieście można podzielić na następujące kategorie:
- zagrożenia działalnością zorganizowanych grup przestępczych
- zagrożenia ze strony innej osoby lub grupy osób (działania: niezgodne z prawem,
chuligańskie, wandalizm, wynikające z uzależnień)
- zagrożenia patologiami społecznymi (np. narkomania, alkoholizm)
- zagrożenia komunikacyjne (dla ruchu pieszych i zmotoryzowanych)
- zagrożenia dzieci i młodzieży (zaniedbania rodzinne, wychowawcze, działalność
sekt oraz patologie)
- zagrożenia losowe (pożary, powodzie, katastrofy, zagrożenia chemiczne,
ekologiczne)
- zagrożenia sanitarno-higieniczne i weterynaryjne (agresywne lub nie pilnowane
zwierzęta, brud, niekontrolowane zbiorniki wodne lub źródła wody)
- zagrożenia specjalne – odczuwane przez niepełnosprawnych, osoby wymagające
specjalnej troski, niedołężne i w podeszłym wieku.
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przez wandali powoduje „zniechęcenie” takich grup i ich wypieranie z obszarów
aktywności, co często wiąże się z ich równoczesnym rozpraszaniem.
I.2.5. Długofalowe działania prewencyjne i wychowawcze stanowią metodę usuwania
przyczyn zagrożeń.
I.2.6. Tylko wspólne, systematyczne i skoordynowane działania służb miejskich
i państwowych, różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańców
mogą doprowadzić do wyraźnej poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w
Mieście.
I.2.7. Zaufanie mieszkańców do Programu – podstawowy warunek jego powodzenia będzie determinowane w pierwszym rzędzie skutecznością realizacji
najprostszych działań np. szybką reakcją na wezwanie, gotowością do niesienia
pomocy, widoczną konsekwencją w wykonywaniu postawionych zadań.
I.2.8. Program wymaga profesjonalnej infrastruktury informacyjnej oraz „obsługi”
medialnej.

I. 3. Struktura organizacyjna Programu
I.3.1. Cele:
- udział niezbędnych instytucji i organizacji oraz ułatwienie ich kontaktów
operacyjnych
- zapewnienie odpowiedniej koordynacji działań oraz dyscypliny wykonawstwa
zadań
- możliwość elastycznego uwzględniania zmieniających się realiów poprzez
dostosowywanie doń elementów Programu.
I.3.2. Poziom koordynacyjny (Załącznik nr 1):
- Rada Programowa: Prezydent Miasta oraz inne osobistości życia publicznego
i społecznego
- Miejski Zespół Koordynacyjny: wyznaczeni pracownicy Samorządu Miasta,
przewodniczący komisji merytorycznej Rady Miasta Krakowa oraz zaproszeni
reprezentanci Wojewody, Marszałka Województwa, Komendy Wojewódzkiej
Policji i Straży Pożarnej oraz wybranych instytucji i organizacji
- Dzielnicowe Zespoły Koordynacyjne, kierowane przez osoby wytypowane przez
rady dzielnic.
I.3.3. Poziom organizacyjno-zarządzający (Załącznik nr 1):
- Zarząd Miasta – osoba odpowiedzialna za Program
- Zespół Konsultacyjny – stała grupa ekspertów, zarówno spoza struktury miejskiej
jak i spośród pracowników miejskich jednostek, oraz osób wydelegowanych przez
komisję merytoryczną Rady Miasta Krakowa zaangażowanych w celu
monitorowania i aktualizowania Programu
- Referat merytoryczny w strukturze Urzędu Miasta Krakowa.
I.3.4. Poziom realizacyjny (Załącznik nr 1):
- zawodowe służby porządkowe i ratunkowe (miejskie i państwowe)
- jednostki Urzędu Miasta Krakowa
- rady i zarządy dzielnic pomocniczych
- jednostki specjalistyczne (poszczególne elementy Programu), w tym wybrane
instytucje i organizacje: - sąd; - firmy ubezpieczeniowe; - organizacje społeczne
(pozarządowe); - agencje ochrony osób i mienia oraz detektywistyczne; - firmy
przewozowe (np. taksówkarze)
- środowiska lokalne: wspólnoty parafialne, spółdzielnie mieszkaniowe,
stowarzyszenia, ...

I. 4. Cele, zadania i struktura merytoryczna Programu oraz typy
podejmowanych działań
I.4.1. Główne cele Programu:
- poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
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w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
I.4.2. Główne zadania Programu:
- podjęcie skutecznych działań restrykcyjno-represyjnych zmierzających do
ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zagrożeń
- stworzenie, realizacja i aktualizacja programu działań prewencyjnych,
edukacyjnych i prewencyjno-wychowawczych dla zapobiegania zagrożeniom
zapewnienie społecznego poparcia i udziału mieszkańców w Programie.
I.4.3. Konfiguracja Programu (Załącznik nr 2):
- struktura segmentowa: sześć zasadniczych segmentów: restrykcyjno -represyjny;
prewencyjno - wychowawczy; komunikacyjny; porządkowy; zagrożeń
kryzysowych, promocyjno – informacyjny;
- konstrukcja segmentu: program ogólny oraz programy kierunkowe
(„elementarne”).
I.4.4. Typy podejmowanych działań:
- rozpoznanie i stałe monitorowanie zagrożeń (na wszystkich poziomach struktury
organizacyjnej)
- działania doraźne profesjonalne: prowadzone przez wykwalifikowane i posiadające
uprawnienia służby lub osoby
- działania doraźne obywatelskie: wskazywanie i informowanie o zagrożeniach oraz
ich usuwanie przez pojedynczych lub zorganizowanych mieszkańców
- działania długofalowe profesjonalne: programowe przedsięwzięcia wymagające
przygotowania zawodowego (służby porządkowe, specjaliści z różnych zakresów)
- działania długofalowe obywatelskie: programowe przedsięwzięcia nie wymagające
przygotowania zawodowego (wspólnoty parafialne, spółdzielnie mieszkaniowe,
inne środowiska)
- działania mieszane (ze względu na kryterium czasowe lub rodzaju wykonawstwa)
- monitorowanie i aktualizacja Programu
- analiza stanu prawnego i sygnalizowanie koniecznych jego modyfikacji.

I. 5. Segment restrykcyjno-represyjny
I.5.1. Cele:
- skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej (rynek narkotykowy, gangi i
inne grupy przestępcze) – jej osłabianie i rozpraszanie
- przeciwdziałanie i skuteczne ściganie sprawców ciężkich i brutalnych przestępstw
(rozbój, pobicia, wymuszenia)
- zwalczanie przestępczości pospolitej (kradzieży np. kieszonkowym, mienia,
samochodów; włamań)
- ograniczenie przestępczości nieletnich i wybryków chuligańskich
poprawa bezpieczeństwa dojazdu miejskimi środkami transportu.
I.5.2. Metoda:
a/ ogólna:
- stanowcze i konsekwentne działania Policji i Straży Miejskiej na różnych
poziomach (ogólnomiejskim, lokalnym) przy wsparciu mieszkańców
- wdrożenie programów kierunkowych
- tworzenie i aktualizacja map zagrożeń;
b/ szczegółowa:
- systematyczne monitorowanie zagrożeń we współpracy z radami dzielnic i
środowiskiem lokalnym
- intensywna kontrola Miasta – patrole (Policja , Straż Miejska, także wspólne oraz
wybrane firmy świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia)
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rozpoznanych obszarach Miasta przeprowadzane skoncentrowanymi siłami
Policji (w tym: „grupami szybkiego reagowania”)
- ustalenie stref zagrożenia (kryteria: - rodzaj zagrożeń; - nasilenie zagrożeń; znaczenie obszaru dla Miasta)
- sukcesywne wypieranie przestępczości i zjawisk patologicznych z Miasta
- ograniczanie działalności agresywnych grup w Mieście.
I.5.3. Programy kierunkowe:
- policyjne programy skierowane przeciwko przestępczości zorganizowanej i
pospolitej: „rynkowi” narkotykowemu, kradzieżom samochodów; kradzieżom
„kieszonkowym”; gangom i grupom dokonującym rozbojów, napadów i
kradzieży mienia; wandalom i chuliganom np. „Dealer”,
- „Zero tolerancji” – sukcesywnie wprowadzany na terenia całego Miasta
- specjalny program dla obszaru tzw. „pierwszej obwodnicy (z Plantami włącznie) i
dworca kolejowego wraz z sąsiedztwem
- telefon na hasło „Pomagajmy sobie” (anonimowa informacja + nagrody)
- program „Bezpieczny dojazd” – zapewniający bezpieczeństwo w miejskich
środkach transportu i na przystankach
- „Przyjazna szkoła” – eliminacja przemocy ze szkół
- poprawa bezpieczeństwa w dzielnicach i osiedlach – zależnie od potrzeb
(programy lokalne, stworzone i realizowane w oparciu o Dzielnicowe Zespoły
Koordynacyjne) – np. „Sąsiedzkie czuwanie”
- program współpracy z firmami-agencjami ochrony osób i mienia oraz
detektywistycznymi,
- „Nasz Dzielnicowy - zacieśnienie współpracy pomiędzy dzielnicowymi
a mieszkańcami poszczególnych rewirów poprzez wizyty rewirowych
w mieszkaniach i wręczenie wizytówek.
- „Chrońmy młodzież” - w oparciu o dotychczasowe doświadczenie , programowe
działania zmierzające do ograniczenia zakłócenia porządku publicznego i liczby
przestępstw popełnionych przez nieletnich.
I.5.4. Zadania:
- realizacja programów kierunkowych, ich monitorowanie i aktualizacja
- kontrola i obserwacja Miasta przez siły porządkowe poprzez samodzielne patrole
Policji, wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej, z włączeniem mieszkańców
oraz wybranych firm – agencji ochrony osób i mienia
- uproszczenie procedur przyjmowania zgłoszeń o zagrożeniach, z włączeniem weń
anonimowego telefonu „Pomagajmy sobie” wraz z systemem nagradzania
- wdrożenie procedury szybkiego reagowania na zgłoszenia o zagrożeniu
- dokonanie analizy zagrożeń i określenie „stref zagrożeń”
- stworzenie systemu łączności bieżącej dla komunikacji miejskiej
- identyfikacja i rozpraszanie agresywnych grup w Mieście
- wprowadzenie planowego „przeczesywania” miejsc zagrożonych i inwigilacji
środowisk przestępczych.

I. 6. Segment prewencyjno-wychowawczy
I.6.1. Cele:
- zapobieganie powstawaniu zagrożeń
- likwidacja skutków zagrożeń
I.6.2. Metoda:
a/ ogólna:
- przeciwdziałanie patologiom społecznym: narkotykom, alkoholizmowi, ...
- poszerzenie możliwości dla aktywnych form spędzania czasu
- wprowadzenie programów edukacyjnych (ogólnych i specjalistycznych) na temat
zagrożeń
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- rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń poprzez formy instytucjonalne
i społeczne
b/ szczegółowa:
- obserwacja i analiza zagrożeń przez kadrę pedagogiczną szkół
- działania terapeutyczno-wychowawcze szkół i poradni
- poszerzenie oferty aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego np.
poprzez wykorzystanie bazy rekreacyjno-sportowej i potencjału edukacyjnego
(kadra i obiekty)
- utworzenie i wspieranie działalności ośrodków rekreacyjno-edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży
- programy profesjonalnego przeciwdziałania przestępczości dzieci i młodzieży
- działania informacyjno-edukacyjne o zagrożeniach i ich unikaniu skierowane do
dorosłych (rodziców, kadry pedagogicznej), dzieci i młodzieży
- integracja środowisk w celu poprawy bezpieczeństwa.
I.6.3. Programy kierunkowe:
- „Nowa Szkoła” – model nowej organizacji pracy wychowawczej szkoły oraz
modyfikacja systemu poradnictwa psychologiczno pedagogicznego, złożony
z różnych podprogramów
- „Unikaj zagrożeń i patologii” – informacja, edukacja, profilaktyka (szkoły, ośrodki
wychowania pozaszkolnego, inne instytucje)
- specjalne działania adresowane do dzieci i młodzieży patologicznej lub ze strefy
podwyższonego ryzyka składające się na „Program Przeciwdziałania
Przestępczości Młodzieży”
- „Parki Rodzinne” – miejsca indywidualnego lub zorganizowanego aktywnego
wypoczynku rodzin (rekreacja, sport, zabawa), osadzone w środowiskach
lokalnych i prowadzone z udziałem organizacji pozarządowych
- „Niebieska karta” zapobieganie eskalacji przemocy w rodzinie.
- „Rozbudowa sieci opieki środowiskowej”, w tym: świetlice socjoterapetyczne oraz
ośrodki rekreacyjno-edukacyjne „Młody las” – środowiskowe ośrodki dla dzieci i
młodzieży organizujące zajęcia sportowe, rekreacyjne, warsztaty artystyczne,
pomoc edukacyjną (w oparciu o potencjał i bazę edukacyjną),
- „Sąsiedzkie czuwanie” – wzajemna pomoc sąsiedzka i informowanie
o potencjalnym zagrożeniu służb porządkowych (osiedla),
- „Współpracujmy” – program współpracy lokalnej między służbami porządkowymi
i kierownictwem szkół,
- „utworzenie ośrodka pomocy ofiarom przestępstw i patologii społecznych,
w postaci zadania, wykonanie którego będzie wzorowane na podstawie projektu
Stowarzyszenia Katon”.
- „Miejski telefon interwencyjny” - uruchomienie linii telefonicznej (w formie
anonimowej) w celu możliwości zgłaszania przez mieszkańców informacji dla
Policji i Straży Miejskiej.
I.6.4. Zadania:
- rozbudowa i doposażenie bazy sportowo-rekreacyjnej
- tworzenie i wspieranie funkcjonowania wielofunkcyjnych „Parków Rodzinnych”
(miejsc typu parkowego złożonych z: hali sportowej, boiska, miejsca zabawy dla
dzieci)
- utworzenie ośrodków rekreacyjno-edukacyjnych, głównie w zasobach szkolnych
- zapewnienie funkcjonowania odpowiedniej ilości świetlic socjoterapeutycznych
- opracowanie/dopracowanie i wdrożenie programów kierunkowych
- opracowanie katalogu sankcji szkolnych.

I. 7. Segment porządkowy
I.7.1. Cele:
- utrzymanie porządku w Mieście
- zapewnienie przestrzegania norm prawnych.
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a/ ogólna:
- utrzymanie porządku w miejscach publicznych
- kontrola prawidłowego prowadzenia działalności publicznej przez różne podmioty
b/ szczegółowa:
- szybka identyfikacja i natychmiastowe usuwanie zniszczeń i nieporządku
w miejscach publicznych (parki, przystanki komunikacji miejskiej, ...)
- kontrola prawidłowego prowadzenia działalności handlowej i usługowej
- współpraca z firmami-agencjami ochrony osób i mienia
I.7.3. Programy kierunkowe:
- „Rozbita szyba” – szybkie usuwanie zniszczeń
- „Czyste Miasto” – porządek, czyste ulice, czyste środowisko
- „Czyste place zabaw i piaskownice”
- „Bezpieczne lokale” – certyfikaty bezpieczeństwa dla lokali gastronomicznych,
rozrywkowych i hoteli
I.7.4. Zadania:
- kontrola utrzymania czystości i porządku przez właścicieli i zarządców
nieruchomości na terenie Krakowa
- eliminowanie „dzikich” wysypisk, nieprawidłowego gromadzenia i usuwania
odpadów,
- egzekwowanie usuwania wraków
- przeciwdziałanie niewłaściwemu postępowaniu właścicieli zwierząt
- kontrola zezwoleń i warunki sanitarne w punktach handlowych
- kontrola przestrzegania przepisów dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu i
nikotyny nieletnim (ew. zmiana prawa lokalnego)
- kontrola bezpieczeństwa w i wokół lokali gastronomicznych, rozrywkowych i
hoteli
- usuwanie skutków chuligaństwa i wandalizmu
- kontrola imprez masowych
- Krakowski Certyfikat Jakości – „Bezpieczny Kraków” – dla firm-agencji ochrony
osób i mienia oraz detektywistycznych

I. 8. Segment komunikacyjny
I.8.1. Cele:
- poprawa bezpieczeństwa pieszych
- poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym
I.8.2. Metoda:
a./ ogólna:
- wzmocnienie nadzoru na ulicach Miasta
- stała analiza zagrożeń
- zastosowanie środków obniżających zagrożenia
b/ szczegółowa:
- intensyfikacja patroli Policji i Straży Miejskiej
- modyfikacja rozwiązań skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych
- instalacja i wykorzystanie miejskiego systemu monitorowania i sterowania ruchem
(Policja)
- instalacja sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, barier oddzielających pasy ruchu,
wskaźników prędkości, progów zwalniających
- działania edukacyjne w szkołach i przedszkolach
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- organizowanie akcji okolicznościowych, typu: „Bezpieczny weekend”, „Karta
rowerowa”, „Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”.
I.8.3. Programy kierunkowe:
- „Bezpieczne skrzyżowania i ulice” – plan instalacji sygnalizacji świetlnej,
oświetlenia, tablic ostrzegawczych, barier oddzielających pasy ruchu, progów
zwalniających oraz korekt skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych
- „Bezpieczne dojście do szkoły” – zabezpieczenie patrolowe, techniczne oraz
działalność edukacyjno-informacyjna dla dzieci, młodzieży, rodziców i kadry
pedagogicznej
- propagujące trzeźwość na ulicach i drogach, np.: „Kierując jestem trzeźwy”,
Tydzień trzeźwości”
- akcyjne, typu: „Bezpieczne ferie”, „Radar”, Bezpieczny weekend”, „Bezpieczne
lato”, „Tydzień bezpieczeństwa pieszych”, „Koegzystencja”.
I.8.4. Zadania:
- realizacja programów kierunkowych
- bieżące monitorowanie sytuacji na drogach i ulicach Krakowa i aktualizacja „map
zagrożeń” komunikacyjnych
- współpraca ze środowiskami lokalnymi, taksówkarzami i firmami
ubezpieczeniowymi.

I. 9. Segment zagrożeń kryzysowych
I.9.1. Cele:
- usprawnienie reakcji na zagrożenie klęskami żywiołowymi (powódź, pożar,
uwalnianie toksycznych środków przemysłowych, katastrofa budowlana)
I.9.2. Metoda:
a/ ogólna:
- prewencja
- ograniczanie zasięgu zagrożeń
- likwidacja skutków
b/ szczegółowa:
- prewencyjne działania przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe i in.
- ograniczanie zasięgu klęsk żywiołowych poprzez kierowanie działaniami
podmiotów biorących udział w akcji ratowniczej, zarządzanie i przeprowadzanie
akcji ewakuacji ludności z terenów zagrożonych.
- likwidacja skutków klęsk żywiołowych poprzez organizowanie pomocy ludności
dotkniętej powodzią,
I.9.3. Programy kierunkowe - brak
I.9.4. Zadania:
- Opracowywanie i aktualizacja operatu przeciwpowodziowego.
- Opiniowanie programów dotyczących przygotowania środków oraz wykonania
niezbędnych prac do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowych.
sporządzanych przez jednostki powołane do zabezpieczenia terenu przed
powodzią i udziału w zwalczaniu jej skutków.
- Kontrola wykonania ww. planów oraz gotowości ww. jednostek.
- Opiniowanie i uzgadnianie bieżących przedsięwzięć związanych z ochrona
Krakowa przed skutkami powodzi.
- Współpraca ze służbami administracji samorządowej i rządowej oraz placówkami
naukowo-technicznymi w celu doskonalenia Miejskiego Systemu Ostrzegania
i Reagowania Na Powódź.

- 11 - Inicjowanie programów inwestycyjnych w skali miasta i regionu, w celu poprawy
technicznego systemu zabezpieczenia Krakowa przed powodzią.
- Opracowywanie „Lokalnego planu ograniczenia skutków powodzi i profilaktyki
powodziowej”.
- Ocena prognozy, stopnia ryzyka i diagnozowanie rozwoju sytuacji zagrożenia.
- Ogłaszanie pogotowia i alarmu powodziowego.
- Kierowanie działaniami podmiotów biorących udział w akcji ratowniczej.
- Zarządzanie i przeprowadzanie akcji ewakuacji ludności z terenów zagrożonych.
- Organizowanie pomocy ludności dotkniętej powodzią.
- Odwoływanie pogotowia i alarmu powodziowego.
- Usuwanie skutków powodzi i przywracanie normalnych warunków bytowania
ludności.
- Analiza i ocena przebiegu akcji powodziowej oraz zbiorcza ewidencja strat
powodziowych.
- Odbudowa zniszczeń oraz formułowanie programów naprawczych.
- Opracowanie procedury postępowania w przypadku klęsk żywiołowych takich jak
pożarów, katastrof budowlanych i uwolnienia toksycznych środków
przemysłowych
- Szkolenie odpowiednich formacji w zakładach pracy
- Typowanie zastępczych miejsc zakwaterowania ludności z miejsc objętych klęską
żywiołową
- Zabezpieczenie ludności z miejsca klęski żywiołowej w żywność i wodę
- Treningi ewakuacji

I. 10. Segment promocyjno-informacyjny
I.10.1. Cele:
- uzyskanie akceptacji i poparcia społecznego dla prowadzonych działań
- stworzenie sprawnego systemu przepływu informacji między poszczególnymi
organami wykonawczymi Programu i mieszkańcami (w obu kierunkach !)
- pozyskiwanie współpracowników do realizacji Programu (instytucjonalnych
i indywidualnych).
I.10.2. Metoda:
a/ ogólna:
- stworzenie programów promowania Programu i informowania o nim
- stworzenie sprawnego systemu przepływu informacji
- wymiana doświadczeń z innymi miastami krajowymi i zagranicznymi
- utrzymywanie kontaktu z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami oraz
organizacjami prowadzącymi działającymi w tematyce bezpieczeństwa miast
- stworzenie instytucji „Sponsora Programu”
b/ szczegółowa:
- stałe monitorowanie odbioru społecznego Programu (w skali Miasta i w skali
lokalnej)
- dostosowane do potrzeb i możliwości upowszechnianie informacjami o Programie
- popularyzacja Programu i pozyskiwanie jego sympatyków do współpracy
- pozyskiwanie środków pozabudżetowych na Program
- wprowadzenie do Konkursu Dzielnic możliwości uzyskania środków na „Lokalny
Program Poprawy Bezpieczeństwa”
I.10.3. Programy kierunkowe: w trakcie opracowywania
I.10.4. Zadania:
- działania zgodnie z pkt. 2
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II. CHARAKTERYSTYKI PROGRAMÓW
KIERUNKOWYCH
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II. 1. Programy kierunkowe w ramach Segmentu Restrykcyjno Represyjnego
II.1.1.
„Pomagajmy Sobie”
Głównym celem programu jest zwiększenie ilości gromadzonych przez Policję
informacji o przestępstwach i ich sprawcach. Powyższy cel ma zostać osiągnięty
poprzez funkcjonowanie linii telefonicznej umożliwiającej anonimowe zgłaszanie
informacji o przestępstwach przez mieszkańców miasta Krakowa. bez obawy zemsty ze
strony sprawców przestępstw. Innym środkiem mobilizującym mieszkańców miasta do
współpracy w ramach programu jest możliwość uzyskiwania gratyfikacji pieniężnych
za sprawdzone informacje Stworzony na potrzeby programu komputerowy system
gromadzenia informacji pozwoli Policji na obróbkę uzyskanych wiadomości, ich
uwierzytelnienie, a w efekcie bardziej skuteczną walkę z przestępczością.

II.1.2.
„Sąsiedzkie Czuwanie”
Program „Sąsiedzkie Czuwanie” koordynowany przez Straż Miejską
i realizowany przy współpracy Rad Dzielnic skierowany jest do wszystkich
mieszkańców miasta Krakowa i ma za zadanie zahamowanie nieporządku
i przestępczości poprzez aktywizację środowisk lokalnych. Poniższy cel osiągnięty
będzie poprzez realizację następujących zadań:
· zbliżenie i poznanie ludzi mieszkających w sąsiedztwie, zbudowanie atmosfery
współpracy i zaufania oraz doskonalenie obiegu informacji o zaistniałych
zdarzeniach;
· zorganizowanie wzajemnej pomocy sąsiedzkiej; poprzez zwrócenie uwagi na to
co dzieje się w mieszkaniu sąsiada, na osiedlu, ulicy;
· natychmiastowe informowanie Policji lub Straży Miejskiej o zauważonych
czynach karalnych;
· działania koordynujące liderów blokowych i osiedlowych i podejmowanie
wspólnie z Policja i Strażą Miejska środków zaradczych;
· przeprowadzenie przez Straż Miejską znakowania przedmiotów wartościowych
w mieszkaniach.

II.1.3.
„Zero Tolerancji”
Celem programu „Zero Tolerancji” jest ograniczenie liczby popełnianych czynów
karalnych poprzez wykorzystanie odstraszającego mechanizmu nieuchronności kary.
Brak reakcji prawnokarnej na stwierdzone wykroczenia powoduje u sprawców poczucie
bezkarności, a w efekcie wzrost ilości popełnianych przestępstw. Podstawowym
założeniem programu jest podejmowanie działań restrykcyjnych wobec wszystkich
sprawców czynów naruszających przepisy prawna, choćby ich stopień społecznego
niebezpieczeństwa był niewielki. Pilotażowa realizacja programu na terenie kilku
wybranych po analizie map zagrożeń komisariatów głównie w obrębie Dworca
Głównego i „pierwszej obwodnicy” łącznie z Plantami oraz innych wytypowanych
obszarów, ma w założeniu doprowadzić do wprowadzenia go na terenie całego miasta.
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II.1.4.
„Dealer”
Głównym zadaniem programu „Dealer” jest przeciwdziałanie narkomanii
w szkole. W celu realizacji programu podejmowane zostaną działania policyjne
ukierunkowane na:
· eliminowanie osób trudniących się dystrybucją narkotyków;
· prowadzenie rozpoznania zagrożenia na terenie szkół;
· uniemożliwienie dealerom rozprowadzanie wśród nie uzależnionej młodzieży
szkolnej małych porcji narkotyków dla zachęty;
· przeciwdziałanie
pozyskiwaniu wśród uczniów potencjalnych osób
rozprowadzających narkotyki.

II.1.5.
„Nasz Dzielnicowy”
Celem programu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy dzielnicowymi
a mieszkańcami poszczególnych rewirów poprzez nawiązanie osobistego kontaktu,
podanie numeru telefonu interwencyjnego danego komisariatu, wręczenie wizytówki
z numerem telefonu komórkowego policjanta.”

II.1.6.
„Chrońmy Młodzież”
W oparciu o dotychczasowe doświadczenie oraz wyciągając wnioski na temat
pozytywnych i negatywnych aspektów akcji „Małolat” uznaje się za konieczne szybkie
wprowadzenie konkretnego programu, który ograniczy zakłócanie porządku
publicznego i liczbę przestępstw popełnianych przez nieletnich - zachowaniem
przepisów prawa. Program będzie polegać m.in. na obowiązku posiadania przez
młodzież dokumentów w godzinach nocnych, legitymowaniu osób nieletnich
przebywających w godzinach nocnych poza domem bez należytej opieki,
odprowadzaniu do domów wraz z pouczeniem rodziców i poinformowaniem szkoły o
zaistniałej sytuacji. Program odpowiada postulatom Rad Dzielnic zgodnie z podjętymi
przez nie uchwałami w tym zakresie.
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II. 2. Programy kierunkowe w ramach Segmentu Prewencyjno Wychowawczego
II.2.1.
„Nowa szkoła”
Zostanie on ostatecznie opracowany do końca sierpnia 2000 roku z uwagi na
konieczność uwzględnienia wprowadzanej reformy systemu edukacyjnego. Podstawą
opracowania programu będzie zmiana zasad funkcjonowania poradnictwa pedagogiczno
- psychologicznego w szkołach oraz roli dyrektora i wychowawcy.

II.2.2.
„Współpracujmy”
Podstawowym celem programu jest uaktywnienie kontaktów na gruncie lokalnym
pomiędzy szkołami, przedstawicielami służb publicznych oraz rodzicami celem
ochrony młodych ludzi przed negatywnymi zachowaniami osób z poza szkoły.
Program przewiduje cykliczne (comiesięczne) spotkania robocze:
· reprezentantów kilku (2-4) pobliskich szkół (dyrektor, pedagog szkolny,
wychowawcy)
· przedstawicieli Straży Miejskiej (rejonowy strażnik, specjalista ds. prewencji,
naczelnik)
· funkcjonariuszy Policji (dzielnicowy, specjalista ds. nieletnich z pobliskiego
komisariatu).
Celem spotkań ma być wymiana informacji na temat lokalnych zagrożeń i bieżące
ustalanie konkretnych programów działań ze strony wszystkich zaangażowanych
podmiotów.
Program został pilotażowo uruchomiony na terenie Krowodrzy i planowane jest jego
rozpowszechnienie we wszystkich pozostałych dzielnicach Krakowa.

II.2.3.
„Młody las”
W ramach programu planuje się poszerzenie propozycji zajęć pozaszkolnych
kierowanych do młodych ludzi zgodnie z zasadą położenia akcentu na działania
prewencyjne. Program ma charakter dwuelementowy:
· utworzenie Ośrodków Rekreacyjno – Edukacyjnych (ORE) działających przy
szkołach, w klubach i stowarzyszeniach i korzystających z ich zaplecza
sportowego, mają one stanowić centra rekreacyjno - edukacyjne
poszczególnych dzielnic. Organizatorami ORE, wyłanianymi także na drodze
konkursu grantowego, będą organizacje pozarządowe oraz szkoły i inne
placówki oświatowe. Muszą one ze swojej strony zapewnić fachową pomoc
pedagogiczną, zajęcia sportowe oraz koordynację działań samopomocowych.
ORE powinny działać w godz. od 15.00 do 19.00, zaś liczba osób
uczestniczących w zajęciach nie powinna być mniejsza niż 100.
· propozycja skierowana do dzieci i młodzieży z tzw. środowiska ryzyka
(rodzina dysfunkcyjno - patologiczna, trudności szkolne, zaburzenia
psychosomatyczne, udział w czynach zabronionych). Planuje się zwiększenie
liczby ośrodków prowadzonych przez organizacje pozarządowe, które będą
mieć charakter świetlic środowiskowych typu „U Siemachy”. Świetlice te
winny otrzymać dofinansowanie od gminy w ramach środków na realizację

- 16 Programu, gdyż mogą efektywnie wdrażać programy prepraktyczne, z zakresu
profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia, działań samopomocowych,
wszechstronnej pomocy psychologicznej (radzenie sobie ze stresem w domu i
szkole, asertywność). Świetlice prowadzą także zajęcia sportowe, grupy
zainteresowań oraz dożywianie. Programy profilaktyczno - edukacyjne, które
wspierają młodzież zagrożoną dopełnione powinny być stałym kontaktem
opiekunów i wychowawców ze szkołą i rodziną.
Dodatkowym elementem działalności prowadzonej w ramach programu „Młody
las” powinna być organizacja wypoczynku letniego w szczególności dla dzieci i
młodzieży ze środowiska ryzyka, wzbogaconego o treści wychowawcze.

II.2.4.
„Sportowe imprezy integracyjne - współpraca z Dzielnicami”
Celem niniejszego programu kierunkowego jest uaktywnienie środowisk
lokalnych i ich zaangażowanie w realizację Programu. Utworzone w dzielnicach
zespoły będą zgłaszać propozycje integracyjnych imprez sportowych skierowanych do
młodych ludzi. Niezbędnym elementem realizacji programu będzie wyłanianie liderów
osiedlowych oraz wyzwalanie aktywności w kierunku działań niwelujących
anonimowość. Przykładami imprez mogą być różnego typu zawody organizowane
w ramach dzielnic jak np. Skok po rower, Wróćmy do turystyki.

II.2.5.
„Parki Rodzinne”
W ramach realizacji niniejszego programu przewiduje się utworzenie w latach
2000 - 2003, czterech kompleksów sportowo - rekreacyjnych zwanych Parkami
Rodzinnymi. W skład kompleksu wchodzić będzie hala i tafla lodowiska, która latem
pełnić będzie funkcję boiska sportowego, boiska wielofunkcyjne (koszykówka, tenis,
piłka nożna), parki dziecięce, rampy i ściany wspinaczkowe dla młodzieży.
Funkcjonowanie parku ma służyć po pierwsze rozwojowi umiejętności sportowych
dzieci poprzez uzupełnienie bazy sportowej szkół i stowarzyszeń kultury fizycznej.
Drugim celem jest integracja rodzin poprzez stworzenie warunków dla wspólnego
spędzania wolnego czasu. Dodatkowym atutem opisanych kompleksów jest możliwość
ich wykorzystania jako miejsca spotkań i imprez masowych organizowanych w ramach
dzielnic.

II.2.6.
„Niebieska Karta”
Program ma na celu zapobieganie eskalacji przemocy w rodzinie. Wprowadza on
nową procedurę podejmowania interwencji Policji w miejscach zamieszkania wobec
przypadków przemocy w rodzinie. Głównym założeniem tego programu jest
wypracowanie stałych zasad współpracy pomiędzy Policją, a innymi podmiotami
zajmującymi się udzielaniem pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Środkami realizacji programu są:
· wprowadzenie jednolitego i bardzo szczegółowego sposobu dokumentowania
tych zdarzeń (Niebieska Karta)
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gromadzenie danych w obecności sprawcy, co ma wpłynąć na jego psychikę i
winno przyczynić się do ograniczenia zachowań agresywnych i zwiększenia
świadomości o odpowiedzialności karnej wynikającej z tego typu poczynań
udzielanie ofiarom przemocy pełnej pisemnej informacji o przysługujących jej
prawach i punktach gdzie mogą uzyskać pomoc specjalistyczną
działalność Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie
funkcjonowanie bezpłatnej infolinii dla osób poszkodowanych (Niebieska
Linia).

·
·
·

II.2.7.
„Giełda pracy”
Celem projektu jest ograniczenie bezrobocia na terenie miasta Krakowa przez
umożliwienie jak największej grupie osób podjęcia pracy. Realizacja programu nastąpi
przez:
· zapewnienie pracodawcom umożliwienie dostępu do bazy danych zawierającej
profile zawodowe osób poszukujących pracy (z wyłączeniem danych
osobowych)
· poradnictwo w zakresie doradztwa zawodowego
· bieżącą kontrolę aktualności ofert pracy uzyskiwana na podstawie informacji
zwrotnych od pracodawców
· wyszukiwanie ofert pracy przez pracowników placówki, niezależnie od ofert
przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy i pracodawców
· wykorzystywanie internetowej bazy danych ofert pracy.
II.2.8.
„Ośrodek pomocy ofiarom przestępstw i patologii społecznych.”
Ośrodek pomocy ofiarom przestępstw i patologii społecznych ma:
- udzielać wszechstronnej pomocy prawnej i podstawowej psychologicznej ofiarom
przestępstw i patologii społecznych, a zwłaszcza egzekwować od powołanych do
tego organów postanowień zawartych w Karcie Praw Ofiar,
- kontrolować prawidłowość prowadzonego postępowania karnego ze szczególnym
uwzględnieniem interesu pokrzywdzonych,
- w uzasadnionych przypadkach występować w postępowaniu sądowym
w charakterze przedstawiciela społecznego,
- udzielać prawnej pomocy w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych,
w szczególności o odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za
doznaną moralną krzywdę,
- udzielać prawnej pomocy w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń, prawa
administracyjnego, jeśli w sposób bezpośredni wiąże się ona z faktem
pokrzywdzenia w wyniku przestępstwa lub innych czynów o charakterze patologii
społecznej,
- udzielać pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom,
- prowadzić szkolenia i poradnictwo w zakresie wskazywania potencjalnych
zagrożeń oraz skutecznych sposobów ich unikania,
- redukować zjawiska tzw. wtórnej wiktymizacji.
Ponadto ośrodek ma:
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skuteczności walki z przestępczością,
- podejmować akcje profilaktyczne, mające służyć zapobieganiu przestępczości, jak
też unikaniu przez poszczególnych obywateli zagrożeń wynikających z różnych
form i przejawów przestępczości,
- zbierać i analizować informacje na temat przestępstw i zjawisk patologii
społecznej, pochodzące od ofiar i rodzin osób pokrzywdzonych,
- propagować idee zgodne z celami działania Centrum poprzez organizowanie
różnego rodzaju spotkań, wystaw, koncertów, wykładów, odczytów i seminariów,
- realizować cele ośrodka poprzez sięgnięcie do innych form oddziaływania typu
akcje reklamowe, konferencje prasowe,
- współpracować ze środowiskami naukowymi prowadzącymi badania i inną
działalność pozostają w zgodzie z celami działania ośrodka.
Ośrodek współpracuje oraz udziela wsparcia organom ścigania i wymiaru
sprawiedliwości w zakresie realizacji ich działań zmierzających do skutecznego
zapobiegania i zwalczania przestępczości i patologii społecznej. Ośrodek współpracuje
z placówkami psychologiczno-oświatowymi i w miarę możliwości podejmuje wspólne
działania.
Ośrodek przeznaczony jest dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw
kryminalnych oraz funkcjonowania patologicznych mechanizmów. Program działania
ośrodka adresowany jest przede wszystkim do tych osób, które z rozmaitych względów
nie są w stanie zapewnić sobie należytej opieki prawnej i psychologicznej.
Podstawą działania powinny być środki pozyskane od Gminy Kraków rządu i
samorządu, uzupełniane przez prywatnych sponsorów oraz fundacje.
Opracowanie na podstawie projektu Stowarzyszenia Katon.

II.2.9.
Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży.”
Cele i zadania określone są w załączniku Nr 4.

II.2.10.
„Miejski Telefon Interwencyjny”
Uznaje się potrzebę uruchomienia - niezależnie od telefonu policyjnego linii
telefonicznej w Urzędzie Miasta Krakowa w celu umożliwienia zgłaszania przez
mieszkańców (w formie anonimowej) informacji nt. aktualizacji miejsc wymagających
szczególnego patrolowania przez Policję i Straż Miejską, szeroko rozumianej
problematyki bezpieczeństwa oraz walki z korupcją w Urzędzie Miasta Krakowa.

II.2.11.
„Bezpieczny Dojazd”
Program ma na celu zredukowanie poczucia zagrożenia oraz zwiększenie
bezpieczeństwa pasażerów miejskiej komunikacji publicznej. Cel zostanie osiągnięty
poprzez wyposażenie kierujących pojazdami w środki łączności umożliwiające szybkie
informowanie o zagrożeniach.
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II.2.12.
„Unikaj zagrożeń”
Celem programu jest kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności unikania
sytuacji stania się ofiarą przestępstwa poprzez uczenie prawidłowych, bezpiecznych
zachowań. Program ma charakter dwustopniowy:
· wdrożenie poprzez szkolenia prowadzone przez samorządowy Ośrodek
Psychologiczno – Pedagogiczny nauczycieli i rodziców do przekazywania
wiedzy o sposobach unikania zagrożeń poprzez informowanie
o mechanizmach zostania ofiarą przestępstwa i rodzajach zagrożeń
i sposobach unikania oraz metodach przekazania tej wiedzy dzieciom
i młodzieży
· przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na omawiany temat oraz nauczenie
ich umiejętności odmawiania, ograniczonego zaufania do obcych itp.

II.2.13.
„Przyjazna szkoła”
Celem programu jest eliminacja przemocy ze szkół poprzez:
· ułatwienie przepływu informacji o przypadkach przemocy od uczniów do
nauczycieli – wzmocnienie zaufania,
· ograniczanie dostępu osób postronnych na teren szkół,
· działania prewencyjne - wykorzystanie doświadczeń zdobytych przy realizacji
programu „Współpracujmy” jako materiału do omówienia na godzinach
wychowawczych (informacja o lokalnych zagrożeniach w połączeniu
z ogólnymi danymi na temat zagrożeń prawno-karnych),
· organizacja prelekcji przy współudziale Straży Miejskiej i Policji.
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II. 3. Programy kierunkowe w ramach Segmentu Porządkowego
II.3.1.
„Rozbita szyba”
Program opiera się na potwierdzonej empirycznie teorii, że tam, gdzie znajdują się
zdewastowane budynki, ściany domów pomalowane są graffiti, auta czy oświetlenie są
uszkodzone, zdarza się więcej czynów karalnych, a przestępcy czują się pewniej niż
w miejscach zadbanych lub tam, gdzie szybko reaguje się na uszkodzenia czy
zanieczyszczenia.
Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom polega tu na szybkim reagowaniu na
jakiekolwiek przejawy nieporządku, nawet drobnego, na drobne wykroczenia,
interesowanie się każdym przejawem negatywnych zachowań i ich skutków.
Realizacja programu „Rozbita szyba” w warunkach krakowskich oznacza szybką
reakcję, tj. informację ze strony strażników miejskich, policjantów i mieszkańców do
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMK, ZGK, Miejskiego
Zarządu Dróg lub MPK, które rychło usuną powstałe zniszczenie, śmieci czy
uporządkują teren lub urządzenie.

II.3.2.
„Czyste miasto”
Program mający na celu doprowadzenie wyglądu Krakowa do standardów
najbardziej zadbanych miast europejskich. Sprawą priorytetową jest poprawa estetyki
ścisłego centrum miasta, które jest jego wizytówką. Cel ten realizowany jest poprzez
codzienną kontrolę ulic, placów i nieruchomości publicznych i prywatnych
przeprowadzaną przez Straż Miejską Miasta Krakowa (patrole ranne). Wobec braku
czystości, nieporządku i innych nieprawidłowości strażnicy ustalają osoby lub instytucje
odpowiedzialne za utrzymanie stanu prawidłowego i obligują do natychmiastowego
uprzątnięcia, a w razie zwlekania lub powtórnych niedociągnięć karzą.
WGKiOŚ (ZGK I,II), MZD, MPK dbają, by ulice, przystanki, drogi i torowiska były
utrzymane w porządku i spełniały wymagania estetyki wg standardów europejskich.
Straż Miejska Miasta Krakowa wprowadza konkurs całorocznego utrzymania czystości
i porządku na terenie posesji i wyłonienie kilku laureatów i nagród ze wskazaniem na
zdobywcę tytułu „Gospodarz roku”.

II.3.3.
„Czyste place zabaw i piaskownice”
Celem programu jest poprawa stanu czystości placów zabaw i piaskownic,
budząca wiele zastrzeżeń. W ramach programu strażnicy miejscy dokonają spisu
i charakterystyki placów zabaw i piaskownic, ustalą ich właścicieli lub administratorów.
Kolejnym krokiem będzie zobowiązanie ich do większej dbałości o te miejsca oraz
propozycja regulacji prawnej w tym zakresie, którą przygotuje Straż Miejska.

II.3.4.
„Bezpieczne lokale”
Celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokali
gastronomicznych, rozrywkowych oraz hoteli. Podstawowym zadaniem jest
wyeliminowanie lokali, w których prowadzony jest handel narkotykami oraz sprzedaż
alkoholu nieletnim. Środkiem służącym do osiągnięcia celu jest dwustopniowy system
Certyfikatów Bezpieczeństwa przyznawanych według ustalonych kryteriów na
określony czas po którym nastąpi jego weryfikacja.
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II. 4. Programy kierunkowe w ramach Segmentu Komunikacyjnego
II.4.1.
„ Bezpieczne dojście do szkoły”
Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonach
szkół. Program będzie realizowany dwutorowo:
1/ na podstawie analizy zdarzeń drogowych, rozmów z dyrektorami szkół oraz
własnych obserwacji wytypowano szkoły i placówki, w pobliżu których
występuje największe zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i tam będą pełnić dyżury
policjanci Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz funkcjonariusze Straży
Miejskiej, do których zadań należeć będzie:
· zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w rejonie szkoły,
· pomoc dzieciom w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych przejściach dla
pieszych oraz praktyczna nauka prawidłowego zachowania się na drodze,
· reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących,
· doraźna kontrola pojazdów i kierujących dowożących dzieci do szkoły,
· nawiązanie kontaktu z dyrekcją szkoły w celu ustalenia rozkładu zajęć dzieci z
klas najmłodszych oraz przeprowadzenie spotkań o tematyce BRD
· kontrole prawidłowości oznakowania i stanu technicznego dróg.
2/ wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jako zarządca ruchu na
drogach publicznych prowadzi sprawy:
· wyznaczanie potrzebnych przejść dla pieszych w pobliżu szkół
· oznakowanie tych przejść i ulic w rejonach szkół,
· montowanie urządzeń zabezpieczających,
· typowanie miejsc do budowy sygnalizacji świetlnych na przejściach dla
pieszych w pobliżu szkół.

I.4.2.
„Bezpieczne ferie”
Celem programu jest umożliwienie spokojnego i bezpiecznego przebiegu zimowej
przerwy w nauce. Cel ten realizowany będzie poprzez działania:
1/ profilaktyczno – informacyjne:
· organizowanie i przeprowadzenie spotkań , pogadanek z dziećmi na
zimowiskach itp.
· opracowanie i sporządzenie ulotek skierowanych do dzieci i młodzieży oraz
kierujących pojazdami przewożącymi młodzież na zimowiska, w celu
zwrócenia ich uwagi na tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
· organizowanie quizów i konkursów, radiowych i telewizyjnych propagujących
bezpieczne zachowanie na drodze,
2/ kontrolno – represyjne:
· kontrola stanu trzeźwości kierujących przewożących zorganizowane grupy
dzieci i młodzieży przejeżdżających tranzytem przez teren miasta Krakowa,
· kontrola stanu technicznego i przewidzianego prawem wyposażenia autobusów
i pojazdów ciężarowych w tym urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość
jazdy, czas jazdy oraz postoju, oświetlenia pojazdów i dokumentów
uprawniających do kierowania i używania pojazdów.
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II.4.3.
„Tydzień bezpieczeństwa pieszych”
Celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poruszających się po
drogach oraz propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania te zostaną
przeprowadzone w jednym z tygodni wytypowanym na podstawie analiz stanu
bezpieczeństwa. W rejonach wytypowanych miejsc będą działać patrole, do zadań
których należeć będzie:
· zapewnienie bezpieczeństwa pieszym w rejonach najbardziej zagrożonych
· pomoc w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych przejściach dla pieszych oraz
praktyczna nauka prawidłowego zachowania się na drodze
· reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących i pieszych ,
· propagowanie zasad bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym poprzez
wręczanie ulotek.

II.4.4.
„Bezpieczne lato ”
Celem programu jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku letniego dzieciom
i młodzieży. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez działania o charakterze:
1/ informacyjno-edukacyjnym:
· „Letnia Szkoły Ruchu” na terenie Parku Jordana, gdzie wśród dzieci będą
lansowane zasady bezpiecznych zachowań w ruch drogowym oraz prowadzone
będą egzaminy na kartę rowerową z możliwością doskonalenia jazdy na
rowerze podczas pokonywania rowerowego toru przeszkód,
· prowadzenie na antenie radia konkursów o tematyce bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz krótkie audycje dotyczące bezpiecznego poruszania się po
drogach, czasowych utrudnieniach tzw. „korkach” i objazdach,
· spotkania z uczestnikami kolonii, półkolonii, obozów o tematyce
bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
· cykl festynów dla całej rodziny, w trakcie których dzieci będą mogły zdobyć
kartę rowerową oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami.
2/ kontrolno-represyjnym:
· prowadzenie działań ukierunkowanych na eliminowanie nietrzeźwych
uczestników ruchu oraz kontrolę prędkości na terenie miasta,
· zapewnienie całodobowej możliwości sprawdzenia stanu technicznego
autokarów, oraz wymaganych uprawnień kierowców zgłoszonych przez
organizatorów wypoczynku.

II.4.5.
„Radar”
Celem programu jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych, w których
głównymi przyczynami była nadmierna prędkość oraz nie ustąpienie pierwszeństwa
przejazdu na skrzyżowaniach. W związku z powyższym Wydział Ruchu Drogowego
KMP w Krakowie przeprowadzi wzmożone działania mające na celu represjonowanie
kierujących popełniających te wykroczenia.
1. Działania prowadzone będą na głównych ciągach komunikacyjnych
z uwzględnieniem ulic i skrzyżowań wskazanych przez Ogniwo Analityki.
2. Priorytet będą miały ulice o dwóch jezdniach z dwoma pasami ruchu dla każdego
kierunku.
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II.4.6.
„Bezpieczny weekend”
Celem programu jest poprawa warunków bezpieczeństwa wśród kierujących
i pieszych w czasie powrotów z weekendów. Cel ten będzie realizowany poprzez:
1/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na
głównych, ciągach komunikacyjnych m. Krakowa w szczególności w zakresie:
· wyprzedzanie w miejscach zabronionych,
· przewożenie dzieci w samochodach osobowych ( foteliki )
· przewożenie dzieci w autokarach /oznakowanie i wyposażenie/
· przekraczanie dopuszczalnej prędkości
· stan techniczny pojazdów
· jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa
· zakaz poruszania się pojazdów powyżej 12 t DMC
· eliminowanie nietrzeźwych kierujących
2/ utrzymanie płynności i porządku w ruchu drogowym na trasach tranzytowych
i w rejonie nadzorowanych skrzyżowań.
3/ Objęcie szczególnym nadzorem ulice i skrzyżowania, gdzie prowadzone
są remonty.
4/ Sprawne likwidowanie zdarzeń drogowych.
5/ Zabezpieczenie do pełnienia służby maksymalnych środków ze szczególnym
uwzględnieniem radiowozów ekologicznych, motocykli, „videoradarów”,
radarowych mierników prędkości.

II.4.7.
„Koegzystencja”
Celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poruszających się po
drogach oraz propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Działania te zostaną
przeprowadzone w dniach wytypowanym na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa na
głównych ciągach komunikacyjnych oraz w miejscach, gdzie występuje duże natężenie
ruchu pieszych. W rejonach wytypowanych miejsc będą działać patrole do zadań
których należeć będzie:
· zapewnienie bezpieczeństwa pieszym w rejonach najbardziej zagrożonych
wypadkowością,
· pomoc w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych przejściach dla pieszych oraz
praktyczna nauka prawidłowego zachowania się na drodze,
· reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących i pieszych,
· propagowanie zasad bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym poprzez
wręczanie ulotek.

II.4.8.
„Pomiar”
Celem programu jest eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących poprzez:
· działania kontrolne prowadzone jako jednodniowe, w systemie trzyzmiennym
z koncentracją sił w godzinach 1500 - 2300,
· uwzględnienie w dyslokacji służby szczegółowej analizy zagrożeń wywołane
przez nietrzeźwych kierujących (tj. opracowania „Nietrzeźwi sprawcy
wypadków” , „Ujawnieni nietrzeźwi kierujący” w roku 1998 ),
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poddanie kontroli prawie wszystkich kierujących pojazdami na wytypowanej
drodze w czasie prowadzenia akcji,
rozpropagowanie działań w lokalnych środkach masowego przekazu.

II.4.9.
„Trzeźwość” i „Tydzień trzeźwości”
Celem programów jest ograniczenie liczby nietrzeźwych kierowców poprzez
prowadzenie wzmożonych działań kontrolnych ukierunkowanych na ujawnianie
i eliminowanie z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg. W trakcie prowadzenia
działań będzie się dążyć do skontrolowania, jak największej ilości kierujących. Kontrola
stanu trzeźwości kierujących przeprowadzana będzie przy użyciu maksymalnej ilości
elektronicznych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
/alcotesty, alcomaty/ oraz urządzeń rurkowych jako pierwszej selekcji stanu trzeźwości.
Dokonywane będą sprawdzenia osób, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz
dokumentów przewozowych, jak też wyposażenia i stanu technicznego pojazdów.

II.4.10.
"Bezpieczne skrzyżowania i ulice"
W programie tym ujęto zadania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tych
miejscach układu komunikacyjnego miasta, gdzie stwierdzono występowanie
znaczącego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Podstawą wytypowania zadań do
programu są raporty i analizy bezpieczeństwa ruchu wykonywane w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa oraz materiały
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Przyjęto zasadę, że do
programu typuje się miejsca, gdzie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu powtarzają się i są
obserwowane w kilkuletniej perspektywie czasowej, a możliwości eliminacji tych
zagrożeń prostymi metodami zostały wyczerpane. Program corocznie jest
aktualizowany.
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III. HARMOMOGRAM REALIZACJI
PROGRAMU
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III. 1
SEGMENT RESTRYKCYJNO – REPRESYJNY
Zagrożenia

I.
Przestępczość
samochodowa
(kradzieże
samochodów,
z samochodów,
uszkodzenia
pojazdów)

Cele

Zadania i programy kierunkowe

Wykonawcy
Sposób
(na czele
monitorowania
koordynator
i współodpowiedzial
ni)
1a-d, g. Komenda
- zatrzymanie
1 Powstrzymani 1a. Prowadzenie policyjnych działań rozpoznawczych i
prewencyjnych
Miejska
Policji,
tendencji
e wzrostu
(patrole
policyjne,
ze
Strażą
Miejską).
wydział kryminalny,
wzrostowej do
liczby tych
1b.
Praca
ze
źródłami
informacji.
wydział
prewencji.
końca 2001 r.
przestępstw.
- analiza danych
1c. Uruchomienie programu „Pomagajmy sobie” 1a-d, g. Straż
(anonimowa informacja + nagrody).
policyjnych.
Miejska.
1d. Organizowanie zakrytych punktów obserwacyjnych w 1e. Rady Dzielnic
miejscach dużej koncentracji pojazdów lub
Pomocniczych,
najbardziej zagrożonych
WGK, Wydział
1e. Organizowanie parkingów strzeżonych wspólnie z
Architektury.
zarządcami terenu (administracje, Spółdzielnie
1f. Referat Relacji
Mieszkaniowe). W sprawie budowy parkingów
niezbędna jest inicjatywa władz lokalnych i przejęcie Publicznych
1h. Agencje Ochrony.
roli mediatora.
1f. Ulotkowa działalność informacyjna skierowana do
właścicieli pojazdów.
1g. Wprowadzanie programu „Sąsiedzkiego Czuwania”
1h. Współpraca z agencjami ochrony w celu wspólnych
patroli (pracownicy agencji jako osoby przybrane do
pomocy strażnikom bądź policjantom). Połączenie
takie zwiększy nasycenie miasta patrolami.

- 27 II.
1. Zatrzymanie tendencji 1a. Prowadzenie działań policyjnych ukierunkowanych
na przestępstwa przeciwko mieniu.
Włamania
wzrostowej ilości
1b.
Wprowadzanie
programu „Sąsiedzkiego Czuwania”.
do
obiektów kradzieży
1c. Znakowanie przedmiotów wartościowych.
i mieszkań.
i włamań.

1a-c. Policja,
1b, c. Straż Miejska
1b. Spółdzielnie
Mieszkaniowe.

-

Do końca 2001 r.
wstrzymanie
tendencji
wzrostowej.

III.
Kradzieże
kieszonkowe.

1a, b. Policja.
1a, b. Straż Miejska.
1c. MPK

-

Do końca 2001
zatrzymanie
tendencji
wzrostowej.

IV.
Rozboje i wybryki
chuligańskie.

1a. Rutynowe działania służb porządkowych (Policja,
1. Stabilizacja liczby
Straż Miejska).
kradzieży,
1b. Wprowadzenie systemu monitorowania poprzez
zatrzymanie wzrostu
system kamer śledzących punkty miasta, które z
ich ilości.
uwagi na swój charakter sprzyjają popełnianiu tego
typu przestępstw ( np. większe place targowe,
miejsca wzmożonego ruchu turystycznego, miejsca
lokalizacji obiektów historycznych udostępnionych
do zwiedzania, place dworcowe PKS, PKP, itp.
System ten wprowadza istotne zmiany jakościowe
niezwykle ważne z punktu widzenia organizacji
służby porządku publicznego. Ma to również istotne
znaczenie dla poprawy poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców.
1c. Wprowadzenie w środkach komunikacji programu
„Bezpieczny dojazd”.
1a. Rutynowe działania (patrole miejsc zagrożonych na
1. Ograniczenie ilości
podstawie mapy zagrożeń).
popełnianych czynów
1b.
Uruchomienie
grup szybkiego reagowania w Policji
karalnych
i Straży Miejskiej.
2. Poprawa poczucia
1c. Program „zero tolerancji” - rozdział II.1.3 (oparty na
bezpieczeństwa
wzorcach nowojorskich).
obywateli.
1d. Współpraca z agencjami ochrony.
3. Zacieśnienie
2a. Program „Sąsiedzkie czuwanie”.
współpracy pomiędzy 2b. Program „Bezpieczny dojazd”.
dzielnicowymi a
3. Programu „Nasz Dzielnicowy” (wizyty rewirowych
mieszkańcami
poszczególnych
w mieszkaniach i wręczanie wizytówek)
rewirów.

- Spadek czynów
1a-d., 2a. Wydział
karalnych o 20 %,
Prewencji KMP
wzrost poczucia
1a-d., 2a. Straż
bezpieczeństwa
Miejska
o 10 % w ciągu 5
1d. Agencje Ochrony
lat
2b. MPK
(ad. 1c.)
3. Dzielnicowy,
- do 31 maja 2000 r.
Komisariaty Policji.

- 28 4. Program „Chrońmy młodzież”
4. Ograniczenie
zakłócania porządku
publicznego i liczby
przestępstw
popełnianych przez
nieletnich.
V.
Narkotyki

1. Wyparcie tzw. małej 1a. Działania policyjne ukierunkowane
na eliminowanie czynnych grup narkomanów oraz
narkomanii z centrum
osób trudniących się dystrybucją z reprezentacyjnych
miasta
obszarów miasta do miejsc mniej uczęszczanych prowadzone na bieżąco przez posiadane
rozpracowanie co do nasilania się występowania
zjawiska.
1b. W ramach programu „dealer” bieżące działania
ograniczające lub eliminujące rozprowadzanie małej
ilości narkotyków w szkołach, udaremnianie
udostępniania małych porcji osobom nie
uzależnionym dla zachęty, przeciwdziałanie
wyszukiwaniu kandydatów na dealerów wśród
młodzieży szkolnej, prowadzenie rozpoznania
zagrożenia na terenie szkół, klubów młodzieżowych
oraz lokali gastronomiczno – rozrywkowych
będących miejscem spotkań młodzieży. Współpraca
w ramach programu z nauczycielami i rodzicami.

- obowiązek
posiadania przez
młodzież
dokumentów
w godzinach
nocnych.
1a, b. Wydział
- Do końca 2000 r.
Kryminalny, Wydział
wyparcie z
ds. Zwalczania
terenów centrum i
Przestępczości
tras
Nieletnich KMP.
turystycznych.

4. Policja, Straż
Miejska
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III. 2
SEGMENT PREWENCYJNO - WYCHOWAWCZY
Zagrożenia

Cele

I.
1. identyfikacja
ograniczenie
wzorowo
wychowawczej
działających
roli szkoły
placówek
szkolnych
w celu
propagowani
a
funkcjonalny
ch wzorców

Zadania i programy kierunkowe

konkurs na najlepszego dyrektora, identyfikacja i
propagowanie pożądanych rozwiązań;
b) powołanie Zespołu Ekspertów celem opracowania
programu Nowa szkoła dostosowania go do realnych
potrzeb szkolnictwa;
c) pilotażowe wprowadzenie w 2 szkołach krakowskich
programu
Nowa szkoła
d) powołanie zespołu ewaluacyjnego;
a)

a) zebranie informacji o poradnictwie psychologiczno 2. wzmocnienie
pedagogicznym;
roli
b) konkurs na programy autorskie pedagogów
pedagoga
szkolnych;
szkolnego
c) c) realizacja programu pedagogów szkolnych wyjazdy z wychowankami;
a) opracowanie systemu sankcji szkolnych;
3. katalog
b) zachęcenie szkół do jego stosowania
sankcji
i wdrożenia;
szkolnych
a) spotkania Straży Miejskiej
4. program
z dyrektorami szkół w cyklach 1 raz
Współpraw miesiącu;
cujmy

Wykonawcy
(na czele koordynator
i
współodpowiedzialni)

EK i Rady
Rodziców
b) EK, SP, WOM
a)

c)

EK

d)

SP

a) SP, EK, WOM

Sposób monitorowania

ankiety wśród uczniów,
rodziców,
nauczycieli, pkt. b
w zadaniach

pkt. a w zadaniach;

b) SP
c) SP
a),b) EK, SP, WOM

a)

Straż Miejska, SP,
ośrodki lokalne
(szkoła, klub)

ankiety wśród nauczycieli
i uczniów, sprawozdania

- 30 II.
1. organizacja
brak zorganizowolnego
wanych zajęć
czasu dzieci
pozaszkolnych i młodzieży
potencjalne
w ramach
źródło patologii
placówek
o charakterze
rekreacyjno wychowawcz
ym - Młody
las
2. rozszerzenie
i poprawa
oferty zajęć
rekreacyjno sportowych

3. integracja
rodzin

a) a)utworzenie Ośrodków Rekreacyjno - Edukacyjnych a) SP, EK, Rady
poprzez wykorzystanie istniejącej bazy szkolnej tj.
Dzielnic
w oparciu o identyfikację najlepszych szkół /rozpisanie
konkursu/
- poprzez konkurs na najlepszy program dla organizacji
pozarządowych
b) świetlice środowiskowe
b) SP
c) c) wypoczynek letni z elementami wychowawczymi
c) SP

analiza ilościowa osób
korzystających,
kontrole bieżące
badanie efektywności wywiad, ankieta

a) inwentaryzacja obiektów sportowych
b) ocena stopnia wykorzystania obiektów
c) inwentaryzacja istniejących imprez masowych zawodów,
konkursów,
w których uczestniczą dzieci
i młodzież i rozbudowa propozycji (Skok po rower,
Wróćmy do turystyki, zawody w ramach dzielnic)
d) budowa prostych obiektów sportowych
e) stworzenie Informatora o krakowskiej sieci obiektów
sportowych i rekreacyjnych dostępnych dla młodzieży

bieżące kontrole;
analiza ilościowa osób;

a) Parki rodzinne

a) - c) SP;

d) SP, Rady Dzielnic,

Spółdzielnie
Mieszkaniowe;
e) SP, Referat Relacji
Publicznych;
a) SP

bieżące kontrole

- 31 III.
1. identyfikacja dzielnic a) przeprowadzenie badań we wszystkich krakowskich
istniejące
szkołach dot. stanu zagrożenia;
o największym
patologie wśród
b) opracowanie mapy zagrożeń
zagrożeniu
dzieci i
i funkcjonujących ośrodków wychowania pozaszkolnego;
zjawiskami
młodzieży
c) określenie rejonów penetrowanych przez sekty
patologicznymi
z uwzględniei wzmożoną działalność dealerów narkotykowych;
niem sekt
d) utworzenie ośrodka pomocy ofiarom przestępstw i
patologii społecznych.

IV.
czyny
zabronione
popełniane
przez nieletnich

2. rozwój sieci
placówek
pracujących
z młodzieżą
zagrożoną

a) zwiększenie liczby ośrodków typu „U Siemachy” oraz
placówek dziennej socjoterapii;

3. stworzenie nowej
formy pracy
prewencyjnej i
interwencyjnej
Policji na rzecz
młodzieży
zwiększenie szeroko
rozumianej
skuteczności działań
represyjnych

a)
b)
c)
d)

a) SP, EK;
b) SP;
c) SP, Policja;

d) SP we współpracy
z organizacjami
pozarzadowymi na
podstawie koncepcji
opracowanej przez
Stowarzyszenie Katon.
Podmiot wyłaniany w
specjalnej procedurze.
SP, EK

szkolenie policjantów - w miarę możliwości;
a), b) Policja, SP
nowy radiowóz policyjny;
(zakup i wyposażenie samochodu);
pozyskanie do współpracy 1 lub 2 operatorów sieci
komórkowej
c) SP

a) utworzenie schroniska dla nieletnich;
b) powołanie zespołu, którego celem będzie opracowanie
projektu zmian Ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich;
c) analiza działań kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą
- wsparcie działań - granty

a) Ministerstwo
Sprawiedliwości
b) SP, Policja

c) MOPS, SP

bieżące kontrole, badanie
efektywności (wywiad,
ankieta)

statystyczna analiza
skuteczności np.
wykrywalność

a) bieżące kontrole;
b) sprawozdanie zespołu;

c) analiza skuteczności

- 32 V.
wszystkie ww.

kampania na rzecz
przeciwdziałania
przemocy i
demoralizacji

a) pozyskanie współpracowników

b)
c)
d)
e)

- aktualizacja miejsc
wymagających
szczególnego
patrolowania

f)

w środowisku krakowskich mediów
w szczególności nawiązanie stałej współpracy z jednym
krakowskim dziennikiem i publikacja stałego dodatku
poświęconego sprawom młodzieży
przygotowanie strony internetowej
w Magicznym Krakowie
TP S.A. - publikacja treści społecznie pożądanych na
kartach magnetycznych
nadruki na koszulkach
opracowanie Informatora z wykazem ośrodków zajęć
pozaszkolnych i jego szeroka, darmowa dystrybucja
uruchomienie „Miejskiego telefonu interwencyjnego”

a) SP, Referat Relacji
Publ.
b) SP, Referat Relacji
Publ.
c) SP, Referat Relacji
Publ.
d) SP, Referat Relacji
Publ.
e) e) SP, Referat
Relacji Publ.
f) UMK, Policja,
Straż Miejska

- 33 Zagrożenia

Cele

VI.
Dotyczące
narkomanów,
osób bezdomnych
i nachalnie
żebrzących
-

VII.
Dotyczące osób
starszych
i niepełnosprawnych

-

-

-

ograniczenie
przestępczości
związanej
z narkomanią,
ograniczenie prostytucji
nieletnich,
ograniczenie napływu
bezdomnych do
Krakowa
ograniczenie zakłóceń
porządku publicznego
przez nachalnie
żebrzących,
zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa,
usprawnienie w zakresie
transportu publicznego,
zapewnienie opieki
osobom starszym,
niepełnosprawnym,
w tym chorych
psychicznie,
utworzenie ogólnie
dostępnej bazy danych
instytucji i organizacji
działających na polu
pomocy
niepełnosprawnym,
aktywizacja zawodowa
niepełnosprawnych,

Zadania
-

-

-

-

uruchomienie noclegowni
dla czynnych narkomanów,
utworzenie etatów street worker’a
współpracującego
z patrolem Policji w celu
ograniczenia prostytucji nieletnich,
egzekwowanie należności od
starostów za świadczenia
wypłacane bezdomnym,
wprowadzenie restrykcyjnego
prawa lokalnego ograniczającego
żebractwo
w centrum Krakowa,
przeprowadzenie akcji
informacyjnej w mediach,
przygotowanie na rozkładach jazdy
MPK informacji o taborze
dostosowanym do przewozu
niepełnosprawnych,
prowadzenie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych, dla osób
chorych psychicznie,
wydanie i kolportaż informatora
o instytucjach, organizacjach
i formach pomocy oferowanych
osobom niepełnosprawnym,

Wykonawca

Sposób monitorowania

MOPS
Przy współpracy:
- stowarzyszeń,
organizacji
pozarządowych,
- Policji,
- Straży Miejskiej

-

MOPS przy
współpracy:
- MPK,
- PUP,
- Stowarzyszeń,
organizacji
pozarządowych,
społeczności
sąsiedzkich,

-

-

-

analiza demograficzna grup
bezdomnych i narkomanów,
kontrola migracji bezdomnych
i narkomanów,
analiza rozkładu przestrzennego osób
żebrzących, skupisk bezdomnych
i narkomanów

informacje z MPK dotyczące taboru
przystosowanego do przewozu
niepełnosprawnych,
analiza porównawcza ilości i jakości
działań podejmowanych wobec osób
starszych i niepełnosprawnych przed
i po uruchomieniu programu, czyli
po aktywizacji środowisk lokalnych
oraz wydaniu informatora,
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inicjowanie aktywności
w zakresie pomocy
starszym
i niepełnosprawnym
wśród społeczności
lokalnych, społeczności
sąsiedzkich, organizacji
młodzieżowych,
wspólnot parafialnych,

-

·
·

·

VIII.
Dotyczące
przemocy
w rodzinie

-

-

diagnoza problemu
przemocy w rodzinie na
terenie Krakowa,
zwiększenie
skuteczności
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
zwiększenie
efektywności
współpracy służb
powołanych do walki
z przemocą w rodzinie,

-

stworzenie banku ofert
w ramach projektu
„Giełda Pracy”,
aktywizacja środowiska lokalnego
w celu uzupełnienia systemu
pomocy osobom starszym i
niepełnosprawnym:
program „Samarytanin” – pomoc
sąsiedzka
program :”Wolontariusz w ośrodku
Pomocy Społecznej” –
realizowany we współpracy z
Centrum Wolontariatu
współpraca z Drużynami
Harcerskimi, Kołami Parafialnymi,
Klubami seniorów
tworzenie ŚDS i WTZ,
rozszerzenie działalności MDDPS,
działania podejmowane w ramach MOPS przy współpracy Niebieskiej Karty przez
z Policją
pracowników socjalnych MOPS,
Policję
-

analiza statystyczna danych
dotyczących ilości zgłaszanych
faktów zaistnienia przemocy w
rodzinie,
wymiana informacji i porównanie
z danymi z Policji,
analiza spraw zakończonych i ocena
skuteczności działań i ocena
rezultatów,
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Dotyczące ryzyka
wzrostu bezrobocia
i związanych
z tym eskalacji
patologii społecznych

X.
Miejski Program
Przeciwdziałania
Przestępczości
Młodzieży
XI.
Przemoc
w rodzinie

-

zapobieganie powstawaniu trudnych
sytuacji życiowych
i powodujących konieczność
korzystania z funduszów gminy,
- ograniczenie środków przeznaczanych
na pomoc bezrobotnym korzystającym
z pomocy MOPS w Krakowie,
- doprowadzenie do życiowego
usamodziel-nienia osób i rodzin oraz
ich integracji ze środo-wiskiem
społecznych,
- zapobieganie przestępstwom
i patologiom społecznym związanym z
bezrobociem,
tj. uzależnieniom, kradzieżom,
rozbojom.
- umożliwienie jak największej grupie
osób podjęcie pracy dającej
ubezpieczenie emerytalno – rentowe
i zdrowotne,
- ograniczenie wskaźnika bezrobocia na
terenie Krakowa,
- sformalizowanie istniejącej
w okolicach Nowego Kleparza giełdy
Pracy (funkcjonującej często z
naruszeniem prawa), przy
jednoczesnym ułatwieniu
zgłaszającym swe oferty pracodawcom
właściwego doboru pracowników
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1. Stopniowa eliminacja przemocy w
rodzinie

Utworzenie placówki pod nazwą: „Giełda
Pracy” zbierające z różnych źródeł oferty
pracy
- stałej,
- dorywczej,
- sezonowej,
- dla osób niepełnosprawnych

MOPS przy współpracy Analiza rynku pracy
z PUP
pod kątem:
- ilości ofert pracy,
- ilości bezrobotnych
w porównaniu z
osobami aktywnie
poszukującymi
zatrudnienia,
- ilość osób, które
podjęły pracę

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Zgodnie z załącznikiem Zgodnie z załącznikiem
Nr 3.
Nr 3.

1a. Kontynuacja realizacji programu
„Niebieska karta” zgodnie
z zarządzeniem Komendanta
Głównego Policji nr 25/98 z dnia
10.11.1998r. oraz 9/99
z dn. 27.05.1999 r.

1a. Policja

-

Ilość osób objętych
programem.
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III. 3
SEGMENT PORZĄDKOWY
Zagrożenia

Cele

Zadania i programy kierunkowe

Wykonawcy

Sposób monitorowania

(na czele koordynator i współodpowiedzialni)

I.
Nietrzeźwi
dorośli i nieletni.
Palenie nieletnich.

1. Likwidacja lub znaczne
ograniczenie liczby miejsc
publicznych, gdzie stale
spożywany jest alkohol.
2. Uświadomienie
niepijących, jakie
zagrożenia porządku i
bezpieczeństwa powodują
osoby nietrzeźwe.
3. Uświadomienie pijących,
jakie niebezpieczeństwa
mogą spowodować będąc
pod wpływem alkoholu.
4. Pełne respektowanie
przez handlowców zakazu
sprzedaży alkoholu
nietrzeźwym i alkoholu
oraz nikotyny nieletnim.

1 a. Kontrole miejsc stałego spożywania
napojów alkoholowych.
1 b. Zagospodarowanie miejsc stałego
spożywania alkoholu.
1 c. Kontrola i weryfikacja ilości punktów
sprzedających alkohol.
1 d. Organizacja zajęć pozaszkolnych dla
młodzieży (rozwinięcie w segmencie
wychowawczym).
2 a. Opracowanie ulotek dotyczących
zagrożeń, jakie powodują osoby
nietrzeźwe.
2 b. Realizacja krótkiego filmu na temat
zagrożeń, jakie powodują osoby
nietrzeźwe.
2 c. Dystrybucja ulotek w miejscach
szczególnego występowania zagrożeń ze
strony nietrzeźwych oraz filmu.
3 a. Opracowanie ulotek (informacji) na
temat szkodliwości spożywania napojów
alkoholowych.
3 b. Dystrybucja opracowanych ulotek.
3c. Pokazy filmów nt. zagrożeń
powodowanych przez osoby nietrzeźwe.
4. Kontrola placówek handlowych
sprzedających napoje alkoholowe i tytoń.

1 a. - Straż Miejska, - Policja.
1 b. - Rady dzielnic, - Rady osiedli, Administracje osiedli mieszkaniowych,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska, - Zakład
Gospodarki Komunalnej I i II.
1 c. - Wydział Spraw Administracyjnych
UMK,
- Miejska Komisja ds. Przeciwdziałania
Alkoholizmowi,
- Straż Miejska.
2 ab. - Miejska Komisja ds. P.
Alkoholizmowi.
2 c. - Miejska Komisja ds. P.
Alkoholizmowi,
- Straż Miejska, - Policja,
- Szkoły,
- Placówki kulturalno – oświatowe, Parafie,
- telewizja lokalna, kablowa, prasa.
3 a. - Wydział Spraw Społecznych,
- Miejska Komisja ds. P. Alkoholizmowi.
3 b. - Wydział Spraw Społecznych,
- Izba Wytrzeźwień,
- Straż Miejska, - Policja.
3c. - Straż miejska, Policja
4. - Wydział Spraw Administracyjnych,
- Policja, - Straż Miejska.

1 a. Bieżące kontrole, aktualizacja mapy
miejsc stałego spożywania alkoholu,
analiza mapy.
1 b. Analiza sygnałów od mieszkańców,
postulowanie przez instytucje
podobnych rozwiązań.
1 c. Analiza występowania wykroczeń
i przestępstw popełnianych przez
nietrzeźwych, analiza rozmieszczenia
punktów sprzedaży.
2 a-b. Analiza powodowanych zagrożeń
na podstawie informacji Policji i Straży
Miejskiej.
2 c. Bieżące kontrole - analiza potrzeb,
informacje zainteresowanych.
3 a. Analiza powodowanych zagrożeń
na podstawie informacji Policji i Straży
Miejskiej.
3 b. Rozeznanie potrzeb, zgłoszenia
zainteresowanych.
4. Bieżące kontrole, zgłoszenia
mieszkańców, bieżąca analiza
stwierdzonych nieprawidłowości,
analiza tendencji.
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II.
Agresywne,
hałasujące
grupy
młodzieży

Cele

Zadania i programy kierunkowe

Wykonawcy

Sposób monitorowania

(na czele koordynator i współodpowiedzialni)

1. Eliminacja (lub
1a. Reagowanie na przypadki
znaczna redukcja)
zakłócania porządku publicznego.
hałaśliwych grup z
1b. Informowanie o naruszeniach
terenów zamieszkałych.
porządku; rodziców, szkoły, sądu
rodzinnego.
2. Zmniejszenie ilości 1c. Zatrzymywanie sprawców
czynów karalnych
naruszeń porządku i
popełnianych przez
przekazywanie ich opiekunom.
młodzież.
2a. Edukacja prawna dzieci i
3. Zorganizowanie
młodzieży w zakresie czynów
młodzieży
karalnych.
alternatywnych zajęć
2b. Patrolowanie rejonów szkół i
(rozwinięcie w
miejsc gromadzenia się młodzieży
segmencie
(rozwinięcie segment
wychowawczym).
wychowawczy).
4. Spokojny przebieg
4. Egzekwowanie spokoju i
przejścia kolejnych
porządku od grup rezerwistów
roczników rezerwistów
wychodzących do cywila
do cywila.
(interwencje, legitymowanie,
odwożenie od izby wytrzeźwień).

1. - Policja,
- Straż Miejska.

- Analiza ujawnionych czynów
karalnych.
- Analiza danych uzyskanych od
2a. – Wydział Edukacji
Policji, szkół, mieszkańców, w
i Kultury UMK, - Policja, - Straż tym rodziców, Rad dzielnic,
Miejska,
stowarzyszeń, klubów, itp.
- media.
- Stała obserwacja dynamiki zmian
2b. - Straż Miejska,
grup nieformalnych.
- Policja,
- Badania wzrostu poczucia
- nauczyciele,
bezpieczeństwa mieszkańców.
- rodzice.
4. - Żandarmeria wojskowa,
- Policja,
- Straż Miejska.
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III.
Brak czystości
i nieporządek w
miejscach
publicznych.

Cele

Zadania i programy kierunkowe

Wykonawcy

Sposób monitorowania

(na czele koordynator i
współodpowiedzialni)

1. Poprawa estetyki ulic,
osiedli i zieleni.

1 a. Realizacja programu „Rozbita
szyba” – szybkie usuwanie zniszczeń.
Reagowanie na drobne nawet
2. Czystość i sprawność
wykroczenia.
urządzeń na placach zabaw. 1 b. Wdrożenie programu „Czyste
miasto”. Wzmożone, intensywne
3. Likwidacja „dzikich
sprzątanie i usuwanie nieczystości .
wysypisk”.
1 c. Kontrola stanu oznakowania nazw
ulic i placów.
4. Szybkie usuwanie
1 d. Modernizacja, uzupełnienie,
wraków.
odnowienie oznakowania.
1 e. Kontrola, uporządkowanie
5. Uświadomienie
przystanków MPK, zatok
właścicieli zwierząt o
postojowych, torowisk.
konieczności sprzątania za 1 f. Kontrola i utrzymywanie estetyki
nie i trzymania na smyczy i urządzeń należących do
w kagańcu.
Telekomunikacji i oraz Zakładu
Energetycznego.
1 g. Stworzenie w obrębie osiedli
mieszkaniowych nowych zieleńców
lub kwietników.
1 h. Kontrola, porządkowanie,
naprawa dróg i chodników.
1 i. Przeprowadzenie konkursu
„Gospodarz Roku” wśród właścicieli
posesji
2 a. Kontrola stanu technicznego
placów zabaw.
2 b. Naprawy i modernizacje urządzeń
i placów zabaw – program „Czyste
place zabaw i piaskownice”.
3 a. Lokalizacja (inwentaryzacja )
dzikich wysypisk.
3 b. Usuwanie i rekultywacja terenów
wysypisk.

1 ab. - Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
UMK,
- MPK, - MZD, - ZGK.
1 c. Wydział Architektury, Geodezji i
Budownictwa UMK,
- Straż Miejska.
1 d. - Wydział Architektury, Geodezji
i Budownictwa UMK.
1 e. - MPK.
1 f. - Telekomunikacja Polska,
- Zakład Energetyczny.
1 g. - Rady osiedli,
- Rady dzielnic.
1 h. Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UMK,
- MZD, - ZGK,
- Straż Miejska (tylko kontrola).
1 i. Komisja Praworządności RMK,
Straż Miejska, WGKiOŚ, Rady
dzielnic.
2 a. - Straż Miejska,
- Zakłady Gospodarki Komunalnej I i
II,
- Spółdzielnie mieszkaniowe,
- inni właściciele placów zabaw.
2 b. - Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
UMK,
- ZGK I, II
- Spółdzielnie mieszkaniowe
- inni właściciele placów zabaw.
3 a. - Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

1 a-f, h. Bieżące kontrole własne, zgłoszenia
instytucji, mieszkańców.
1 g. Uwagi mieszkańców, analiza
zagospodarowania terenu.
1 i. Kontrole Straży Miejskiej, 5 razy w roku
ocena komisji konkursu.
2 ab. Bieżące kontrole, zgłoszenia mieszkańców.
3 a. Bieżące kontrole, aktualizacja wykazu
wysypisk, analiza tendencji.
3 b-d. Bieżące kontrole, obserwacja i analiza
skutków
likwidacji wysypiska i umieszczenia tablic
informacyjnych i ich przydatności.
3 d. Analiza ilości ujawnianych w tych rejonach
przypadków ponownego zaśmiecania
3 e. Kontrola i bieżąca analiza tendencji
ujawnianych w ich wyniku.
4 a. Bieżące prowadzenie rejestru wraków i jego
analiza na podstawie własnych kontroli i
zgłoszeń.
4 b. Przekazywane informacje.
5 a-b. Analiza występowania zjawisk przed
dystrybucją ulotek i po, analiza ilości
występowania i tendencji.
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Cele

Zadania i programy kierunkowe

Wykonawcy
(na czele koordynator i
współodpowiedzialni)

3 c. Umieszczenie tablic
informacyjnych
w miejscach występowania wysypisk.
3 d. Kontrola rejonów powstawania
dzikich wysypisk.
3 e. Kontrola właścicieli
nieruchomości pod względem
zawierania umów na wywóz
nieczystości.
4 a. Inwentaryzacja wraków, ustalanie
właścicieli.
4 b. Usuwanie wraków.
5 a. Opracowanie i dystrybucja ulotek
informujących o przepisach w tym
zakresie.
5 b. Patrolowanie rejonów
zagrożonych najczęstszym
występowaniem tych zjawisk

UMK,
- ZGK I, II,
- Straż Miejska,
- Straż leśna,
- Straż rybacka,
- Liga Ochrony Przyrody, cd. s.2
cd. ze s.1
- Wydział Ochrony Środowiska UW
3 bcd. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
UMK,
- ZGK I, II
3 ef. - Straż Miejska, Policja, WGKiOŚ.
4 a. Straż Miejska,
- Policja,
- Wydział Spraw Administracyjnych
UMK.
4 b. ZGK I, II,
- Spółdzielnie mieszkaniowe.
5 a. - Straż Miejska,
- Rady dzielnic,
- K.T.O.Z.
5 b. Straż Miejska,
- Policja.

Sposób monitorowania
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IV.
Zakłócanie porządku
wewnątrz i wokół
lokali gastronomicznych, rozrywkowych
i hoteli.

Cele
1. Respektowanie
przez klientów
i osoby postronne
spokoju i porządku
w tych miejscach.

Zadania i programy kierunkowe

Wykonawcy
(na czele koordynator i
współodpowiedzialni)
1a. Egzekwowanie od właścicieli lokali
1a. - Straż Miejska, - Policja,
przepisów Ustawy o wychowaniu w
- Wydział Spraw
trzeźwości i przeciwdziałaniu
Administracyjnych - Biuro
alkoholizmowi a także przepisów
Handlu i Usług UMK,
sanitarnych.
- Sanepid,
1b. Egzekwowanie od klientów lokali
- PIH.
i osób postronnych zasad zachowania się 1b. - Straż Miejska,
w miejscach publicznych.
-Policja,
1c. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - firmy ochrony osób
w przypadkach powtarzających się
i mienia
naruszeń spokoju i porządku
1c. Wydział Spraw
publicznego.
Administracyjnych – Biuro
Handlu i Usług UMK,
- Policja,
- Straż Miejska,
- Rady dzielnic.

Sposób monitorowania
- Stała obserwacja miejsc
gdzie naruszany jest spokój
i porządek publiczny.
- Analiza naruszeń spokoju
i porządku publicznego
wokół lokali, którym cofnięto
zezwolenia na sprzedaż
alkoholu.
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V.
Nielegalny
handel, brak
czystości i
nieodpowiednie
warunki
sanitarne
w punktach
handlowogastronomicznyc
h i usługowych

Cele

Zadania i programy kierunkowe

Wykonawcy

Sposób monitorowania

(na czele koordynator i
współodpowiedzialni)

1. Likwidacja
nieestetycznego
i nielegalnego
handlu.
2. Osiągnięcie
europejskiego
standardu czystości
i estetyki (w tym
toalet) w punktach
handlowogastronomicznych
i usługowych.

1a. Kontrola i likwidacja nielegalnego handlu
okrężnego „pojedynczego” lub w małych
grupach poza targowiskami i kiermaszami (
pojedynczy handel pojawiający się na ulicach
Krakowa lub
w okolicach placów targowych ).
1b. Kontrola i likwidacja nielegalnego handlu
okrężnego w związku ze świętami i innymi
uroczystościami – patrz *.
1c. Kontrola zgodności wydanych zezwoleń na
prowadzenie działalności handlowej ze stanem
faktycznym ( dotyczy głównie zgodności
oferowanego asortymentu oraz zajmowanej
powierzchni ).
1d. Ujednolicenie wyglądu ( kształtu ) stoisk
w zależności od miejsca usytuowania.

1a-c. -WSA - Biuro
Handlu,
- MZD,
- Straż Miejska,
- Policja.
2a. - Sanepid,
- WSA - Biuro
Handlu,
- Policja,
- Straż Miejska.

2a. Kontrola przestrzeganie przepisów
sanitarnych w punktach usługowych
i gastronomicznych.

1 a. Bieżące patrolowanie (kontrolowanie )
ulic, informowanie sprawców o
istniejących przepisach prawnych,
tabliczki informujące o zakazie handlu,
analiza np. rocznego rozkładu miejsc.
1b. Odpowiednio wcześniejsze
patrolowanie
( kontrola ) przewidywanych miejsc
handlu, tabliczki informujące o zakazie
handlu, „X”
na chodniku, itp.
1c. Przy wydawaniu zezwoleń informacja
o przestrzeganiu postanowień oraz sankcje
za nieprzestrzeganie ich.
1d. Bieżąca kontrola.
2a. Bieżąca kontrola stanu
obiektów

* Wykaz świąt i innych uroczystości podczas których prowadzi się wzmożoną kontrolę handlu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dwa tygodnie przed Świętami Wielkanocnymi - okolice placów targowych i kościołów,
1-3 maja - miejsca uroczystości ,
trzy dni przed i w trakcie „Wianków” - miejsce imprezy,
w przeddzień i w dniu Wszystkich Świętych - okolice cmentarzy ,
dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia – place i miejsca handlowe - gałązki i drzewka jodły,
w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra - kontrola handlu materiałami pirotechnicznymi.

sanitarnego
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VI.
Zakłócanie
spokoju oraz
nieporządek
podczas imprez
masowych
i w związku
z nimi
(w tym imprezy
sportowe).

Cele

Zadania i programy kierunkowe

1. Znaczne
1a. Przeciwdziałanie wnoszeniu na
ograniczenie
teren imprezy alkoholu i
negatywnych zachowań niebezpiecznych przedmiotów.
1b. Współdziałanie służb
2. Nie dopuszczenie
porządkowych zabezpieczających
do nieporządku
imprezę.
i zaśmiecania.
1c. Odpowiednia liczebność służb
porządkowych zabezpieczających
imprezę.
2a. Zapewnienie możliwości
korzystania przez uczestników imprezy
z toalet.
2b. Zapewnienie dostatecznej ilości
koszy na śmieci.
2c. Usuwanie odpadów powstałych w
trakcie imprezy.

Wykonawcy

(na czele koordynator
i współodpowiedzialni)
1a. - Organizator imprezy.
1b. - Organizator imprezy,
- Policja,
- Straż Pożarna,
- Straż Miejska.
1c. - Organizator imprezy,
- Policja,
- Straż Pożarna,
- Straż Miejska.
2a. - Organizator imprezy,
- Państwowa Inspekcja Sanitarna.
2b. - Organizator imprezy.
2c. - Organizator imprezy,
- Właściciel,
- Zarządca nieruchomości (w
przypadku nieruchomości gminnych
- ZGK).

Sposób monitorowania

1a. Kontrole przed i
podczas imprezy.
1bc. Analiza przed i po
imprezie.
2 ab. Kontrole przed
i podczas imprezy.
2 c. Kontrole podczas
i po imprezie.
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III. 4
SEGMENT KOMUNIKACYJNY
Zagrożenia
1
Udział pieszych
(w tym dzieci)
w wypadkach
drogowych

Cele
1.Zmniejszenie
%-go udziału
pieszych
w wypadkach
drogowych

Zadania i programy kierunkowe
1. Wytypowanie miejsc niebezpiecznych,
gdzie piesi stwarzają największe
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie
kampanii pod nazwą
· „ Bezpieczne dojście do szkoły”
a) Wspólne z zarządcami dróg i
zarządzającym ruchem w mieście Kraków
opracowanie :
- tras dojścia dzieci do szkół
podstawowych i nowopowstałych
gimnazjów,
- oznakowanie wyżej wymienionych
tras
- wykonanie progów zwalniających na
wyznaczonych trasach
b) Wspólne patrole Policji ruchu drogowego
i prewencji oraz Straży Miejskiej na
wyznaczonych trasach I w rejonach Szkół
c) Opracowanie ulotek skierowanych do
rodziców i dzieci dot. zachowań w czasie
dojścia do szkół i miejsc zamieszkania

Wykonawcy
Sposób monitorowania
(na czele koordynator
i współodpowiedzialni)
1. WGK
analizy porównawcze i oceny
stanu bezpieczeństwa pn.:
Rada
· piesi sprawcy
dzielnic,
wypadków - ich
SM
skutki i główne
Policja
przyczyny
· dzieci – piesi sprawcy
wypadków
2. SM,UMK
Kuratorium
sporządzenie map zagrożeń i
Domy
ich aktualizacja
Kultury
Policja
analizy stanu bezpieczeństwa,
Firmy Ubezpieczeniowe oddźwięk w mediach,
lustracje tych rejonów,
bezpośredni kontakt
z dyrektorami
szkół , gimnazjów
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„ Bezpieczne ferie”
„ Tydzień bezpieczeństwa pieszych”
„ Bezpieczne lato 2000 ”

3. Współpraca z mediami w zakresie
przekazywania informacji nt : spostrzeżeń
3. Środki masowego
Policji dot. stosowania się pieszych do prawa przekazu,
o ruchu drogowym
TVN,
TVP Kraków
Policja
4. Propagowanie braku społecznej akceptacji
dla nagannych zachowań pieszych
uczestników ruchu.

5. Prowadzenie spotkań w szkołach ,
przedszkolach, placówkach opiekuńczo –
wychowawczych i kulturalnych

6. Prowadzenie wspólnie ze Strażą Miejską
działań tzw. ”ulotkowych” dyscyplinujących
pieszych w tzw. miejscach niebezpiecznych
oraz akcji ulotkowej.

przeprowadzanie ankiet wśród
mieszkańców miasta przy
udziale mediów.
Ulotki

4.SM,UMK,
audycje telewizyjne
Kuratorium
audycje radiowe
Firmy Ubezpieczeniowe, artykuły prasowe
Massmedia
Policja
5.SM,
Kuratorium,
szkoły
Policja

kalendarz spotkań i „mapa” –
geografia spotkań z dziećmi

6.Policja,
SM,
UMK,
Firmy ubezpieczeniowe

korelacja między zagrożeniem
a represją
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związane
z realizacją
programu
„Bezpieczne
skrzyżowania
i ulice”
- w odniesieniu
do pieszych

2.
Udział
kierowców
w wypadkach
drogowych.

Realizacja
programu
kierunkowego
„Bezpieczne
skrzyżowania
i ulice”–
w odniesieniu do
kierujących

1.Budowa przejścia podziemnego na
skrzyżowaniu Al. Słowackiego z ul. Długą.
2. Budowanie wysepek azylowych dla
pieszych na przejściach przez
ul. Wielicką i ul. Nowohucką
3. Budowa sygnalizacji świetlnej na
najniebezpieczniejszych skrzyżowaniach
ulic (ewentualnie wraz z modernizacją
skrzyżowań ) na podstawie analizy
statystyki wypadków i informacji z Rad
Dzielnic.
4. Wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej
w rejonie wskazanych skrzyżowań oraz
prowadzenie działalności ulotkowej
5. Przekazywanie
mediom
informacji
nt. prowadzonych
prac
remontowych
i utrudnień w ruchu pieszych.
1. Wytypowanie, wskazanie i wzmożona
kontrola miejsc niebezpiecznych, gdzie
kierowcy stwarzają największe zagrożenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego
2. Prowadzenie akcji pn.:
· „Radar”
· „Bezpieczny weekend”
· „Koegzystencja”
3. Inwestycje i modernizacje:
· Budowa zatok
Modernizacja skrzyżowań wraz
z budową sygnalizacji świetlnej

1. SM, UMK, ZGK I,
ZGK II,
Policja

4.UMK,
Firmy
Ubezpieczeniowe
5. Policja, cykliczne
programy w TV, radio
Opracowanie analiz
1. Policja, SM, WGK
porównawczych i ocen stanu
UMK
bezpieczeństwa
· kierowcy sprawcy
wypadków ; ich
2. Policja, SM,
skutki i główne
przyczyny
· dzieci – kierowcy
sprawcy wypadków
3.ZGK I, ZGK II. UMK,
inwestorzy, Policja,
· ofiary śmiertelne
SM,
wypadków
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ruchu na ulicach
4. Oświetlenie zagrożonych ciągów ulic
5. Przygotowanie kadry nauczycieli do
prowadzenia egzaminów na kartę rowerową
6. Propagowanie bezpiecznych zachowań
wśród kierowców
7. Przekazywanie mediom informacji nt.
prowadzonych prac remontowych i
zalecanych objazdach.
8. Upowszechnianie zmian w prawie o ruchu
drogowym i aktach wykonawczych.

3.Nietrzeźwość 1. Eliminowanie
wśród
z ruchu
uczestników
nietrzeźwych
ruchu
uczestników

4. UMK, Policja
5. Policja, Kuratorium

6.Policja, SM, UMK,
massmedia
7. Policja, ZGK I,
ZGK II, massmedia
8. Policja
massmedia

1. Wytypowanie miejsc (i dni), gdzie
nietrzeźwi kierujący stwarzają największe 1. Policja, UMK, SM,
zagrożenie.
2. Prowadzenie akcji pn.:
2. Policja. UMK, SM,
· „Pomiar”
· „Trzeźwość”
· „Tydzień trzeźwości na drogach”
3. Kontynuacja współpracy Policji drogowej i
3. Policja, massmedia
mediów w celu propagowania właściwej
postawy uczestników ruchu wobec
alkoholu.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej
w szkołach ponadpodstawowych.
4. Policja, SM,
Kuratorium, szkoły

Ulotki
Konkursy, quizy

Analiza miejsc zdarzeń
drogowych z uwzględnieniem
udziału nietrzeźwych
uczestników
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1. Eliminowanie
zjawiska
z ruchu
w transporcie
pojazdów
drogowym oraz w
uciążliwych dla
zakresie
środowiska
eksploatacji
pojazdów

2. Podniesienie
bezpieczeństwa
w transporcie
zbiorowym.

1. Prowadzenie działań kontrolnych wobec:
· transportu drogowego materiałów
niebezpiecznych
· transportu ciężarowego i autobusów,
ich stanu technicznego, wpływu na
drogę i środowisko naturalne
2. Organizacja akcji bezpłatnego ustawiania
świateł i kontroli stanu technicznego oraz
emisji spalin– wspólnie ze stacjami
diagnostycznymi.

1. Prowadzenie działań kontrolnych wobec:
· regularnego i nieregularnego
przewozu osób
(TAXI, M-ki , busy itp.)
2. Dokonywanie kontroli stanu technicznego
pojazdów oraz uprawnień kierujących
przewożących dzieci i młodzież do szkół i
na wypoczynek.
3. Zwiększenie nadzoru na drogach w tzw.
Strefie uspokojonego ruchu – centrum
Krakowa
4. Utworzenie grup rajdujących policji
drogowej z zadaniami objęcia nadzorem
dróg w osiedlach mieszkaniowych

1. Policja, SM, PSP,
stacje diagnostyczne

2. Policja,
SM, PSP,
stacje diagnostyczne.

1. Policja, SM, stacje
diagnostyczne

2. Policja, SM,
stacje diagnostyczne
3. Policja, SM
4. Policja, SM

Patrole motocyklowe – z
uwagi na bardzo duże
natężenie ruchu w centrum
miasta.

- 48 III. 5

SEGMENT ZAGROŻEŃ KRYZYSOWYCH
Zagrożenia

I. Powódź

Cele

1.Prewencja
przeciwpowodziowa

Zadania i programy kierunkowe

1a. Opracowywanie i aktualizacja operatu przeciwpowodziowego.
1b. Opiniowanie programów dotyczących przygotowania środków oraz
wykonania niezbędnych prac do przeprowadzenia akcji p/pow.
sporządzanych przez jednostki powołane do zabezpieczenia terenu
przed powodzią i udziału w zwalczaniu jej skutków.
1c. Kontrola wykonania ww. planów oraz gotowości ww. jednostek.
1d. Opiniowanie i uzgadnianie bieżących przedsięwzięć związanych z
ochrona Krakowa przed skutkami powodzi.
1e. Współpraca ze służbami administracji samorządowej i rządowej oraz
placówkami naukowo-technicznymi w celu doskonalenia Miejskiego
Systemu Ostrzegania i Reagowania Na Powódź.
1f. Inicjowanie programów inwestycyjnych w skali miasta i regionu, w
celu poprawy technicznego systemu zabezpieczenia Krakowa przed
powodzią.
1g. Opracowywanie „Lokalnego planu ograniczenia skutków powodzi i
profilaktyki powodziowej”.
2.Ograniczanie
2a. Ocena prognozy, stopnia ryzyka i diagnozowanie rozwoju sytuacji
skutków
zagrożenia.
powodzi.
2b. Ogłaszanie pogotowia i alarmu powodziowego.
2c. Kierowanie działaniami podmiotów biorących udział w akcji
ratowniczej.
2d. Zarządzanie i przeprowadzanie akcji ewakuacji ludności z terenów
zagrożonych.
2e. Organizowanie pomocy ludności dotkniętej powodzią.
3. Likwidowanie 3a. Odwoływanie pogotowia i alarmu powodziowego.
3b. Usuwanie skutków powodzi i przywracanie normalnych warunków
skutków
bytowania ludności.
powodzi
3c. Analiza i ocena przebiegu akcji powodziowej oraz zbiorcza ewidencja
strat powodziowych.
3d. Odbudowa zniszczeń oraz formułowanie programów naprawczych.

Wykonawcy

Sposób monitorowania

1a,b,c,d,e,f,g. Ref.
1a. Bieżące kontrole,
Zagrożeń Kryzysowych zgłoszenia instytucji
1b,c,d,e,f,g. Analizy

2a,c. Prezydium MKP
2b. Przewodniczący
MKP

2a,b,c,d,e.
Sprawozdania po akcji

2d. WKP, OC
2e, 3b. Sekcja Społ.
i Techniczna MKP
3a.
Przewodniczący MKP
3c,d. Ref. Sytuacji
Kryzysowych, Sekcja
Społ. i Techniczna
MKP

3a,b,c,d. Sprawozdania
i analizy
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III. Uwolnienie
się toksycz-nych
środków
przemysłowych

1a Prewencja

1. Szkolenie
i ochrona ludności
w rejonie
zagrożenia

1b. Szkolenie formacji przeciwpożarowej OC w zakładach pracy

1a. Zespół Zarządzania 1a. Bieżąca współpraca
ze Strażą Pożarową
Kryzysowego
Miejska Straż
Pożarna
1b. Kontrole w zakładach pracy
1b.Zakłady pracy

1c. Typowanie zastępczych miejsc zakwaterowania ludności z
miejsc objętych pożarem

1c. Administracja
Budynków i osiedli

1d. Zabezpieczenie ludności z miejsca pożaru w żywność i wodę

1d.MOPS

1a Opracowanie przez Ref. OC procedury postępowania

1a Zespół Zarządzania 1a. Bieżące kontrole zakładów
z TSP
Kryzysowego
1b.
Aktualizacja
planów
1b. Zakłady
ewakuacji
i
alarmowania
posiadające TSP
1c. Zakłady pracy
z rejonu zagrożenia 1c.Aktualizacja wykazów
ilościowo-jakościowych środ1d. Jednostki
ków toksycznych
ratownicze
w rejonie
w mieście
1d.kontrole zakładów pracy

1a Opracowanie procedury postępowania

1b.Szkolenie formacji OC z zakładów pracy posiadających TSP
1c. Szkolenie pracowników z powszechnej samoobrony
1d. Treningi ewakuacji

IV.
Katastrofa
budowlana

1 Szkolenie
i ochrona ludności
w wypadku
katastrofy
budowlanej

1a Opracowanie procedury postępowania
1b. Szkolenie formacji OC
1c. Typowanie zastępczych miejsc zakwaterowania ludzi
objętych katastrofą
1d. Zabezpieczenie ludności z rejonu katastrofy w żywność
i wodę

1a. Zespół Zarządzania 1a Bieżące kontrole w Adm.
Osiedli i budynków
Kryzysowego i Adm.
1b.
Aktualizacja planów
Osiedl.
ewakuacji
i alarmowania
1b. Adm. Osiedli i Bud.
1c. Stała współpraca
z typowanymi placówkami
1c. Zespół Zarządzania
zakwaterowania
Kryzysowego
1d. utrzymanie stałej gotowości
1d. MOPS
alarmowania
i powiadamiania
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III. 6
SEGMENT PROMOCYJNO - INFORMACYJNY
Zagrożenia
Brak efektywnego
przepływu informacji
pomiędzy jednostkami
realizującymi projekt.

Opóźnienia wynikające z
braku infrastruktury

Cele
1. Przygotowanie oraz realizacja
wspólnej, komplementarnej
strategii działania,
w szczególności systemu
wymiany informacji,
wspólnych cech serwisów
informacyjnych i
promocyjnych,
2. Krystalizacja struktury
zarządzającej programem
w tym wyraźne ustalenie
kompetencji osoby
odpowiedzialnej za kreowanie
i nadzór nad promocją
i informacja o projekcie.
Natychmiastowe i sprawne
uruchomienie segmentu promocji
i informacji przyjęciu Programu
przez ZMK.

Zadania i programy kierunkowe

Wykonawcy

1. Powołanie zespołu roboczego
z przedstawicieli instytucji oraz jednostek
zaangażowanych w projekt koordynującego
politykę informacyjną
2. Ustalenie zapotrzebowania oraz oczekiwań
dotyczących polityki informacyjnej w tym
wstępne określenie grup docelowych, m.in.:
mieszkańcy dzielnic i osiedli
o najniższym poziomie bezpieczeństwa,
ludzie starsi, rodzice, młodzież inne, oraz
kanałów komunikacyjnych.
3. Ustalenie zasad współpracy1 między
jednostkami.

1. Rada Programowa
2. Policja, Straż Miejska,
Wydział Spraw Społecznych, Wydział
Gospodarki – Komunalnej i Ochrony
Środowiska, Referat ds.
Bezpieczeństwa, Konsultanci.

1. Inwentaryzacja informacji
o przedsięwzięciach planowanych
w pierwszej kolejności. Ustalenie zadań
priorytetowych i harmonogramu.
2. Przygotowanie wstępnej wersji (szkicu)
informatora „Założenia
i Realizacja Programu Bezpieczny Kraków” –
wszystkie segmenty, znaków graficznych,
programów konferencji, seminariów itp.

Zespół roboczy,
Wszystkie jednostki zaangażowane
w program.
Konsultanci.

Sposób
Monitorowania
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społecznego
dla Programu.

Prezentacja założeń programu
„Bezpieczny Kraków”,
pozyskanie zainteresowania i
przychylności opinii publicznej
oraz społeczeństwa.

Brak identyfikowanych
z Programem kanałów
komunikacji społecznej

Stworzenie systemu przepływu
informacji między
organizatorami programu
a mieszkańcami

3. Organizacja konferencji prasowych oraz
spotkań informacyjno-edukacyjnych dla
dziennikarzy
- min. trzy
4. Opracowanie serii materiałów prasowych.
5. Seminarium (konferencja), telekonferencje
lub spotkania z udziałem osób będących
synonimem sukcesu w walce o
bezpieczeństwo - koniecznie z możliwością
udziału mieszkańców - np.: burmistrz
i mieszkańcy Nowego Yorku.
1. Uruchomienie:
a/ Strony www. oraz listy dyskusyjnej
b/ Kolumny / wkładki / w biuletynach
dzielnicowych
c/ Kolumny /wkładki / w „Gazecie Domowej”
i „Tygodniku Grodzkim”
d/ Młodzieżowe wkładki o Programie
w jednym z krakowskich tytułów
prasowych, ewentualnie w Gazecie
Domowej.
Z założenia kolumny /wkładki/ mają
prezentować poszczególne przedsięwzięcia we
wszystkich segmentach projektu (imprezy
sportowe, spotkania z mieszkańcami, akcje
straży miejskiej, inicjatywy obywatelskie,
inne).
Ze względów technicznych konieczne jest
stworzenie dodatkowego stanowiska
komputerowego.
2. Przygotowanie założeń oraz zainspirowanie
realizacji i emisji:
a/ Programów telewizyjnych (publicystyka,
reportaże)
b/ Cyklicznych audycji radiowych.

Referat ds. Relacji Publicznych,
Zespół Informacji

1a/ Ref. Ds. R.P
1b/ Ref. Ds. R.P, Dzielnice
1c/ Ref. Ds. R.P
1d/ Ref. Ds. R.P, organizacje
młodzieżowe/ gazetki szkolne, MRM,
Rada Samorządowa, inne, jedna z gazet.
2..Ref. Ds. R.P, Telewizja Kraków,
TVN Południe, telewizje kablowe,
stacje radiowe

Analiza zawartości
prasy.
(pomiar stanu przed
uruchomieniem
projektu oraz
cyklicznie w trakcie
jego realizacji)

a/ Prasa,
b/ Lista dyskusyjna
WWW.
c/ Badanie Opinii
Publicznej.
d/ badania fokusowe
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hasła i logo „Bezpiecznego
Krakowa”
2.Kreacja wizerunku:
Policjanta,
Strażnika Miejskiego.

Brak koordynacji przy
realizacji poszczególnych
przedsięwzięć

.

Stworzenie systemu przepływu
informacji między
organizatorami programu
a mieszkańcami. Przygotowanie
„infrastruktury informacyjnej”
dla konkretnych akcji i działań.

1. Akcje plakatowe
- w miejscach zarezerwowanych dla UMK
- na imprezach pod patronatem lub z udziałem
UMK.
2. Zamieszczenie informacji
na drukach i kartach powszechnego użytku,
np.: biletach MPK, telefonicznych kartach
magnetycznych.
Współpraca ze sponsorami, organizacjami
pozarządowymi, innymi instytucjami.
W zależności od efektów tych działań
przygotowanie dużej akcji promocyjnej:
imprezy masowe, bilbordy, plakaty, itp., np.:
nawiązanie współpracy z Krakowem 2000,
w celu wykorzystania serii organizowanych
imprez w 2000 r, do promocji hasła)
3. Na podstawie przygotowanego programu
kreowania wizerunku strażników miejskich,
policjantów oraz zasad kontaktów
z mieszkańcami, opracowanie
i przeprowadzanie szkoleń
1. Uruchomienie telefonu informacyjnego – nie
infolinia - (gdzie mieszkańcy mogą się
zgłaszać, jakie działania są obecnie
podejmowane, jak można pomóc itp., gdzie
uzyskać dodatkowe informacje),
2. Wydanie darmowego informatora
o Programie
3. Ulotki:
- krakowskie,
- dzielnicowe,
- dla poszczególnych segmentów programu,
- do różnych odbiorców.
Opracowanie ulotek powinno być dostosowane
do konkretnych działań ujętych
w poszczególnych segmentach

1,2. Referat ds. Relacji Publiczn.
1. Policja
i Straż Miejska,
Referat ds. Relacji Publiczn.

Zespół Roboczy, Referat
ds. Bezpieczeństwa.

j. w.
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ZAŁĄCZNIKI
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Załącznik nr 3:

Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży
zadania na rok 2000.
L.P.
1.

Zadanie ( tytuł / temat )
n Powołanie
struktury
programu.

Czynności

do
istnienia Powołanie Koordynatora. Stworzenie technicznych możliwości stałej
organizacyjnej realizacji MPPPM. W strukturze Wydziału Spraw Społecznych
zorganizowanie biura. Celem zabezpieczenia prawidłowej pracy
niezbędne jest pomieszczenie, którego powierzchnia umożliwiałaby
organizację spotkań dla kilkunastu osób równocześnie, wyposażone w
niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy.
Powołanie Rady Programowej i zaproszenie do uczestnictwa w niej
osobistości i autoryteteów.
Powołanie Zespołu Społecznego, który zajmie się eksploracją nowych
obszarów istotnych dla MPPPM (np. wdrażanie Ustawy o Systemie
Oświaty, problematyka sekt i subkultur młodzieżowych, sposoby
kreowania liderów młodzieżowych i integracji różnych środowisk,
problemy prawne
związane
z
funkcjonowaniem
środowisk
młodzieżowych, przygotowanie do prac nad Ustawą o Nieletnich, a także
analizą MPPPM i sprawami związanymi z jego aplikacją oraz oceną
skuteczności prowadzonych działań.

n inwentaryzacja

istniejącego Zebranie, uporządkowanie i należyte wykorzystanie materiałów o
i programowym, dotyczących
dorobku
i
potencjału charakterze diagnostycznym
przeciwdziałania przestępczości dzieci i młodzieży w Krakowie i w
istotnego dla MPPPM,
innych dużych miastach w Polsce (Poznań, Warszawa, Szczecin,
Bydgoszcz, Radom). Odwiedziny dużych ośrodków miejskich w celu
zdobycia informacji na temat działań podejmowanych w zakresie
przeciwdziałania przestępczości młodzieży. Krytyczna analiza
pozyskanych materiałów i zdobytych informacji, a następnie adaptacja
istniejących propozycji do potrzeb miasta i konstrukcji MPPPM.
Sporządzenie listy organizacji i osób, mogących realizować cele
MPPPM oraz określenie ich potencjału przy współpracy z Kuratorem
Oświaty w Krakowie, Kurią Archidiecezji Krakowskiej, Referatem ds.
Organizacji Pozarządowych, Wydziałem Edukacji i Kultury UMK.
Zaproszenie do współpracy przy
współtworzeniu MPPPM
zainteresowanych podmiotów z terenu miasta Krakowa poprzez
ogłoszenie informacji w „Tygodniku Grodzkim” oraz dodatkowo w 3
dziennikach lokalnych, celem złożenia propozycji programów.

n stymulacja

organizacji
Przygotowanie konkursu na najlepszy projekt odpowiadający celom
realizujących cele MPPPM.
MPPPM na rok 2000 przy współpracy Referatu ds. Organizacji
Pozarządowych, ogłoszenie konkursu (najlepszy projekt otrzyma
dofinansowanie 50 tys. zł., kolejne: 30 tys. zł i 10 tys. zł.).
n diagnoza stanu zagrożeń,
zjawisk patologicznych oraz Opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych w szkołach
ich źródeł wśród krakowskiej podstawowych i średnich dwóch wybranych dzielnic w Krakowie (jednej
położonej centralnie, drugiej peryferyjnej), celem uzyskania informacji nt.
młodzieży.
zagrożeń z jakimi stykają się młodzi ludzie, w jaki sposób wykorzystują
czas wolny oraz w jakich organizacjach wychowania pozaszkolnego
funkcjonują.

n określenie zadań i standardów
funkcjonowania
organizacji
wychowania pozaszkolnego,
stworzenie stałej płaszczyzny
wymiany doświadczeń oraz
wzbogacanie
sposobów
współdziałania;

Sporządzenie listy organizacji wychowania pozaszkolnego.
Przygotowanie Forum MPPPM, umożliwiającego wszystkim
zainteresowanym podmiotom z terenu i spoza Krakowa dokonanie
prezentacji swoich osiągnięć i problemów w działaniach na rzecz
poprawy bezpieczeństwa wśród młodzieży. Podjęcie wysiłków na rzecz
zaproszenia do udziału w Forum osób o wybitnych sukcesach w zakresie
przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieży (np. burmistrz Nowego
Jorku).
Budowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami
aktywnymi na obszarze przeciwdziałania przestępczości młodzieży.
Gromadzenie danych o możliwych Realizatorach Zadań oraz o
ewentualnych Partnerach Programu.

2.

n Zebranie

informacji
nt.
pedagoga
szkolnego
w
krakowskich szkołach oraz
poradnictwa pedagogiczno psychologicznego.

Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet skierowanych do
pedagogów
szkolnych, dyrektorów, wybranych uczniów i rodziców, mających na celu
ocenę aktualnego stanu opieki pedagogicznej w krakowskich szkołach
oraz stanu zagrożeń i zjawisk patologicznych wśród krakowskiej
młodzieży.
Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem memoriału adresowanego do
różnych środowisk, który da początek dyskusji nt. pedagoga szkolnego.
Zorganizowanie małopolskiej konferencji nt. nowej roli pedagoga
szkolnego.

n Wsparcie

działalności Zabezpieczenie środków finansowych dla pedagogów szkolnych, którzy
zgłoszą chęć zorganizowania wyjazdowych warsztatów w oparciu o
pedagoga szkolnego.
własny program autorski (np. z zakresu profilaktyki uzależnień) dla
uczniów swojej szkoły z grupy podwyższonego ryzyka.

3.

n Zebranie

informacji
o
obiektach
sportowo
rekreacyjnych w tym o
możliwości
wykorzystania
obiektów szkolnych oraz
Duszpasterstwa
Kultury
Fizycznej
i
Rekreacji.
Poszerzenie i rozbudowa
obiektów
sportowo
rekreacyjnych. Wzrost liczby
podmiotów aktywnych na tym
obszarze.

Stworzenie bilansu obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych w
mieście (we współpracy z Referatem Kultury Fizycznej,
Duszpasterstwem Kultury Fizycznej i Rekreacji, Radami i Zarządami
Dzielnic). Konieczne jest uwzględnienie w tym bilansie prywatnych
obiektów sportowo rekreacyjnych możliwych do wykorzystania przez
młodzież (np. baseny hotelowe).
Ocena możliwości danego obiektu poprzez kwestionariusz zawierający
pytania dotyczące: stanu posiadania, sytuacji prawnej obiektu, sposobu
finansowania, kalendarza imprez, propozycji zmian, itp.
Ocena stanu wykorzystania obiektu oraz stopnia dostępności dla
krakowskich dzieci i młodzieży w ciągu tygodnia i weekendu. Propozycje
zmian zapewniających pełną dostępność i wykorzystanie obiektu.
Próba stworzenia dużego obiektu sportowego dla młodzieży. Wydaje
się celowe rozważenie możliwości adaptacji do
organizowania
masowego sportu dla młodzieży stadionu lekkoatletycznego Cracovii.
Swoje zainteresowanie udziałem w realizacji tej idei zgłasza firma
Andrzej Bachleda Sport.
Budowa dwóch prostych, a użytecznych obiektów sportowych
dostępnych dla młodzieży (np. asfaltowe, wysoko ogrodzone boiska do
koszykówki lub rampy do deskorolki w różnych częściach miasta na
skrawku wolnego terenu).
Podjęcie działań promocyjnych i zabezpieczenie środków dla
organizatorów imprez otwartych o charakterze rekreacyjno –
sportowym (np. turniej koszykówki dla drużyn ojciec + syn).

Rozszerzenie i poprawa oferty zajęć rekreacyjno – sportowych
poprzez doposażenie aktywnych organizacji prowadzących działalność
tego typu.
Zainicjowanie dyskusji wokół konfliktu pomiędzy kibicami Wisły i
kibicami Cracovii. Próba mediacji, poszukiwania dialogu.
W przyszłości stworzenie Informatora o Krakowskiej Sieci Obiektów
Sportowych i Rekreacyjnych dostępnych dla młodzieży.
4.

n Pomoc środowiskowa.
n Aktywizacja
społeczności
lokalnych na rzecz działań
w ramach MPPPM.

Wzmocnienie i dofinansowanie projektów i organizacji, które są w stanie
prowadzić działania w środowisku, czy wręcz na ulicy na rzecz
środowiska lokalnego a w szczególności grup młodzieży spędzających
większość czasu na ulicy.
Powstanie nowego ośrodka socjoterapii dla młodzieży w zaadaptowanym
przejściu podziemnym przy Hotelu Forum w Krakowie.
Rozpoczęcie działań na rzecz powstania ośrodka socjoterapii dla
młodzieży w Dzielnicy XII.
Współpraca z Radami i Zarządami Dzielnic:
Pozyskanie stałych współpracowników w każdej Dzielnicy,
zmobilizowanie Dzielnic do pracy na rzecz idei tworzenia nowych,
tanich obiektów sportowych (np. plac asfaltowy otoczony wysoką
siatką) dostępnych dla młodzieży, zmobilizowanie Dzielnic do
współtworzenia Katalogu Organizacji Sportowych, Edukacyjno –
Wychowawczych i Kulturalnych, prowadzących działalność
środowiskową.
Współpraca z Zarządami Spółdzielni Mieszkaniowych, dla ww. celów.
Wzmocnienie i dofinansowanie projektów i organizacji, które są w stanie
prowadzić działania w środowisku, czy wręcz na ulicy, na rzecz
środowiska lokalnego, a w szczególności grup młodzieży, spędzających
większość czasu na ulicy.
W spółpraca z Policją Miejską w zakresie obsługi na trzy zmiany,

n Stworzenie nowej formy pracy nowego radiowozu policyjnego, interweniującego wyłącznie w sprawach

prewencyjnej Policji na rzecz dotyczących młodzieży. Staranny dobór policjantów do prowadzenia tych
młodzieży - nowy radiowóz zadań (Policyjny Zespół MPPPM). Nowy radiowóz, typu mini van,
policyjny.
winien wyróżniać się spośród innych używanych przez Policję.
Powinien patrolować miasto przez całą dobę. Numer telefonu
komórkowego, w który będzie wyposażony radiowóz zostanie podany do
publicznej wiadomości.
Propozycja przygotowania i przeprowadzenia specjalnych szkoleń
dla Policyjnego Zespołu MPPPM, przygotowujących do innego stylu
pracy z młodzieżą (np. warsztaty z zakresu komunikacji międzyludzkiej,
sztuka mediacji, problematyka uzależnień, subkultury młodzieżowe,
zagadnienia prawne, instytucje pomocowe miasta). Ponadto policjanci z
zespołu podejmowaliby obowiązki w
szkołach i organizacjach
wychowawczych w wymiarze min. 5 godz. tygodniowo.

Zakup i wyposażenie samochodu dla realizowania ww. celów.
Pozyskanie do współpracy jednego z operatorów sieci komórkowych
w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji telefonu i uzyskania
nieodpłatnych połączeń dla osób interweniujących.
Rozmowy z Komendą Miejską Policji, Pogotowiem Ratunkowym
i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej na temat utworzenia Zespołu

Kryzysowego do interweniowania
z udziałem dzieci i młodzieży.
5.

w

sytuacjach

urazowych

n Polityka

informacyjna. Opracowanie logo MPPPM.
Edukacja medialna. Kampania
Przygotowanie strony internetowej MPPPM w Magicznym Krakowie.
reklamowa.
Pozyskanie współpracowników w środowisku krakowskich mediów
(organizowanie spotkań informacyjno – edukacyjnych dla dziennikarzy)
oraz przygotowanie konferencji prasowych i programów telewizyjnych.
Nawiązanie współpracy z Telekomunikacją Polską
S.A.
(wykorzystanie magnetycznych kart telefonicznych do przekazywania
ważnych społecznie informacji).
Nawiązanie współpracy również z MPK S.A (nadruki na plastikowych
biletach semestralnych).
Nadruki na koszulkach dotyczące celów MPPPM, promocja programu
wśród młodzieży, ulotki, informatory.
Zamieszczenie w możliwie szybkim terminie w Gazecie Domowej
informacji skierowanych do młodzieży i dorosłych dotyczących MPPPM.
Zaktywizowanie Dzielnic do przekazywania na łamach wydawanych
przez siebie gazetek, informacji dotyczących bezpieczeństwa.
Nawiązanie współpracy z lokalnymi dziennikami w celu
zainteresowania MPPPM. Próba stworzenia w jednym z krakowskich
dzienników dodatku wychodzącego cyklicznie i zajmującego się
sprawami młodzieży.

6.

n Działania ograniczające.

Utworzenie Policyjnego Zespołu MPPPM, uruchomienie systemu szkoleń
dla policjantów z tego zespołu (patrz! p. 4 – „Stworzenie nowej formy
pracy prewencyjnej Policji na rzecz młodzieży – nowy radiowóz
policyjny”. Przygotowania do powielania eksperymentu. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że tak wyposażony i przeszkolony zespół będzie w
stanie znacznie lepiej realizować cele MPPPM (także w zakresie działań
ograniczających) niż Policja dotychczas.
Przygotowanie (w ściśle określonym gronie i całkowitej poufności)
projektu akcji
eliminującej sprzedaż i podawanie alkoholu
niepełnoletnim w Krakowie, wykorzystując możliwości miasta,
wojewody, marszałka, innych służb państwowych, kościoła, mediów w
dziedzinie prawnej i propagandowej. Precyzyjne sformułowanie
warunków określających skuteczność takiej akcji i trwałości jej efektów,
ewentualnie jej powtarzalności, a następnie przeszkolenie osób
odpowiedzialnych bezpośrednio za przebieg akcji. Termin – koniec
listopada 2000 r.
Zainspirowanie szkół do przygotowania katalogu sankcji szkolnych i
jego skrupulatnego stosowania.
Wspieranie i stałe rozwijanie bliskiej i ciągłej współpracy pomiędzy
Strażą Miejską i Policją a szkołami i organizacjami edukacyjno –
wychowawczymi.

7.

n Długofalowe

lobbystyczne.

działania Działania na rzecz powstania Schroniska dla Nieletnich w Krakowie;
Powołanie zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie zmiany
Ustawy o Nieletnich.

Załącznik nr 4:

MPPPM
Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży
1. KILKA ZAŁOŻEŃ WSTĘPNYCH.
A. Konstrukcja programu dokonywać się będzie poprzez krytyczną analizę już istniejącego
dorobku programowego w tej dziedzinie, jego uzupełnienie i uporządkowanie. Chodzi tu
w szczególności o Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości i Demoralizacji Dzieci
i Młodzieży, który powstał w Krakowie z inicjatywy posła Jana Marii Rokity oraz inne
istniejące i dostępne opracowania w tym zakresie. Stąd pierwszym i ciągle podejmowanym
przedsięwzięciem w zakresie konstrukcji programu będzie inwentaryzacja dokumentów,
traktujących o przedmiotowym problemie, przygotowanych w Krakowie jak i w innych
dużych miastach a następnie ich krytyczna analiza oraz adaptacja istniejących propozycji
programowych do potrzeb i możliwości realizacyjnych miasta (ustalanie priorytetów).
B. Tworzeniu i aplikacji programu towarzyszyć będą cztery podstawowe zasady: otwartość,
systemowość, współdziałanie i pragmatyzm. Oznacza to, że program będzie strukturą
dynamiczną, uwzględniającą aktualny stan refleksji i działań na obszarze
przeciwdziałania przestępczości młodzieży. Będzie także poszukiwał rozwiązań
systemowych, współdziałając z jak największą grupą podmiotów aktywnych na tym
obszarze, uwzględniając także możliwości realizacji podejmowanych działań, jak również
możliwie szczegółowo opisując konkretne przedsięwzięcia.
C. W pierwszej kolejności konstruowany będzie program zawierający przedsięwzięcia
priorytetowe. Działaniom tym jednak towarzyszyć będzie przekonanie, że konieczne jest
myślenie perspektywiczne i podejmowanie długofalowych działań o charakterze
profilaktycznym, które będą kierowane przede wszystkim do młodzieży, jako środowiska
najbardziej zagrożonego, a równocześnie rokującego największe nadzieje na sukces
podejmowanych wysiłków. Realizacja programu rozpocznie się od podjęcia zadań o
charakterze diagnostycznym.
D. Istotne znaczenie dla rozpoczęcia i przebiegu realizacji programu będzie miała jego
struktura organizacyjna.
E. Program jest elementem Programu Poprawy Bezpieczeństwa, będzie nadzorowany i
prowadzony w jego ramach. Struktura MPPPM będzie wbudowana w strukturę
Programu Poprawy Bezpieczeństwa, a zakres merytoryczny aktualizowany w ramach
PPB. Do struktury tej należą następujące podmioty: Rada Programowa, Koordynator
Programu, Zespół Społeczny, Realizatorzy Zadań i Partnerzy Programu. Dotyczy to w
szczególności respektowania zasady otwartości programu, to znaczy stworzenia
mechanizmów umożliwiających ciągły dopływ nowych rozwiązań programowych, a także
diagnoz, spostrzeżeń i obserwacji (zespoły ze zmiennym składem osobowym). Gwarantem
utrzymania podstawowej linii strategicznej programu (priorytety) będzie Koordynator
Programu, upełnomocniony przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. PODSTAWOWE OBSZARY PROGRAMU

L.p.

Zadanie (tytuł, temat)

1.

Powołanie do istnienia
organizacyjnej programu,
zadań,
kompetencji,
współdziałania (warunek:
poszerza się o strukturę
Poprawy Bezpieczeństwa).

2.

Nowa Szkoła.
Pedagog szkolny.
Poradnictwo
psychologiczno
pedagogiczne.

Zawartość programowa

struktury
określenie
sposobów
struktura
Programu

Rada Programowa złożona z osób pełniących najwyższe
urzędy w mieście, uznanych autorytetów (członkami Rady
pozostają do chwili sprawowania swoich urzędów), sprawuje
nadzór merytoryczny nad
pracami programowymi i ich
realizacją.
Zespół Społeczny – składa się z przedstawicieli aktywnych
środowisk na obszarze przeciwdziałania przestępczości
młodzieży. Skład i zasady funkcjonowania Zespołu określa
uprawniony przedstawiciel Zarządu Miasta na wniosek
Koordynatora Programu..
Koordynator Programu – jest upełnomocniony do realizacji
MPPPM we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych w
zakresie:
1.
Realizowania zadań i ich zlecania do realizacji różnym
podmiotom. Budowania i rozwijania współpracy pomiędzy
różnymi
podmiotami
aktywnymi
na
obszarze
przeciwdziałania
przestępczości
młodzieży.
We
współpracy z Referatem ds. Organizacji Pozarządowych
gromadzenia danych o możliwych Realizatorach Zadań.
2.
Pozyskiwania współpracowników i partnerów programu
do poszczególnych zadań (w tym partnerów
zagranicznych). Pozyskiwania środków wspierających
realizację
zadań
od
organizacji
krajowych
i
międzynarodowych. Gromadzenia danych o możliwych
Partnerach Programu.
3.
W przypadku stworzenia podobnych struktur na poziomie
całego Programu Poprawy Bezpieczeństwa – jest
możliwość korekty struktury MPPPM.

Pedagog szkolny. Działania na rzecz zmiany statusu pedagoga
szkolnego
odpowiedzialnego za realizację zadań
wychowawczych szkoły, posiadającego do realizacji tych
zadań potrzebne kompetencje, narzędzia i środki.
Poradnictwo Psychologiczno - Pedagogiczne. Wydaje się
celowe takie
przekształcenie systemu pracy poradnictwa
psychologiczno - pedagogicznego, aby zostało ono wpisane w
bieżące funkcjonowanie nowej szkoły i na jej terenie oddane do
usług pedagoga szkolnego i rodziców. Funkcjonowanie
poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego winno stanowić
bieżące wsparcie zadań wychowawczych szkoły i być
przystosowane do problemów związanych z funkcjonowaniem
społeczności określonej szkoły.
Zadaniem dużej wagi jest diagnoza stanu zagrożeń i zjawisk
patologicznych wśród krakowskiej młodzieży, a także bazy
instytucjonalnej i organizacyjnej w zakresie pomocy
młodzieży zagrożonej i organizacji czasu wolnego. Podstawą
diagnozy będzie monitoring przeprowadzony w szkołach (w
oparciu o informacje zebrane przez pedagogów szkolnych we
współpracy z wychowawcami klas). Wśród młodzieży szkolnej
zostanie przeprowadzona
ankieta na temat dostępności i
rzeczywistego korzystania z usług organizacji wychowania
pozaszkolnego.

3.

Sport, rekreacja, turystyka, zabawa.

Podstawą działań podejmowanych na tym obszarze jest przyjęcie
założenia, że działalność profilaktyczna musi uwzględniać
konieczność rozwijania i rozbudowy zaplecza sportowo –
rekreacyjnego. Bilans obiektów i urządzeń sportowych
dostępnych dla młodzieży. Działania na rzecz zwiększenia
dostępności bazy rekreacyjno – sportowej dla jak najszerszej
grupy młodzieży. Wykorzystanie zaplecza sportowego i
personalnego szkół. Udział młodzieży w naprawie i utrzymaniu
urządzeń sportowych. Aktywizacja środowiskowa Klubów
Sportowych. Współpraca z Duszpasterstwem Kultury Fizycznej i
Rekreacji. Imprezy weekendowe organizowane przez różne
podmioty dofinansowywane z budżetu miasta przy udziale
finansowym sponsorów. Rozwój i rozbudowa urządzeń
sportowych dostępnych dla młodzieży. Stworzenie miejskiej
sieci obiektów sportowych, propagujących idee powszechnego
dostępu do sportu dla młodzieży. Utworzenie jednego dużego
obiektu sportowego dla młodzieży.
Działania w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród
młodzieży, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych podejmowane
w przekonaniu, że sport jest jedną z najskuteczniejszych form
działań profilaktycznych w zakresie zagrożeń przestępczością i
zjawiskami patologicznymi, albowiem pozwala realizować te
wartości i aspiracje, które są w sposób dewiacyjny realizowane
w ramach działań przestępczych (poczucie przynależności,
akceptacja grupowa, zaznaczanie swej obecności, zdobywanie
prestiżu środowiskowego, osiągnięcia, współdziałanie itd.).
Podejmie się następujące działania:
1. Inwentaryzacja obiektów sportowych i rekreacyjnych w
mieście,
2. Zbadanie możliwości udostępnienia ich młodzieży i
opracowanie programu działań w tym zakresie,
3. Stworzenie miejskiej sieci obiektów dostępnych dla
młodzieży, najpierw w oparciu o już istniejącą bazę, a
następnie poprzez jej stopniową rozbudowę (np. urządzanie
małych, ogrodzonych wysoką siatką asfaltowych boisk, a
także utworzenie Młodzieżowego Stadionu Sportowego).
Opracowanie warunków i programu jej udostępniania,
4. Udział młodzieży, instytucji i organizacji oraz społeczności
lokalnych na rzecz utrzymania, doskonalenia i rozbudowy
bazy
sportowej
(kreowanie
lokalnych
liderów
młodzieżowych).
5. Organizowanie możliwie największej ilości zdarzeń
rekreacyjno – sportowych o charakterze otwartym i
masowym.

4.

Pomoc
środowiskowa,
Centra
Młodzieży,
ośrodki
socjoterapii,
kluby,
świetlice,
ogniska,
Młodzieżowy Bank Pracy, street working, interwencja kryzysowa.

Spis młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze (imię,
nazwisko, kilka
podstawowych informacji o środowisku
rodzinnym i rówieśniczym, preferencjach i możliwościach
spędzania czasu wolnego – wyk. pedagodzy szkolni, w
zgodności z GIODO).
Ankieta (anonimowa) przeprowadzona wśród uczniów
wszystkich szkół w Krakowie na temat zagospodarowania czasu
wolnego itp. z uwzględnieniem tego czy korzystają z różnych
form zajęć pozaszkolnych (katalog instytucji prowadzących
działalność środowiskową, spotkanie szefów – wymiana
informacji).
Współpraca z
pracodawcami krakowskimi w zakresie
organizowania szkoleń i zatrudniania młodzieży w szczególności
podczas wakacji – MBP – Młodzieżowy Bank Pracy.
Stworzenie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i

pracodawcami
krakowskimi
systemu
umożliwiającego
zatrudnianie młodych ludzi (z możliwością odbywania szkoleń i
przysposabiania do zawodu). Dotyczy to w szczególności
okresów wakacyjnych (oferta masowa).
Tworzenie Centrów Młodzieży. Celem tego przedsięwzięcia
byłoby angażowanie młodych ludzi w różnorodne formy
pozytywnej i pożytecznej aktywności, akceptowanej lub
zainicjowanej przez samą młodzież. Nie byłaby to typowa
instytucja usługowa, działająca na rzecz młodzieży, ale raczej
centrum koordynujące działalność różnych podmiotów
(edukacyjnych, kulturalnych, sportowych itp.) oraz wspierające
młodzieżowe inicjatywy. Stanowiłoby ono ośrodek tworzenia
pozytywnej
alternatywy
spędzania
wolnego
czasu.
Ogniskowałyby się w nim różne inicjatywy lokalne, działania
szkół, organizacji młodzieżowych, wolontaryjnych itp. Centrum
wspierałoby te inicjatywy, poprzez koordynowanie kontaktów
różnych podmiotów, oferowanie bazy lokalowej i sprzętowej,
pomoc materialną i organizacyjną. Prowadziłoby także własne
przedsięwzięcia według programu opracowanego we współpracy
ze społecznością lokalną: z samorządem, szkołami, parafiami i
innymi instytucjami. Centra Młodzieży powinny budować swoją
ofertę zajęć poprzez zdobywanie gruntownej wiedzy o
środowisku, w którym działają oraz nawiązywanie bliskiej
współpracy z rodzicami wychowanków (podopiecznych) oraz
innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie wychowania. W
przypadku korzystania ze środków publicznych na bieżącą
działalność ich funkcjonowanie wymagałoby akredytacji Urzędu
Miasta, który w odpowiednio przygotowanym dokumencie
określi standardy ich funkcjonowania oraz sposób sprawowania
nadzoru.
Aktywizowanie społeczności lokalnych do rozwiązywania
własnych problemów. Duża rolę mogą odegrać grupy dorosłych i
młodzieży aktywne w środowisku lokalnym, nawiązujące
kontakty z młodzieżą spędzającą większość czasu na ulicy,
celem ich zaangażowania w realizowanie wspólnych
przedsięwzięć (rodzaj street - workingu).
Rozpoczęcie przygotowań do utworzenia - we współpracy z
Pogotowiem Ratunkowym, Komendą Miejską Policji oraz
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej – Zespołu Kryzysowego
złożonego z lekarza, psychologa i policjanta udzielającego
specjalistycznej pomocy w sytuacjach urazowych z udziałem
dzieci i młodzieży.

5.

Polityka
medialna.

informacyjna,

edukacja Przygotowanie rzetelnego materiału dotyczącego problemów
dorastania, źródeł patologii, demoralizacji i przestępczości
młodzieży adresowanego do ogółu społeczeństwa z
uwzględnieniem dorosłych i młodzieży. Podjęcie następujących
działań o charakterze informacyjnym: przygotowanie
scenariuszów dyskusji, pogadanek, zajęć wychowawczych,
warsztatów, psycho - zabaw, logo programu (MPPPM), strona
internetowa programu z linkami i e-mailem, gazeta dla
młodzieży (bezpłatna), bardzo prosta – 4 strony redagowana
przez młodzież, może skupiająca aktywność szkolnych gazetek,
lub będąca dodatkiem do któregoś z dzienników krakowskich,
infolinia (0-800) z automatyczną sekretarką, karta plastikowa z
najważniejszymi telefonami i adresami, koszulki z nadrukami,
nalepki, karty telefoniczne z nadrukami o charakterze
informacyjnym z obszaru działań prewencyjnych, bilety
komunikacji miejskiej wykorzystywane jako nośniki informacji
itp.,
programy
radiowe,
telewizyjne,
współpracujący

dziennikarze dobrze znający temat i sztukę pisania o sprawach
przedmiotowych.
Prezentacja
systemów
edukacyjnowychowawczych w innych krajach (zaproszeni goście np. Rev
Roman Gorowski CM i Frank Carbone wraz z Ligą Atletyczną z
Nowego Jorku, burmistrz Giulliani z Nowego Jorku).
Właściwa dystrybucja informacji i praca rzeczników
prasowych władz miasta i policji, na rzecz bardziej
zrównoważonej
polityki
informacyjnej
w
zakresie
informowania o przestępczości, zjawiskach patologicznych,
zagrożeniach itp. Polityka taka powinna polegać m.in. na
równoważeniu informacji o popełnianiu przestępstw przez
informacje o ujęciu sprawców, konsekwencjach prawnych,
naprawieniu szkód itd., na promowaniu osiągnięć policji i innych
służb w zakresie walki z przestępczością i troski o
bezpieczeństwo w mieście itp.
1.

2.

3.

6.

Działania edukacyjne, zwrócone do obywateli miasta,
dotyczące unikania zagrożeń i przeciwdziałania ich
skutkom, podejmowane we współpracy z siłami
porządkowymi, z mediami i instytucjami edukacyjnymi
(szkoły, organizacje wychowania pozaszkolnego). W
działaniach tych należy wykorzystać już istniejące programy
informacyjno – edukacyjne (np. "bezpieczne miasto"), jak
również tworzyć nowe.
Maksymalne upowszechnianie informacji (zwłaszcza wśród
młodzieży) na temat możliwości zwrócenia się o pomoc w
trudnych sytuacjach (adresy instytucji, zakresy działania,
telefony kontaktowe itp.).
Uruchomienie i upowszechnienie informacji o policyjnych
telefonach zaufania oraz telefonie zaufania straży miejskiej.

Działania ograniczające – procedura Różnorodne działania ograniczające w stosunku do
również w ramach innych elementów młodzieży, wykorzystujące już istniejący porządek prawny np.
obowiązek posiadania dokumentów po godz. 22.00, ściganie i
Programu Poprawy Bezpieczeństwa.
karanie sprawców szkód (np. graffiti), zakaz żebrania (?),
sprawdzanie kart rowerowych i motorowerowych, alkohol na
imprezach w szkole, papierosy, śmiecenie - czyli „zero
tolerancji” dla drobnych wykroczeń. Katalog sankcji
szkolnych!!! Kontrola klubów i lokali pod kątem sprzedaży
alkoholu małoletnim oraz wymierzanie surowych kar lokalom
łamiącym prawo. Zmiany organizacyjne i sankcje na stadionach.
Aktywny Policjant i Strażnik Miejski – nawiązywanie kontaktu z
młodzieżą, zwracanie uwagi na drobne wykroczenia.
1. Strefa "zerowej tolerancji" dla wszelkich wykroczeń i
naruszeń przepisów w obrębie centrum miasta (np.
pierwszej obwodnicy) z perspektywą rozszerzania strefy na
inne obszary miasta.
2. Wyeliminowanie sprzedaży i podawania alkoholu osobom
niepełnoletnim na terenie całego miasta. Chodzi o
stworzenie takiej sytuacji aby kupcy, restauratorzy,
właściciele lokali, sami byli zainteresowani egzekwowaniem
przepisów w tej dziedzinie. Można to osiągnąć poprzez
bezwzględne egzekwowanie wynikającego z przepisów
zakazu, pod rygorem wysokich kar finansowych i utraty
koncesji na sprzedaż alkoholu.
3. Powrót do praktyki ograniczenia możliwości pobytu osób
niepełnoletnich na ulicach w godzinach nocnych.
Wypracowanie nowych rozwiązań w tej dziedzinie,
zgodnych z literą prawa, umożliwiających osiągnięcie celu.
4. Działania na rzecz stymulowania aktywności i
zaangażowania osobistego policjantów w zwalczanie
przestępczości młodzieży i działania na rzecz porządku i

5.

7.

Długofalowe działania lobbystyczne.

bezpieczeństwa w mieście. Środkami do tego celu byłoby
m.in. promowanie w mediach indywidualnych i
zespołowych osiągnięć policjantów i strażników miejskich.
Wypracowanie systemu wyrażania uznania i nagradzania
osiągnięć funkcjonariuszy, połączonego z systemem awansu
zawodowego i służbowego, a także z gratyfikacjami
finansowymi i wysokiej wartości nagrodami rzeczowymi
(np. ustanowienie tytułu honorowego, "krakowskiego
policjanta roku" połączonego z przyznawaniem nagrody w
postaci samochodu osobowego i specjalnej odznaki).
Utworzenie specjalnego zespołu policyjnego zajmującego
się operacyjnie wyłącznie problematyką przestępczości
młodzieży. Zespół powinien zostać wyposażony w specjalny
samochód typu mini van, o innym kolorze niż typowe
samochody policyjne, oznaczony znakiem MPPPM oraz w
telefon komórkowy (jeśli to możliwe z bezpłatnym
połączeniem). Zespół ten złożony z młodych, starannie
dobranych policjantów w różnych zestawieniach
osobowych, funkcjonowałby całodobowo na terenie miasta
Krakowa. W dniach wolnych od zajęć operacyjnych
policjanci z zespołu podejmowaliby zadania w szkołach,
organizacjach wychowania pozaszkolnego i klubach
sportowych celem zdobycia solidnej praktyki w zakresie
umiejętności nawiązywania kontaktu ze środowiskami
młodzieżowymi oraz poznania ich specyfiki. Zespół ten
podlegałby także regularnym szkoleniom prowadzonym
przez różnych trenerów o różnych specjalnościach.

Lobbing na rzecz:
1. Zmiany statusu pedagoga szkolnego.
2. Zmian w zakresie systemu lecznictwa psychiatrycznego dla
młodzieży, jego unowocześnienia i większego otwarcia.
3. Zaistnienia „mediacji”.
4. Powstania schroniska dla nieletnich w woj. Małopolskim.
5. Takich zmian w Policji, które umożliwią większą aktywność
w środowiskach młodzieżowych.
6. Rozpoczęcia prac nad nową Ustawą o Nieletnich.

UWAGA:
W przypadku realizacji analogicznych zadań w ramach całości Programu Poprawy
Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa, nastąpi korekta szczegółowych zadań MPPPM.

