
„„„„Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieżyZapobieganie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieżyZapobieganie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieżyZapobieganie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży    
STOP VIOLENCE”STOP VIOLENCE”STOP VIOLENCE”STOP VIOLENCE”    

    
 
 
W dniach 13-21 września 2008 roku  odbył się ostatni z wyjazdów studyjnych 

związanych z projektem „Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży 
STOP VIOLENCE” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da 
Vinci”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. 

Projekt opracowany przez KWP w Bydgoszczy, przy wsparciu merytorycznym 
przedstawicieli Biura Prewencji Komendy Głównej Policji składał się z trzech wyjazdów 
mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości 
wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań agresywnych.                  
W przedmiotowych wyjazdach (17-25 maja 2008 roku – Estonia, 06-14 września 2008 roku – 
Finlandia, 13-21 września 2008 roku – Niemcy) uczestniczyło 22 pracowników cywilnych oraz 
policjantów reprezentujących Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Komendę 
Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Komendę Główną Policji oraz Szkołę Policji w Słupsku. 
Główny cel projektu stanowiło przygotowanie materiału opisującego pracę policji                       
w wizytowanych państwach zarówno w zakresie przeciwdziałania przestępczości nieletnich ze 
szczególnym uwzględnieniem zachowań agresywnych, jak też w obszarze postępowania             
z nieletnimi sprawcami czynów karalnych, który jako przykład „dobrych praktyk” przyczynić 
się może do systematycznego podnoszenia efektywności działań podejmowanych przez polską 
policję w obszarze zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.  

W wyjeździe do Estonii uczestniczyli: sierż. Monika Hermann z KMP w Bydgoszczy, 
st.asp. Marek Koliński z KWP w Bydgoszczy, st.sierż. Piotr Loba z KP w Chełmży, nadkom. 
Małgorzata Marczak z KWP we Włocławku, nadkom. Rafał Fortuński ze Szkoły Policji              
w Słupsku, kom. Iwona Szulc z Komendy Głównej Policji, asp. Piotr Herkt z KPP w Głogowie,    
a także kom. Justyna Pitera z KPP w Złotoryi. Finlandię wizytowali: podinsp. Mariola 
Gosławska z Komendy Głównej Policji, post. Karol Woźny z KP Bydgoszcz Śródmieście, sierż. 
Barbara Biestek z KPP w Wąbrzeźnie, post. Milena Roźniak z KPP w Nakle, mł.asp. Ewa 
Mieleszczuk ze Szkoły Policji w Słupsku oraz mł.asp.Sławomir Nowak z KMP w Bydgoszczy, 
asp. Maksymilian Nowiński z KP Wrocław Śródmieście i podinsp. Adam Skrzypek z KWP we 
Wrocławiu. Natomiast w wyjeździe do Niemiec wzięli udział: sierż. Joanna Wrzesińska z KPP 
w Inowrocławiu, mł.asp. Mirosław Kalinowski z KP Wrocław Stare Miasto, mł.asp. Beata Oracz 
z KMP Toruń, kom. Marzena Kordaczuk-Wąs z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, 
podinsp. dr Marek Stefański ze Szkoły Policji w Słupsku oraz sierż. Dorota Zdunek z KPP           
w Głogowie.  

Podczas kolejnych dni pobytu we wszystkich krajach program wymiany informacji objął 
między innymi zagadnienia dotyczące strategicznych zadań policji w zapobieganiu 
przestępczości, podstaw zapobiegania przemocy wśród dzieci i młodzieży, przyczyn 
aspołecznych zachowań i odpowiedzialności karnej za popełnione czyny, standardów 
współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie zwalczania przestępczości wśród dzieci                 
i młodzieży, działań policji podczas organizacji imprez masowych, a także zwalczania                   
i zapobiegania przestępczości nieletnich na przykładzie wybranych programów 
profilaktycznych. Jednym z elementów wymiany informacji był również aspekt struktur 
etatowych poszczególnych policji oraz system doskonalenia zawodowego policjantów. 



 Dzięki projektowi polscy policjanci każdego szczebla, zarówno zajmujący się 
praktyczną realizacją zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach nieletnich, jak też 
funkcjonariusze koordynujący kompleksowe czynności policji w tym zakresie, mieli okazję 
spojrzenia na niezwykle istotną problematykę przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu 
dzieci i młodzieży przez pryzmat działań podejmowanych przez policję innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Tygodniowy pobyt we wspomnianych krajach umożliwił 
zapoznanie się z wieloma niezwykle ciekawymi inicjatywami adresowanymi do młodych ludzi, 
np. z procedurami stosowanymi przez estońskich, fińskich i niemieckich policjantów wobec 
nieletnich sprawców czynów karalnych, ze sposobem funkcjonowania niemieckiego Jugendamt 
(urzędu do spraw dzieci i młodzieży), fińskiego Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, czy też 
estońskich komisji do spraw nieletnich, w skład których wchodzą przedstawiciele władz 
lokalnych, osoba z doświadczeniem edukacyjnym, policjant, przedstawiciel kuratorium oraz 
osoba z opieki zdrowotnej. Również z ideą pracy niemieckich oraz fińskich streetworker'ów 
(pracowników socjalnych) współpracujących z policjantami prewencji kryminalnej na rzecz 
organizowania młodzieży czasu wolnego, a także z programami profilaktycznymi 
ukierunkowanymi na przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej. Zaprezentowane i szczegółowo 
omówione inicjatywy były przygotowane niezwykle starannie, a ich oryginalna forma 
pozwoliła wnioskować o ich dużej atrakcyjności dla adresatów, a w konsekwencji o znacznej 
skuteczności wspomnianych przedsięwzięć.  
 Obecnie nastał czas na podsumowanie wszystkich zgromadzonych treści,                        
a w konsekwencji spokojne przemyślenie, w jaki sposób skorzystać z mądrych, praktycznych      
i już sprawdzonych rozwiązań natury profilaktycznej wykorzystywanych przez policję              
w Estonii, Finlandii oraz w Niemczech, które z całą pewności przyczynić się mogą do 
systematycznego podnoszenia efektywności działań podejmowanych przez polską policję          
w obszarze zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.  
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