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SPOTKANIA POLICJANTÓW Z RODZICAMI, NAUCZYCIELAMI I
UCZNIAMI
Dzielnicowi z Posterunku Policji w Andrespolu są częstymi gośćmi w szkołach czy na zebraniach z
rodzicami. Takie wizyty z mundurowymi mają na celu przede wszystkim uświadamianie rodziców jak
ważną rolę pełnią w życiu swoich dzieci i jak mogą rozpoznać problemy z jakimi borykają się w
dzisiejszym świecie ich pociechy. Natomiast podczas spotkań z młodzieżą i nauczycielami policjanci
uświadamiają uczniów o ich odpowiedzialności karnej i skutkach zażywania środków odurzających.
20 listopada 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Wiśniowej Górze odbyło się zainicjowane przez dzielnicowego asp.
szt. Tomasza Bojanowskiego i dyrekcję szkoły spotkanie z rodzicami uczniów placówki. W spotkaniu brało udział około 100
osób. Głównym celem spotkania było uświadomienie rodziców jak ważną rolę pełnią w życiu swojego dziecka. To oni mogą
najszybciej zauważyć, że ich pociecha zmaga się z jakimś problemem. Pomoc jaką mogą zaoferować dorośli młodemu
człowiekowi jest niezwykle ważna aby nie pozostał on z tym problemem sam. Policjant rozmawiał z rodzicami o
odpowiedzialność karnej nieletnich, skutkach jakie wyrządzają w organizmie i życiu dziecka narkotyki, dopalacze czy epapierosy. Dzielnicowy omówił również zjawisko cyberprzemocy. Apelował do dorosłych aby zawsze interesowali się tym co
robi dziecko w sieci i razem z nim ,,poznawali internet”.
22 listopada 2019 r. dzielnicowi z Andrespola wybrali się do liceum i podstawówki w Wiśniowej Górze aby spotkać się z
uczniami. Głównymi tematami poruszonymi przez mundurowych były: odpowiedzialność karna nieletnich, posiadanie,
zażywanie oraz rozprowadzanie przez młodzież e-papierosów, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających.
Policjanci omówili również szeroko zjawisko cyberprzemocy.
Po prelekcjach podczas rozmów dzielnicowi przypomnieli również zasady tworzenia i działania map zagrożeń i rozdali ulotki
propagujące wdrażane przez nich programy tj: Dzielnicowy bliżej nas, Moja Komenda.
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