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Liderzy programu „Razem Bezpieczniej” nagrodzeni w MSW

Autorzy najlepszych kampanii społecznych programu „Razem Bezpieczniej” zostali nagrodzeni w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Tytuły Lidera Programu wręczył wiceminister Grzegorz
Karpiński. W trakcie konferencji została także przekazana statuetka Przystanku „PaT”, którą
odebrali przedstawiciele miasta-gospodarza organizującego w tym roku akcję.

- To co Państwo robią w ramach programu „Razem Bezpieczniej” buduje nową jakość w obszarze
bezpieczeństwa. Buduje coś co można nazwać „kulturą bezpieczeństwa”. To taki rodzaj działalności,
dzięki któremu wszyscy zaczynamy rozumieć, że bezpieczeństwo nie jest tylko i wyłącznie kwestią
służb. Mam świadomość, że bez współpracy odpowiednich służb, bez współpracy instytucji ze
społeczeństwem ten poziom bezpieczeństwa nigdy nie będzie zadowalający - podkreślił wiceminister
Grzegorz Karpiński otwierając konferencję.

Tytuł „Lidera programu Razem bezpieczniej” to wyróżnienie dla najlepszych realizatorów programu,
które świadczy o ich aktywnym zaangażowaniu w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i
porządku publicznego. Liderem programu „Razem bezpieczniej” może być m.in. osoba fizyczna,
prawna albo organizacja pozarządowa. W tym roku statuetki Lidera Programu otrzymali:

To co Państwo robią w ramach programu „Razem Bezpieczniej” buduje nową jakość w obszarze
bezpieczeństwa. Buduje coś co można nazwać „kulturą bezpieczeństwa”. To taki rodzaj działalności,
dzięki któremu wszyscy zaczynamy rozumieć, że bezpieczeństwo nie jest tylko i wyłącznie kwestią
służb.

Grzegorz Karpiński, Podsekretarz Stanu w MSW
 

Dr hab. Marek Konopczyński – rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w
Warszawie, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, twórca pojęcia
„twórczej resocjalizacji”. W 2009 r. roku podpisał pierwszą w Polsce DEKLARACJĘ
Akademicką pomiędzy PEDAGOGIUM i programem „PaT”, która otworzyła program praktyk
studenckich w działaniach „PaT”. Zainicjował utworzenie m.in. pierwszej w kraju studenckiej
grupy „PaT” PEDAGOGIUM oraz umożliwił realizację autorskich projektów resocjalizacyjnych
przez liderów społeczności PaT m.in. z warszawskimi bezdomnymi i podopiecznymi Schroniska



dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy. W 2013 r. był współorganizatorem
konferencji otwierającej kolejną edycję kampanii społecznej „Reaguj, nie toleruj”.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – w latach 2010-2013 ROPS w Opolu
realizował projekty dofinansowane ze środków programu „Razem bezpieczniej”. W ramach
projektów organizowano bezpłatne porady specjalistów, szkolenia, upowszechniano także
materiały informacyjno-edukacyjne – w tym 15-sekundowe komunikaty na monitorach w
autobusach MZK pod hasłem „Przemoc to Nie-Moc”. Organizowano także spektakle
profilaktyczno-edukacyjne dla szkół podstawowych klas IV-VI, np. „Nibylandia Piotrusia Pana”
- dziecko w obliczu przemocy i agresji w rodzinie. Z kolei projekt „Reaguj i żyj bezpiecznie” to
m.in. spektakl pt. „Pinokio na zakręcie”, który uczulał dzieci na zagrożenia w kontaktach z
obcymi osobami.
Wiesława Ćwiklińska – wicekurator oświaty w Białymstoku. Od 2008 r. w ramach programu
„Razem bezpieczniej” kieruje pracą grupy zadaniowej „Bezpieczeństwo w szkole”, prowadząc
cykliczne narady i spotkania oraz inicjując wiele przedsięwzięć na rzecz poprawy
bezpieczeństwa uczniów. Była m.in. organizatorką seminarium dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych województwa podlaskiego „Razem o bezpieczeństwie”. Od trzech lat
promuje w środowisku podlaskich szkół mediację jako sposób na rozwiązywanie trudnych
sytuacji szkolnych. Była pomysłodawczynią zorganizowania dla zainteresowanych nauczycieli
w Kuratorium Oświaty cyklu spotkań z mediatorem, a także konferencji regionalnych w tym
zakresie. Z jej inicjatywy odbyło się wojewódzkie forum wychowawcze, w ramach którego
prezentowano sprawdzone i skuteczne rozwiązania w zakresie wychowania i profilaktyki
szkolnej, a następnie we współpracy z dyrektorami i samorządem lokalnym zorganizowano 10
konferencji regionalnych. Uczestniczyli w nich dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie
oraz władze samorządowe.

Program „Profilaktyka a Ty” („PaT”) jest organizowany w ramach rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Przystanek „PaT” to część programu
„Profilaktyka a Ty”. Odbywa się raz w roku, w czasie wakacji. Trwa 5 dni, a biorą w nim udział
liderzy programu, wolontariusze oraz grupy teatralne z całego kraju. Uczestnicy imprezy mogą się
spotkać z ludźmi sztuki, artystami i muzykami, którzy promują idee Przystanku. Adresatami akcji są
przede wszystkim młodzież i studenci, a jej cel to m.in. tworzenie ogólnopolskiej społeczności
promującej wśród młodych ludzi modę na życie bez nałogów.

Głównym pomysłodawcą i organizatorem Przystanku jest Komenda Główna Policji. Akcja
organizowana jest od 2006 r., od drugiej edycji patronuje jej Minister Spraw Wewnętrznych. W 2007
r. Przystanek „PaT” został wpisany do programu „Razem bezpieczniej”, a od 3 lat jest
dofinansowywany z rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację programu. Ostatni Przystanek
odbył się w Łodzi. Tegorocznym miastem-organizatorem Przystanku „PaT” będzie Konin. Statuetkę
Przystanku odebrali prezydent Konina Józef Nowicki oraz wielkopolski komendant wojewódzki Policji
insp. Rafał Batkowski.

Konferencja podsumowująca realizację programu „Razem bezpieczniej” odbywa się w MSW co roku.
Biorą w niej udział przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, a także służb i organizacji
pozarządowych, zaangażowanych w realizację programu. W tym roku w konferencji wzięli udział
m.in. podsekretarz stanu w MSW Grzegorz Karpiński, zastępca komendanta głównego Policji
nadinsp. Krzysztof Gajewski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej
nadbrygadier Piotr Kwiatkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz
Sławecki i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

W budżecie państwa na lata 2007-2015, w ramach rezerwy celowej, na realizację programu „Razem
bezpieczniej” corocznie zabezpieczona jest kwota 3 mln zł. Od 2007 do 2014 roku dofinansowano
339 projektów na kwotę 23 mln 680 tys. zł.



Program „Razem bezpieczniej” to:

Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców
Zapobieganie przestępczości i zachowaniom aspołecznym
Poprawa wizerunku Policji w oczach społeczeństwa
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