Dzielnicowy bliżej Nas
O dzielnicowym zwykło się mówić „policjant pierwszego kontaktu”. Stanowi on
bowiem bardzo ważne ogniwo pomiędzy Policją a społeczeństwem. Dobry dzielnicowy
to taki, który jest otwarty, przyjazny, aktywny i skuteczny. Od zawsze priorytetem
pracy dzielnicowego było szybkie zidentyfikowanie problemów społeczeństwa,
rozwiązywanie ich oraz eliminowanie zagrożeń. Niezbędne w tym zakresie są jak
najszersze możliwości kontaktu na linii Policja – obywatel. Dzielnicowi Komendy
Miejskiej Policji w Kielcach w tym celu realizują program „Dzielnicowy bliżej nas”.
Zachęcają także do skorzystania z możliwości, jakie dają „Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa” oraz aplikacja „Moja Komenda”.
Dzielnicowy, to policjant, który utrzymuje bezpośredni kontakt z obywatelem. Rozpoznaje
potrzeby mieszkańców oraz ich oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa. Wspólnie ze
społecznością lokalną stara się zdiagnozować problemy i zagrożenia, ustala przyczyny ich
powstania oraz pomaga znaleźć skuteczne rozwiązania. W tym celu funkcjonariusze
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach realizują założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”.
Na czym on polega?
Bardzo ważny jest bezpośredni kontakt z obywatelami. Dzięki temu policjanci szybciej
pojawiają się w miejscach, które zdaniem społeczeństwa są szczególnie zagrożone.
Podejmują kroki, mające na celu przywrócenie oczekiwanego przez społeczeństwo ładu
i porządku. W trakcie obchodu dzielnicy starają się także dotrzeć do osób starszych,
samotnych, którym często udzielają pomocy. Pomagają rodzinom, informują obywateli
o możliwościach prawnych czy administracyjnych. Więcej czasu poświęcają na kontakt
z obywatelem oraz bezpośrednią z nim rozmowę.
Aby jeszcze szybciej przekazać informację o zagrożeniach, dzielnicowi zachęcają
mieszkańców powiatu kieleckiego do korzystania z „Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa”. Wchodząc na stronę Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
www.kielce.policja.gov.pl znajdziemy odnośnik do aplikacji, która umożliwi zgłaszanie miejsc
zagrożonych. Każdy obywatel może za jej pośrednictwem poinformować policjantów
o miejscach, gdzie dochodzi do popełniania najbardziej uciążliwych wykroczeń. Każda taka
informacja jest przyjmowana w sposób całkowicie anonimowy. Co ważne – wszystkie
informacje są przez policjantów sprawdzane i weryfikowane.
Jak odnaleźć naszego dzielnicowego?
W celu szybkiego odnalezienia właściwego dzielnicowego lub najbliższego komisariatu,
MSWiA wspólnie z policjantami przygotowało aplikację „Moja Komenda”. Można z niej
korzystać za pomocą telefonu komórkowego. Dzięki niej w sposób całkowicie bezpłatny i bez
reklam możemy wyszukać dzielnicowych w całej Polsce. Wystarczy wpisać swój adres
zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania
oraz pokaże, w której jednostce pracuje. Kontakt z dzielnicowym można również nawiązać
po wpisaniu jego imienia i nazwiska. Aplikacja wskaże nam m.in. numer telefonu
komórkowego policjanta oraz jego adres e-mail. „Moja Komenda” to również dostęp do
adresów wszystkich komend i komisariatów w całej Polsce. Jeśli nie znamy drogi, aplikacja
sama wskaże nam trasę do najbliższej jednostki Policji. Ważną cechą tego narzędzia jest to,
że działa ono również w trybie offline. Nie potrzebujemy zatem dostępu do Internetu,
aby skontaktować się z dzielnicowym. Aplikacja jest dostępna w sklepach Android Play oraz
App Store, a jej pobranie jest całkowicie darmowe.

