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KONFERENCJA O WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻENIACH
MŁODZIEŻY.
Data publikacji 12.06.2017

W minionym tygodniu w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Siedlcach odbyła się konferencja
„WIDZĘ – ROZMAWIAM – REAGUJĘ, CZYLI NIEZBĘDNIK RODZICA I WYCHOWAWCY. O
ZAGROŻENIACH CZYCHAJĄCYCH NA WSPÓŁCZESNĄ MŁODZIEŻ”. Udział w niej wzięli
przedstawiciele instytucji oraz pedagodzy siedleckich szkół, którzy bezpośrednio stykają się z
tymi ważnymi społecznie problemami. Organizatorami przedsięwzięcia były Komenda Miejska
Policji w Siedlcach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach, Szkoła Podstawowa nr 11 w
Siedlcach oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA – Region Siedlce, a patronat nad nią
objął Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski.
W pierwszej fazie konferencji koordynatorki kampanii Monika Mikołajczyk i
Małgorzata Mazurek zaprezentowały jej założenia. Jak podkreśliły żyjemy w czasach,
umożliwiających łatwy dostęp do wszystkiego – także do zjawisk niebezpiecznych.
Dlatego proﬁlaktyka zyskuje coraz większe znaczenie, wymaga coraz większej siły i
zakorzenienia wartości oraz zasad moralnych w młodych ludziach, którzy potrzebują
jasnych drogowskazów. Głównym celem organizatorów konferencji było zwrócenie
uwagi dorosłych opiekunów na nietypowe zachowania młodych ludzi,
zminimalizowanie wśród młodzieży ryzykownych zachowań oraz uświadomienie Konferencj
a o
skutków zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i prawnych, a także
współczes
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promowanie informacji na temat lokalnie działających instytucji i placówek
zagrożeni
ach
niosących pomoc oraz wsparcie.
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Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchania wystąpienia prof. nazw. dr hab.
Mariusza Jędrzejko z Centrum Proﬁlaktyki Społecznej, n.t. „Zachowania ryzykowne
nastolatków, zjawiska tendencyjne - proﬁlaktyka”. Kolejna prelegentka – Agnieszka
Taper, również z Centrum Proﬁlaktyki Społecznej - omówiła prezentację „W co
grają dzieci? Co rodzice powinni wiedzieć o grach internetowych i grach video”. Po
krótkiej przerwie uczestnicy wysłuchali wystąpienia Pana Jacka Wrony, specjalisty
ds. przestępczości narkotykowej i slangu narkotykowego – dotyczącego narkotyków,
rozbojów i innych zagrożeń płynących ze świata zewnętrznego. Na zakończenie
konferencji głos zabrała nadkom. Katarzyna Kucharska z Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu, która omówiła kwestie prawne
związane z narkotykami oraz cyberzagrożenia.
Działania tego typu realizowane są przez KMP w Siedlcach w ramach prowadzonej od kwietnia 2017 r. ogólnopolskiej
akcji MSWiA "Kreci mnie bezpieczeństwo".
Kampania została objęta patronatem przez Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego.
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