UCHWAŁA NR XX.416.2020
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 25 lutego 2020r.
w sprawie uchwalenia „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli w Mieście Zielona Góra na lata 2020-2024”.

Na podstawie art. 12 pkt 9b w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1)
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm. ) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwala się „Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli w Mieście Zielona Góra na lata 2020-2024” stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Barczak

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.

załącznik do uchwały nr XX.416.2020
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 lutego 2020 r.

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA
na lata 2020-2024
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Wprowadzenie

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia składu
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w celu realizacji zadań wynikających z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Ustawa określa, iż do zadań w/w komisji należy m. in. „przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz porządku i bezpieczeństwa obywateli” (art. 38a ust. 2, pkt. 3).
Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020-2024 dla Miasta Zielona Góra stanowi kontynuację
działań podjętych w ramach poprawy porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa mieszkańców

z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w tym zakresie i stanowi

zintegrowaną strategię działania Miasta w kontekście wyznaczania standardów bezpieczeństwa przy współpracy z obywatelami.
Poczucie bezpieczeństwa to jedna z nadrzędnych i podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma bezpośredni wpływ na jakość życia. Bezpieczeństwo powinno
być zagwarantowane każdemu człowiekowi, gdyż stanowi istotę jego rozwoju. Należy pamiętać, że ochrona bezpieczeństwa oparta na zapobieganiu przestępczości musi
być procesem ciągłym oraz stanowić stałą formę aktywności społeczności, a także organów administracji lokalnej.
W każdym społeczeństwie obywatelskim wypracowanie projektu działań profilaktyczno-prewencyjnych, podejmowanych jednocześnie przez instytucje
samorządowe, jak i pozarządowe z równoczesnym aktywizowaniem społeczności lokalnej, pozwala budować oczekiwania, iż tylko taki program spełnia niezbywalne
warunki autentyczności, realności i skuteczności projektowanych działań. Włączanie wszystkich podmiotów, zwłaszcza obywateli, we wdrażaną strategię, zwiększa, bowiem
nie tylko poczucie zaangażowania, ale skutkuje efektywnością podejmowanych form aktywności. Profilaktyka jest nieodzownym elementem bezpieczeństwa jako działania
podjęte w celu zapobiegania zagrożeniom. Opracowanie zintegrowanej i wieloletniej strategii prewencji miejskiej jest działaniem priorytetowym, wynikającym z potrzeb tak
społecznych oraz i politycznych.
Zintegrowany, wieloletni program strategii miejskiej w przedmiotowym zakresie wydaje się w tym kontekście wyznacznikiem bezpieczeństwa obywateli i gwarantem
zintegrowanej polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym, integrującym rozproszone działania podmiotów w jeden zwarty nurt.
Najważniejszym aspektem przy realizacji założeń programowych jest spójna i zsynchronizowana relacja współdziałania między służbami i podmiotami działającymi na rzecz
bezpieczeństwa publicznego w Mieście.

3

Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Mieście Zielona Góra na lata 2020 – 2024.

GŁOWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Podstawowym założeniem Programu jest koordynacja i aktywizacja działań służb, straży i środowisk, zajmujących się zawodowo i społecznie problematyką
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program zawiera w swej strukturze działania zorientowane wokół kwestii postrzeganych za najbardziej palące. Dokument powstał
w wyniku współpracy instytucji zainteresowanych poprawą stanu bezpieczeństwa w mieście. Były wśród nich służby zawodowo zajmujące się tą problematyką oraz
reprezentanci stowarzyszeń prowadzących działalność wychowawczą i profilaktyczną. W oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Zielonej Górze
stwierdzić należy, że do najczęściej występujących na terenie Miasta zagrożeń zaliczana jest m.in.: demoralizacja i przestępczość nieletnich, zagrożenia w miejscach
publicznych, alkoholizm, przemoc domowa, narkomania oraz zagrożenia w ruchu drogowym.
Za główne płaszczyzny działalności w Programie przyjęto:


działalność prewencyjno-wychowawczą i resocjalizacyjną;



zapewnienie ładu i porządku;



realizację programów profilaktycznych przez zielonogórskie placówki oświatowe;

Zamierzone cele w wyżej wymienionych płaszczyznach do osiągnięcia są poprzez m.in. :


realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej;



ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych;



poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;



kształtowanie bezpiecznych form zachowania młodzieży w miejscach publicznych;



popularyzację problematyki ochrony przeciwpożarowej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podniesienie gotowości jednostek PSP i
OSP w celu skuteczniejszej ochrony życia i mienia obywateli;



kształtowanie umiejętności prawidłowego postępowania w przypadku zagrożeń spowodowanych klęskami żywiołowymi;



ograniczenie ryzyka stania się ofiarą przestępstwa;



zapobieganie szerzeniu się patologii wśród dzieci i młodzieży.

4

Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Mieście Zielona Góra na lata 2020 – 2024.

Program z którego wykonanie koordynuje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pod przewodnictwem Prezydenta oparty jest każdorazowo na prezentacji celów
strategicznych i operacyjnych. Opisane cele i sposoby realizacji zadania zawierają wykaz osób oraz instytucji odpowiedzialnych za jego wykonanie i podmiotów
uczestniczących w realizacji celu. Realizacja Programu powinna odbywać się poprzez włączenie do współpracy samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych,
powiatowych służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów, które w ramach swoich ustawowych lub statutowych uprawnień i zadań działają na rzecz bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego.
Zaangażowane siły i środki:
1) Policja:
a) osoby odpowiedzialne za realizację segmentów Programu, bezpośrednie realizowanie ustaleń,
b) służby patrolowe – wykrywanie zagrożeń, rozpoznawanie, zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom, represjonowanie osób naruszających porządek publiczny,
wykonywanie innych zadań zleconych,
c) dzielnicowi – rozpoznawanie zagrożeń, utrzymywanie kontaktów ze społecznością zagrożoną, budowanie zaufania do Policji, prowadzenie bieżącej analizy
przyjętych do realizacji działań i okresowego opiniowania ich skuteczności, realizacja innych zadań zleconych,
d) służby kryminalne – rozpoznawanie zagrożeń i informowanie o nich osób odpowiedzialnych za realizację Programu, z ramienia Policji, realizacja innych zadań
zleconych,
e) inne służby – mogą być użyte w zależności od potrzeb,
2) Miejskie jednostki organizacyjne:
a) osoby odpowiedzialne za realizację Programu z ramienia Urzędu Miejskiego – uczestniczenie w pracach Komisji bezpieczeństwa i porządku, wypracowywanie
wniosków dotyczących jego realizacji, wprowadzanie zmian lub rozszerzeń, pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć,
3) Inne podmioty:
a) Państwowa Straż Pożarna – praca w ramach Komisji bezpieczeństwa i porządku, monitorowanie zagrożeń, realizacja Programu oraz przedsięwzięć
podejmowanych w ramach Programu w zakresie swojego działania,
b) służby miejskie biorące udział w realizacji Programu:
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- Straż Miejska – monitorowanie zagrożeń i informowanie o nich osób odpowiedzialnych za realizację Programu, wykonywanie założeń programowych, współpraca
z innymi podmiotami w zakresie realizacji Programu, wykonywanie innych zadań zleconych,

- departamenty Urzędu Miasta – monitorowanie zagrożeń, informowanie o nich osób odpowiedzialnych za realizację Programu, wykonywanie założeń
programowych, współpraca z innymi podmiotami biorącymi udział w jego realizacji,
c) środki masowego przekazu – działalność informacyjna i popularyzacyjna realizacji Programu, przedstawianie jego założeń, realizacja przedsięwzięć w ramach
Programu w zakresie swojego działania,
d) spółdzielnie mieszkaniowe – monitorowanie zagrożeń, informowanie o nich osób odpowiedzialnych za realizację Programu, wykonywanie przedsięwzięć
wypracowanych przez Komisję bezpieczeństwa i porządku, realizacja Programu w zakresie swojego działania, udostępnianie lokali i pomieszczeń na organizowanie
różnego rodzaju spotkań,
e) inne podmioty – placówki oświatowe, organizacje pozarządowe - monitorowanie zagrożeń, wykonywanie czynności wynikających z założeń Programu w zakresie
swojego działania z wyszczególnieniem działań profilaktycznych
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1.

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNO - WYCHOWAWCZA I RESOCJALIZACYJNA

W dziale „Działalność prewencyjno-wychowawcza i resocjalizacyjna” zapisanych zostało 6 celów strategicznych dotyczących realizacji zadań w zakresie:







1.

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Kompleksowa opieka nad rodziną i dzieckiem.
Bezpieczeństwo w szkole.
Przełamanie wśród mieszkańców Miasta bierności i obojętności na zjawiska społeczne.
Readaptacja osób zagrożonych społecznie.

Cel strategiczny:
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.

L.p

Działania

Podmioty uczestniczące

Koordynator

Grupa docelowa

w realizacji celu
1.

Patrolowanie miejsc szczególnie narażonych na
przestępczość i utrzymanie porządku

Komenda Miejska
Policji,

Straż Miejska

2.

Reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia,
wykorzystanie monitoringu wizyjnego w celu
zmniejszenia przejawów chuligaństwa w Mieście
Zwiększenie liczby patroli Policji i Straży Miejskiej.
Współpraca w tym zakresie z placówką Straży
Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście
Zintensyfikowanie działań patrolowych w obrębie
dyskotek, pubów oraz barów.

Komenda Miejska
Policji, Komenda
Straży Miejskiej
Komenda Miejska
Policji, Komenda
Straży Miejskiej
Komenda Miejska
Policji

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania
Mieszkańcy Zielonej Góry.
Kryzysowego, miejskie jednostki
organizacyjne, organizacje pozarządowe
miejskie jednostki organizacyjne, Departament Mieszkańcy Zielonej Góry.
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Promowanie i efektywne wykorzystanie monitoringu
wizyjnego skorelowanego z Komendą Miejską Policji i
Komendą Straży Miejskiej. Analiza i typowanie miejsc
niebezpiecznych przeznaczonych do objęcia ich
monitoringiem wizyjnym.

Komenda Miejska
Policji, Komenda
Straży Miejskiej

komórki organizacyjne Urzędu Miasta, miejskie Mieszkańcy Zielonej Góry.
jednostki organizacyjne, organizacje
pozarządowe, Szkoły i placówki oświatowe

3.

4.
5.

Komenda Straży Miejskiej, komórki
organizacyjne Urzędu Miasta
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6.

Egzekwowanie należytego porządku
targowisk i w handlu okrężnym.

7.

Przeprowadzanie doraźnych kontroli tematycznych,
wynikających ze skarg i wniosków mieszkańców Miasta
Zielona Góra.
Kontrola miejsc przebywania się bezdomnych
szczególnie w okresie zimowym

8.

9.

10.

11.

na

terenach Komenda Miejska
Policji

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta

Mieszkańcy Zielonej Góry.

komórki organizacyjne Urzędu Miasta, miejskie Mieszkańcy Zielonej Góry.
jednostki organizacyjne, organizacje
pozarządowe
Komenda Miejska
Urząd Miasta, organizacje pozarządowe,
Mieszkańcy Zielonej Góry.
Policji, Komenda Straż miejskie jednostki organizacyjne
Miejskiej
Sprawowanie nadzoru nad warunkami:
Państwowy
miejskie jednostki organizacyjne, Powiatowy
Mieszkańcy Zielonej Góry.
Urząd Pracy
 higieny środowiska a zwłaszcza wody przeznaczonej Powiatowy Inspektor
Sanitarny
do spożycia przez ludzi,
 higieny pracy w zakładach pracy,
 higieny procesów nauczania i wychowania,
 higieny wypoczynku i rekreacji,
 zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów
kosmetycznych,
higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel
medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są
udzielane świadczenia zdrowotne.
Propagowanie idei zdrowotnych w celu kształtowania
Szkoły i placówki
miejskie jednostki organizacyjne, Państwowy
Mieszkańcy Zielonej Góry.
odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych wśród oświatowe
Powiatowy Inspektor Sanitarny
społeczeństwa poprzez zapobieganie lub zmniejszanie
występowania chorób związanych ze stylem życia.
Budowanie świadomości zdrowotnej mieszkańców
poprzez upowszechnianie sposobów zapobiegania
nowotworom w tym nauczanie metod samobadania
piersi i wyrabianie nawyku samokontroli piersi poprzez
regularne ich samobadanie.
Zakup modelu do nauki badania piersi.
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz ich
Powiatowy Inspektor
miejskie jednostki organizacyjne, Państwowy
Mieszkańcy Zielonej Góry.
monitoring.
Weterynarii
Powiatowy Inspektor Sanitarny
Komenda Miejska
Policji

12.

Nadzór nad jakością środków spożywczych pochodzenia Powiatowy Inspektor
zwierzęcego.
Weterynarii

podmioty lecznicze, miejskie jednostki
organizacyjne

Mieszkańcy Zielonej Góry.

13.

Prowadzenie działalności zapobiegawczej i
przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i
innych chorób powodowanych warunkami środowiska.

miejskie jednostki organizacyjne, organizator
kąpieliska

Mieszkańcy Zielonej Góry.

Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny
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14.

2.
L.p.

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego kąpielisk i miejsc Państwowy
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz
Powiatowy Inspektor
prowadzenie systematycznego monitoringu jakości wody Sanitarny
do kąpieli.

miejskie jednostki organizacyjne, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny

Mieszkańcy Zielonej Góry.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Cel strategiczny:
Działania

Koordynator

Podmioty uczestniczące

Grupa docelowa

w realizacji celu
1.

Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informowanie
mieszkańców o skali problemu przemocy.

Organizacje
pozarządowe

wolontariusze, miejskie jednostki
organizacyjne,

Mieszkańcy Miasta.

2.

Wspieranie ofiar przemocy w dochodzeniu swoich praw,
izolacja ofiar przemocy od sprawców, poradnictwo i
terapia, organizacja konferencji.

Komenda Miejska Policji,

Ofiary przemocy domowej

3.

Przeprowadzanie spotkań i warsztatów z młodzieżą
szkół ponadpodstawowych na temat przemocy.
Prowadzenie Punktów Konsultacji dla młodzieży i
rodziców

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
miejskie jednostki
organizacyjne
organizacje
pozarządowe,
Wydział Oświaty i
Spraw Społecznych,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

miejskie jednostki organizacyjne, placówki
oświatowe,

Młodzież szkół
ponadpodstawowych oraz
rodzice

4.

Przeciwdziałanie przemocy seksualnej. Spotkania
edukacyjno – informacyjne.

Komenda Miejska
Policji, Wydział
Oświaty i Spraw
Społecznych

organizacje pozarządowe, miejskie jednostki
organizacyjne

Mieszkańcy Miasta.

5.

Koordynacja działań w zakresie realizacji procedury
„Niebieskiej Karty”.

organizacje pozarządowe, miejskie jednostki
organizacyjne

Mieszkańcy Miasta objęci
procedurą Niebieskiej Karty

6.

Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą
rodzinie i dziecku.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
Komenda Miejska
Policji,
Komenda Miejska
Policji

miejskie jednostki organizacyjne,

Przedstawiciele instytucji
wychowawczych pracujących
z dziećmi i młodzieżą szkolną,
kadra pedagogiczna i rodzice
dzieci i młodzieży szkolnej,
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3.

Cel strategiczny:

L.p. Działania

Kompleksowa opieka nad rodziną i dzieckiem.
Podmioty uczestniczące
w realizacji celu

Koordynator

Grupa docelowa

1.

Udzielanie wsparcia i porad prawych potrzebującym
jednostki miejskie,
kobietom. Szerzenie wiedzy prewencyjno-prawnej
organizacja
dotyczącej przemocy seksualnej, molestowania
pozarządowa
seksualnego w miejscu pracy. Podnoszenie świadomości
prawnej mieszkańcom Miasta z uwzględnieniem osób
zagrożonych społecznie, ofiar przestępstw, dążenie do
zmiany nastawienia społecznego do problemu przemocy
seksualnej.

Komenda Miejska Policji, Polskie Towarzystwo Kobiety, młodzież szkolna.
Zwalczania Narkomanii Oddział w Zielonej
Górze, miejskie jednostki organizacyjne,

2.

Szkolenie wolontariuszy-doradców pracujących w Biurze
Porad Obywatelskich z dziedzin, w których udzielane
będą porady obywatelskie (mieszkaniowych, rodzinnych,
świadczeń socjalnych, zatrudnienia, bezrobocia m.in.),
Objęcie pomocą wychowawczą i socjoterapeutyczną
dzieci i młodzież zagrożonych uzależnieniem od
substancji psychoaktywnych poprzez organizację
świetlicy socjoterapeutycznej przy Polskim Towarzystwie
Zwalczania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze.
Prowadzenie interwencji domowych wobec sprawców
przemocy i w sytuacji dysfunkcji rodziny, objęcie opieką
ofiary przemocy domowej.
Prowadzenie szkoleń kadr pedagogicznych, sędziów,
kuratorów sądowych i pracowników socjalnych w
zakresie rozpoznawania symptomów uzależnienia i
metod pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom

Organizacje
pozarządowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek
Kuratorski przy Sądzie Rejonowym, miejskie
jednostki organizacyjne

Przedstawiciele instytucji
wychowawczych pracujących
z dziećmi i młodzieżą szkolną,

Polskie Towarzystwo
Zwalczania
Narkomanii Oddział w
Zielonej Górze

Organizacje pozarządowe, miejskie jednostki
organizacyjne,

Dzieci i młodzież zagrożone
uzależnieniem, wywodzące się
z rodzin z problemem
uzależnień

Komenda Miejska
Policji

miejskie jednostki organizacyjne, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje
pozarządowe
Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom

Sprawcy przemocy domowej

Prowadzenie poradnictwa, terapii indywidualnej i
grupowej dla osób uzależnionych i współuzaleznionych.

Poradnia Uzależnień
Szpital w Ciborzu.

3.

4.

5.

6.

organizacje
pozarządowe
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Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom, miejskie jednostki
organizacyjne, organizacje pozarządowe

Przedstawiciele instytucji
wychowawczych pracujących
z dziećmi i młodzieżą szkolną,
kadra pedagogiczna i rodzice
dzieci i młodzieży szkolnej,
Dzieci i młodzież zagrożone
uzależnieniem, wywodzące się
z rodzin z problemem
uzależnień, osoby uzależnione
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7.

8.

9.

Druk, zakup i kolportaż materiałów edukacyjnych i
informacyjnych dla różnych grup odbiorców dotyczących
uzależnienia, współuzależnienia i przemocy.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
Biuro Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom
Zapobieganie wtórnej wiktymizacji.
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
Komenda Miejska
Policji,
Pomoc dla rodzin dysfunkcyjnych oraz niewydolnych Miejski Ośrodek
wychowawczo
Pomocy Społecznej,
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Organizacje pozarządowe, miejskie jednostki
organizacyjne, Departament Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego

lub współuzależnione
Mieszkańcy Miasta Zielona
Góra.

miejskie jednostki organizacyjne, organizacje
pozarządowe,

Ofiary przemocy domowej na
terenie Miasta

miejskie jednostki organizacyjne, organizacje
pozarządowe,

Mieszkańcy Miasta
funkcjonujący w rodzinach
dysfunkcyjnych
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4.

Cel strategiczny:
Bezpieczeństwo w szkole. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich

L.p. Działania

Podmioty uczestniczące

Koordynator

Grupa docelowa

w realizacji celu
1.

Analiza i identyfikacja problemów występujących w
szkołach i placówkach oświatowych. Zaktualizowanie
„Siatki bezpieczeństwa”.

2.

Zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach
i placówkach oświatowych oraz w bezpośrednim ich
otoczeniu poprzez monitorowanie zachowań
niebezpiecznych
Zwiększenie skuteczności ochrony szkół i placówek
oświatowych poprzez upowszechnienie monitorowania
wizyjnego.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Departament
Bezpieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego
Urzędu Miasta
Komenda Miejska
Policji

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom, Komenda Miejska Policji,
Komenda Miejska Straży Pożarnej, Wydział
Oświaty i Spraw Społecznych

Dzieci i młodzież zielonogórskich
szkół i placówek oświatowych oraz
pedagodzy i nauczyciele

Szkoły, placówki oświatowe z terenu Miasta,
Komenda Miejska Policji

Dzieci i młodzież zielonogórskich
szkół i placówek oświatowych oraz
pedagodzy i nauczyciele

Szkoły, placówki
oświatowe z terenu
Miasta, Uniwersytet
Zielonogórski
Komenda Miejska
Policji, Szkoły,
placówki oświatowe
z terenu Miasta,

Komenda Miejska Policji

Dzieci i młodzież zielonogórskich
szkół i placówek oświatowych oraz
pedagodzy i nauczyciele

Minimalizowanie przemocy i agresji w szkole oraz
zapobieganie powstawaniu nowych problemów z nią
związanych. Prowadzenie warsztatów i pogadanek o
tematyce komunikacji i radzenia sobie w sytuacjach
stresowych.
Realizacja programów profilaktycznych oraz zajęć
Wydział Sportu,
sportowych zmierzających do rozładowanie negatywnych Kultury i Turystyki,
emocji wśród uczniów;
Wydział Oświaty i
Spraw Społecznych,

Organizacje pozarządowe, miejskie jednostki
organizacyjne

Dzieci i młodzież zielonogórskich
szkół i placówek oświatowych oraz
pedagodzy i nauczyciele

Wykorzystanie lokalnych środków masowego przekazu w Organizacje
celu promowania prospołecznych wzorców zachowań;
pozarządowe,
miejskie jednostki
organizacyjne
Kontrola warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Komenda Miejska
placówkach oświatowo-wychowawczych oraz na
Policji, Straż Miejska
obiektach sportowych i rekreacyjnych.
Kontrola miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Komenda Miejska
wakacji i ferii.
Policji, Straż Miejska

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

Dzieci i młodzież zielonogórskich
szkół i placówek oświatowych oraz
pedagodzy i nauczyciele

szkoły i placówki oświatowe, organizacje
pozarządowe

Dzieci i młodzież szkół i placówek
oświatowych, pedagodzy szkolni.

miejskie jednostki organizacyjne, inspekcje

Dzieci i młodzież szkół i placówek
oświatowych,
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Organizacje pozarządowe, placówki oświatowe Dzieci i młodzież zielonogórskich
z terenu Miasta, Komenda Miejska Policji,
szkół i placówek oświatowych oraz
Uniwersytet Zielonogórski, Departament
pedagodzy i nauczyciele
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
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9.

10.

11.

12.

13.

5.
L.p.

Komenda Miejska
szkoły i placówki oświatowe, inspekcje,
Policji, Straż Miejska miejskie jednostki organizacyjne, organizacje
pozarządowe, Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej
Realizacja programu prewencyjnego „Policja bliżej dzieci Komenda Miejska
szkoły i placówki oświatowe, inspekcje,
– LUPO” poprzez spotkania z uczniami szkół
Policji, Straż Miejska komórki organizacyjne Urzędu Miasta
podstawowych i organizację Turnieju Wiedzy o
Bezpieczeństwie dla uczniów szkół podstawowych,
Spotkania z uczniami – omawianie m.in. problematyki
Komenda Miejska
szkoły i placówki oświatowe, inspekcje,
cyberprzemocy – bezpieczeństwa w sieci oraz
Policji
komórki organizacyjne Urzędu Miasta,
odpowiedzialności prawnej nieletnich wobec
organizacje pozarządowe
popełnianych w Internecie przestępstw.
Spotkania oraz warsztaty z uczniami – omawianie
Szkoły i placówki
szkoły i placówki oświatowe, inspekcje,
problemu zażywania środków psychoaktywnych.
oświatowe,
komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Pokazywanie zagrożeń wynikających z stosowania
Komenda Miejska
nikotyny
Policji
Inspirowanie działań kulturalnych, organizacja czasu
Szkoły i placówki
komórki organizacyjne Urzędu Miasta, miejskie
wolnego dla młodzieży szkolnej w postaci warsztatów
oświatowe
jednostki organizacyjne,
tematycznych, rozwój pasji i hobby wśród uczniów
Prowadzenie edukacji szkolnej z zakresu bezpiecznego
zachowania w szkole, w domu i na ulicy.

Cel strategiczny:
Działania

Dzieci i młodzież szkół i placówek
oświatowych,
Dzieci i młodzież szkół i placówek
oświatowych,
Dzieci i młodzież szkół i placówek
oświatowych, pedagodzy szkolni
Dzieci i młodzież szkół i placówek
oświatowych, pedagodzy szkolni
Dzieci i młodzież szkół i placówek
oświatowych, pedagodzy szkolni i
mieszkańcy Zielonej Góry,

Przełamanie wśród mieszkańców Miasta bierności i obojętności na zjawiska społeczne,
zapobieganie oszustwom wobec osób starszych oraz zwalczanie patologii
Koordynator
Podmioty uczestniczące
Grupa docelowa
w realizacji celu

1.

Udział przedstawicieli Stowarzyszenia Bezpieczne
Miasto, Policji i Straży Miejskiej w spotkaniach z
mieszkańcami osiedli na temat występujących
zagrożeń i sposobów ich eliminowania.

Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska

Organizacje pozarządowe, miejskie
jednostki organizacyjne

2.

Przełamywanie wśród mieszkańców Miasta bierności i
obojętności na zjawiska społeczne, w tym
przestępczość i patologie społeczne – zwłaszcza
narkomanię i alkoholizm, subkultury młodzieżowe oraz
obojętność wobec krzywdy osób starszych
Utrzymanie ścisłej współpracy między instytucjami,
podmiotami realizującymi programy profilaktyczne w
Mieście, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa

Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska,

Organizacje pozarządowe, Biuro Profilaktyki Mieszkańcy Zielonej Góry
i Przeciwdziałania Uzależnieniom,

Komenda Miejska
Policji, Departament
Bezpieczeństwa i

Urząd Miasta, Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej, miejskie
jednostki organizacyjne, Biuro Profilaktyki i

3.
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Mieszkańcy Zielonej Góry

Mieszkańcy Zielonej Góry
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mieszkańców Miasta;

Zarządzania
Kryzysowego Urzędu
Miasta Zielona Góra
Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska

Przeciwdziałania Uzależnieniom
administracje osiedli i wspólnot
mieszkaniowych

Mieszkańcy Zielonej Góry

4.

Poznanie potrzeb mieszkańców w zakresie
bezpieczeństwa i uznanie zasad wzajemnej czujności
(m.in. właściciele samochodów, rodzice małych dzieci).

5.

Współpracę z lokalnymi mediami w zakresie
informowania opinii społecznej o podejmowanych
inicjatywach i ich realizacji w celu zachęcenia innych
mieszkańców do innowacyjnych inicjatyw, które wpłyną
na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
Promowanie pozytywnych wzorców zachowań.
 Promowanie idei atrakcyjności spotkań
towarzyskich bez konieczności sięgania po
substancje psychoaktywne.
 Druk, zakup i kolportaż materiałów edukacyjno
– informacyjnych.
Edukacja na temat zagrożeń skierowanych do osób
starszych.

Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska

Organizacje pozarządowe, miejskie
jednostki organizacyjne

Mieszkańcy Zielonej Góry

Biuro Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom,

Organizacje pozarządowe, Urząd Miasta

Mieszkańcy Zielonej Góry w
szczególności dzieci i młodzież.

Komenda Miejska
Policji,

miejskie jednostki organizacyjne,

Osoby starsze mieszkające na
terenie Miasta

Cel strategiczny

Readaptacja osób zagrożonych społecznie

6.

7.

6.
L.p.

Działania

Koordynator

1.

Objęcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
możliwie najszerszą pomocą przez instytucje do tego
powołane w celu zapobieżenia ich dalszej
marginalizacji

2.

Utworzenie mieszkań chronionych przeznaczonych dla Miejski Ośrodek
osób kończących ośrodki readaptacyjne. Osoby te Pomocy Społecznej
współpracują później jako wolontariusze w placówkach
prowadzonych przez Caritas Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej na terenie Miasta.

Organizacje
pozarządowe
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Podmioty uczestniczące
w realizacji celu

Grupa docelowa

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii
Uzależnionych w Zielonej Górze, Urząd
Miasta, organizacje pozarządowe, parafie,
kościoły i związki wyznaniowe, Schronisko
dla Matki i Dziecka

Osoby opuszczające zakłady
karne, bezdomni, uzależnieni po
terapiach, długotrwale
bezrobotni.

Organizacje pozarządowe, miejskie jednostki Osoby opuszczające zakłady
organizacyjne
karne, bezdomni, uzależnieni po
terapiach, długotrwale
bezrobotni.
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3.

4.

5.

6.

7.

Realizacja przez Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”
programu „Stop marginalizacji” skierowanego do ludzi
młodych.
Zapobieganie powrotowi do przestępstwa, nawiązanie
kontaktu z rodzinami i osobami bliskimi,
przeprowadzanie procesu psychologicznopedagogicznego przygotowującego do samodzielnego
i aprobowanego społecznie funkcjonowania,
nawiązanie współpracy z ośrodkami readaptacyjnymi,
Prowadzenie Punktu Pomocy Postpenitencjarnej dla
osób będących w sytuacji kryzysowej zagrożonych
patologią bądź już żyjących na marginesie
społeczeństwa.
Organizowanie szkoleń dla osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą .

Organizacje
pozarządowe

Organizacje pozarządowe, miejskie jednostki Mieszkańcy Zielonej Góry
organizacyjne

Organizacje
pozarządowe

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii
Uzależnionych w Zielonej Górze,
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i
Współuzależnienia, Powiatowy Urząd Pracy

Osoby opuszczające zakłady
karne, bezdomni, uzależnieni po
terapiach, długotrwale
bezrobotni.

Ośrodki readaptacyjne Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
(Nowy Dworek,
organizacje pozarządowe
Cibórz, Lutynka i inne)
Urząd Miasta,

miejskie jednostki organizacyjne,
Organizacje pozarządowe

Osoby opuszczające zakłady
karne, bezdomni, uzależnieni po
terapiach, długotrwale
bezrobotni.
Osoby pracujące z dziećmi i
młodzieżą

Resocjalizacja i readaptacja społeczna kobiet
osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu (m.in.
realizacja projektu „wakacje z mamą”) oraz osób
osadzonych w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze.

Zakład Karny w
Krzywańcu, Areszt
Śledczy w Zielonej
Górze

Organizacje pozarządowe, miejskie jednostki Kobiety osadzone w zakładach
organizacyjne
karnych.
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2.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

W dziale „Zapewnienie ładu i porządku” ujęte zostały 5 cele strategiczne dotyczące realizacji zadań w zakresie:





1.

Poprawy ładu i estetyki w Mieście.
Zapewnienie ładu i porządku.
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Zielonej Góry.
Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Poprawa stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Cel strategiczny:
Poprawa ładu i estetyki w Mieście.

L.p.

Działania

Koordynator

Podmioty uczestniczące
w realizacji celu.

Grupa docelowa

1.

Akcje kontrolne ukierunkowane na ujawnianie
tzw.„dzikich” wysypisk śmieci, identyfikacja sprawców
nielegalnego wywozu śmieci

Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska,
Straż Leśna

miejskie jednostki organizacyjne

Dzieci, młodzież oraz
mieszkańcy Zielonej Góry.

2.

Bieżąca likwidacja nowopowstałych dzikich wysypisk na
terenie lasów komunalnych i Miasta

Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska,

miejskie jednostki organizacyjne

mieszkańcy Zielonej Góry.

3.

Podniesienie świadomości mieszkańców Miasta
odnośnie konsekwencji prawnych za nieprzestrzeganie
przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na
posesjach.

Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska,
ZGK i ZGM

miejskie jednostki organizacyjne z terenu
Miasta, Miejski Konserwator Zabytków,
Fundacja na Rzecz Rewitalizacji Zielonej
Góry

Dzieci, młodzież oraz
mieszkańcy Zielonej Góry.

4.

Wzrost świadomości dzieci i młodzieży o obowiązkach
strażników miejskich i zadaniach przez nich
realizowanych.

Straż Miejska,
placówki oświatowe

miejskie jednostki organizacyjne z terenu
Miasta, Komenda Miejska Policji

Dzieci, młodzież oraz
mieszkańcy Zielonej Góry.

5.

Aktywizacja działań policyjnych w punktach przyjęć
obywateli na terenie osiedli mieszkaniowych.

Komenda Miejska
Policji

ZGK i ZGM

mieszkańcy Zielonej Góry.

6.

Przeprowadzenie ankietowania wśród mieszkańców w
celu zebrania opinii i wniosków zielonogórzan dot.
bezpieczeństwa na osiedlach.

Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska

Miejskie jednostki organizacyjne, Urząd
Miasta

Mieszkańcy Miasta
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2.

Cel strategiczny:

Zapewnienie ładu i porządku

L.p

Działania

Koordynator

Podmioty uczestniczące
w realizacji celu.

Adresaci działania

1.

Uczestnictwo w działaniach zabezpieczających
uroczystości państwowe, religijne oraz imprezy
kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne.

Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska,

Miejskie jednostki organizacyjne

Mieszkańcy Miasta

2.

Patrolowanie miejsc gromadzenia się i przebywania osób Komenda Miejska
bezdomnych (place budowy, niezamieszkałe obiekty
Policji, Straż Miejska,
itp.).

Miejskie jednostki organizacyjne, organizacje Mieszkańcy Miasta
pozarządowe, inspekcje

3.

Przeprowadzanie doraźnych kontroli tematycznych,
wynikających ze skarg i wniosków mieszkańców Miasta
Zielona Góra.

Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska,

Miejskie jednostki organizacyjne, inspekcje

4.

Analiza i typowanie na terenie Miasta Zielona Góra
miejsc niebezpiecznych przeznaczonych do objęcia ich
monitoringiem wizyjnym, realizacja jego obsługi.

Miejskie jednostki organizacyjne, organizacje Mieszkańcy Miasta
pozarządowe

5.

Kontrolowanie miejsc gromadzenia się młodzieży (puby,
dyskoteki) i reagowanie na przypadki zakłócania ładu i
porządku publicznego;

Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska,
Departament
Bezpieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego
Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska

Miejskie jednostki organizacyjne, Urząd
Miasta

Mieszkańcy Miasta

6.

Realizacja przez Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”
programu ograniczenia negatywnych zachowań
związanych z przeprowadzaniem imprez masowych.

Komenda Miejska
Policji

Miejskie jednostki organizacyjne,

Mieszkańcy Miasta

7.

Współdziałanie Policji, Straży Miejskiej oraz służb
porządkowych organizatora zabezpieczających imprezy
o charakterze masowym.

Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska

Miejskie jednostki organizacyjne,
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

Mieszkańcy Miasta
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Mieszkańcy Miasta
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Miejskie jednostki organizacyjne, organizacje Mieszkańcy Miasta
pozarządowe

8.

Zabezpieczanie przedmedyczne imprez masowych
odbywających się w mieście przez służby Ratownictwa
Medycznego.

Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska,
Służby Ratownictwa
Medycznego

3.

Cel strategiczny:

Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Zielonej Góry.

Działania

Koordynator

Podmioty uczestniczące
w realizacji celu.

1.

Likwidacja miejsc nielegalnego handlu.

Komenda Straży
Miejskiej, Komenda
Miejska Policji,

Osoby zajmujące się handlem
obwoźnym (obnośnym) na
terenie Miasta,

2.

Utrzymanie bieżącej współpracy z zarządcami terenów,
na których stwierdzono przypadki nielegalnego handlu.

Zakład Gospodarki
Komunalnej, Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Zielonej Górze,

Państwowa Inspekcja Handlowa, miejskie
jednostki organizacyjne, Państwowa
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna (handel obwoźny
artykułami spożywczymi),
miejskie jednostki organizacyjne, Komenda
Straży Miejskiej, Komenda Miejska Policji,
Państwowa Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna (handel obwoźny
artykułami spożywczymi),

3.

Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Komenda Miejska
Policji, Komenda
Straży Miejskiej

miejskie jednostki organizacyjne, Miejska
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

4.

Podejmowanie interwencji wobec osób niepełnoletnich
spożywających alkohol, palących papierosy w miejscach
publicznych, w tym m.in. zawiadomienie rodziców,
przekazanie informacji policji lub Urzędowi Miasta w celu
wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie
sprzedaży alkoholu nieletnim.
Edukacja w zakresie przestrzegania prawa.
Rozszerzenie zakresu interwencji wobec łamania
przepisów ustawy.

Komenda Straży
Miejskiej, Komenda
Miejska Policji, Urząd
Miasta

miejskie jednostki organizacyjne, Miejska
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Biuro Profilaktyki i
Przeciwdziałania Uzależnieniom

sprzedawcy napojów
alkoholowych, właściciele
punktów sprzedaży, osoby
zajmujące się handlem
obwoźnym (obnośnym) na
terenie Miasta
Dzieci i młodzież mieszkająca
na terenie Zielonej Góry

Komenda Straży
Miejskiej, Komenda
Miejska Policji,

Państwowa Inspekcja Handlowa, miejskie
jednostki organizacyjne, Państwowa
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna (handel obwoźny
artykułami spożywczymi),

L.p
.

5.
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Grupa docelowa

Osoby zajmujące się handlem
obwoźnym (obnośnym) na
terenie Miasta,

Osoby zajmujące się handlem
obwoźnym (obnośnym) na
terenie Miasta,
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Cel strategiczny:

Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Działania

Koordynator

Podmioty uczestniczące
w realizacji celu.

Grupa docelowa

Opracowywanie geografii zdarzeń w celu typowania
rejonów Miasta o największym prawdopodobieństwie
powstania zdarzenia oraz bieżące analizowanie
występujących zagrożeń w celu kreowania jednolitej
polityki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Zespół Zarządzania
Kryzysowego
Prezydenta Miasta
Zielonej Góry,

Organizacje pozarządowe i pożytku
publicznego, inspekcje, straże i Policja

Mieszkańcy Miasta.

2.

Prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych w
celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz
przygotowania do działań ratowniczych

Komenda Miejska
Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej
Górze,

Mieszkańcy Miasta.

3.

Dokonywanie szczegółowego rozpoznania zagrożeń:
pożarowych; w zakładach przetwarzających lub
magazynujących toksyczne środki przemysłowe /tsp/; w
obiektach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia
ludzi /zl/ (ze szczególnym uwzględnieniem stanu
bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych
wysokich - tj. o wysokości ponad 9 kondygnacji
nadziemnych); komunikacyjnych (drogowych,
kolejowych, wodnych i lotniczych); w lasach (ze
szczególnym uwzględnieniem przygotowania obszarów
leśnych do okresów zwiększonego zagrożenia
pożarowego); w zakresie gwałtownie występujących i
przybierających katastrofalne rozmiary zjawisk
atmosferycznych (tj. gwałtowne opady, silne wiatry, itp.);
w obiektach potencjalnie zagrożonych działaniami
terrorystycznymi (tj. głównie obiektach o znaczeniu
strategicznym dla funkcjonowania państwa i powiatu, jak
również obiektach stanowiących duże lub bardzo duże
skupiska ludności).

Komenda Miejska
Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej
Górze,

instytucje wchodzące w skład Zespołu
Zarządzania Kryzysowego Prezydenta
Miasta Zielonej Góry, służby i instytucje
współdziałające z Krajowym Systemem
Ratowniczo – Gaśniczym, Jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendant
Gminny OSP
instytucje wchodzące w skład Zespołu
Zarządzania
Kryzysowego
Prezydenta
Miasta Zielonej Góry, służby i instytucje
współdziałające z Krajowym Systemem
Ratowniczo
–
Gaśniczym,
Jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendant
Gminny OSP

4.

L.p
.1.
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zakłady przetwarzające lub
magazynujących toksyczne
środki przemysłowe, mieszkańcy
Miasta
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4.

5.

6.

Wywoływanie aktywności społecznej w zakresie:
przestrzegania zakazu wstępu do lasu podczas suszy,
stosowania się do komunikatów centrum zarządzania
kryzysowego w sytuacjach kryzysowych, propagowania
różnorodnych programów prewencyjnych w zakresie
szeroko rozumianej profilaktyki pożarowej oraz w
zakresie bezpiecznych zachowań w innych sytuacjach,
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przekazu tej
wiedzy dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym (w tym
opracowywanie i kolportaż ulotek informacyjnych oraz
materiałów szkoleniowych drukowanych ze środków
finansowych Urzędu Miasta Zielona Góra)
Inspirowanie oraz inicjowanie technicznej ochrony życia i
mienia, poprzez: propagowanie i przyłączanie obiektów
zobowiązanych i niezobowiązanych do monitoringu
pożarowego, cykliczne wdrażanie ogólnopolskiego
programu prewencyjnego pn. „Czujka w każdym domu”
(mającego na celu zachęcenie społeczeństwa do
montażu w domach i lokalach mieszkalnych
autonomicznych czujek pożarowych dymu), poszerzanie
wiedzy w społeczeństwie w zakresie możliwości instalacji
różnego rodzaju detektorów gazów palnych i trujących,
itp.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych
zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej oraz opracowanej „ oceny
zagrożenia Miasta Zielonej Góry” wskazanym jest
doposażenie JRG PSP i OSP wchodzących w skład
Krajowego Systemu Ratowniczego w następujący
specjalistyczny sprzęt ratowniczy:
Dla poprawy efektywności prowadzonych działań
ratowniczych, niezbędnym jest :
- opracowanie docelowej koncepcji funkcjonowania,
wyposażenia stanowiska kierowania PSP i CZK
- określenie procedur wzajemnego przekazywania
informacji o posiadanym sprzęcie niezbędnym do
prowadzenia działań,
- wypracowanie zasad współpracy, szkoleń i wymiany
informacji o swoich doświadczeniach w prowadzeniu i
likwidacji zdarzeń.

Komenda Miejska
Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej
Górze, Jednostki
Ochotniczych Straży
Pożarnych,
Komendant Gminny
OSP, Departament
Bezpieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego, Straż
Leśna, Nadleśnictwa
Komenda Miejska
Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej
Górze, Departament
Bezpieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego

lokalne środki masowego przekazu, służby i
instytucje współdziałające w zakresie
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
Zielonej Góry

Komenda Miejska
Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej
Górze,

Komendant Gminny OSP, Jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych,
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego, instytucje współdziałające w
zakresie poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców Zielonej Góry
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Mieszkańcy Miasta oraz dzieci i
młodzież w wieku szkolnym

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Mieszkańcy Miasta.
Urzędu Miasta, Stowarzyszenie „Bezpieczne
Miasto”, instytucje współdziałające w
zakresie poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców Zielonej Góry, Jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendant
Gminny OSP,

JRG PSP i OSP
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7.

Doskonalenie funkcjonowania Centrum Zarządzania
Kryzysowego Prezydenta Miasta, w zakresie:
łączności przewodowej:
- określić(dostosowywać) procedury powiadamiania
władz i przełożonych o zaistniałej sytuacji,
- określenie przekazywania do publicznej wiadomości
komunikatów dotyczących podejmowanych działań i
sposobów zachowania
się ludności,
- określenie mechanizmu aktualizacji baz danych tele
– informatycznych,
- analiza systemu łączności przewodowej z
poszczególnymi podmiotami tworzącymi i
współpracującymi z Krajowym Systemem
Ratowniczo – Gaśniczym pod względem możliwości
przekierowania rozmów oraz zapewnieniu łącz
bezpośrednich.
łączności radiowej:
- analiza systemu łączności radiowej na terenie
Miasta w zakresie usprzętowienia i pokrycia terenu,
określenie systemu organizacji łączności radiowej
dla jednostek współdziałających z KSRG.
oprogramowania komputerowego:
 zapewnienie oprogramowania komputerowego
na potrzeby organizacji działań o znamionach
kryzysu oraz wspomagania podejmowania
decyzji przez kierującego działaniem
ratowniczym

Komenda Miejska
Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej
Górze,

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych,
Komendant Gminny OSP, Departament
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego, instytucje współdziałające w
zakresie poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców Zielonej Góry

JRG PSP i OSP

8.

Mając na uwadze zagrożenia stwarzane przez coraz
większą pojazdów o napędzie elektrycznym w tym
autobusów oraz stacji ładowania pojazdów i ogniw
fotowoltaicznych wskazanym jest doposażenie
wszystkich pojazdów ratowniczo – gaśniczych PSP i
OSP w gaśnice i agregaty proszkowe.

Komenda Miejska
Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej
Górze,

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych,
Komendant Gminny OSP, Departament
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego, instytucje współdziałające w
zakresie poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców Zielonej Góry

JRG PSP i OSP
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5.

Cel strategiczny:

L.p

Działania

Poprawa stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Podmioty uczestniczące
w realizacji celu.
miejskie jednostki organizacyjne, Departament
Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami
Urzędu Miasta, organizacje pozarządowe

Grupa docelowa

Komenda Miejska
Policji

miejskie jednostki organizacyjne, Departament
Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami
Urzędu Miasta, organizacje pozarządowe

Zmotoryzowani i piesi
mieszkańcy Miasta.

Informowanie właściwych służb o stwierdzonych
nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów
pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz
prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac
prowadzonych w pasie drogowym
Kontrolowanie stanu technicznego autobusów
przewożących dzieci.

Departament
Inwestycji Miejskich,
Departament
Zarządzania
Drogami,
Komenda Miejska
Policji

miejskie jednostki organizacyjne,

Zmotoryzowani i piesi
mieszkańcy Miasta.

Zmotoryzowani i piesi
mieszkańcy Miasta.

6.

Kontrolowanie ruchu drogowego poprzez wykorzystanie
kamer Monitoringu Miejskiego.

Komenda Miejska
Policji, Departament
Bezpieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego

miejskie jednostki organizacyjne, Departament
Inwestycji Miejskich, Departament
Zarządzania Drogami
miejskie jednostki organizacyjne

7.

Budowa przejść dla pieszych niewidzących i słabo
widzących (kostka polbrukowa typu „Stop”).

Zmotoryzowani i piesi
mieszkańcy Miasta.

8.

Montaż znaków drogowych na ekranach odblaskowych

miejskie jednostki organizacyjne, Departament
Inwestycji Miejskich. Departament
Zarządzania Drogami
miejskie jednostki organizacyjne, Departament

1.

2.

4.

5.

Podejmowanie działań wobec pieszych i
zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, w tym
osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem alkoholu
i innych środków psychoaktywnych, osób stwarzających
zagrożenia.
Systematyczne rozpoznawanie miejsc szczególnie
niebezpiecznych na drogach. Eliminowanie ruchu
pieszego na najbardziej zagrożonych odcinkach.
Opiniowanie planów modernizacyjnych w aspekcie
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ograniczenie
zjawiska kierowania pojazdami z nadmierną prędkością.
Zaostrzenie kontroli na drogach w dniach
podwyższonego ryzyka. Współorganizowanie
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Tworzenie stref ograniczonej prędkości.

Koordynator
Komenda Miejska
Policji

zarządy dróg
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Zmotoryzowani i piesi
mieszkańcy Miasta.

Zmotoryzowani i piesi
mieszkańcy Miasta.

Zmotoryzowani i piesi
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(przejścia dla pieszych, znaki w okolicach szkół).

9.

Konserwacja i naprawa oznakowania poziomego i
pionowego.

10.

Prowadzenie monitoringu przewozu materiałów
niebezpiecznych na drogach
Kontrola w miejscu załadunku lub na drogach we
współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego i
Komendą Miejską Policji.
Uzgadnianie trasy przejazdu pojazdów
ponadnormatywnych i przewożących materiały
niebezpieczne z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad.

krajowych,
wojewódzkich,
powiatowych
zarządy dróg
krajowych,
wojewódzkich,
powiatowych
Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska w
Zielonej Górze,
Inspekcja Transportu
Drogowego
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Inwestycji Miejskich, Departament
Zarządzania Drogami

mieszkańcy Miasta.

miejskie jednostki organizacyjne

Zmotoryzowani i piesi
mieszkańcy Miasta.

Podmioty posiadające uprawnienia w zakresie
przewozu materiałów niebezpiecznych,
Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej.

Podmioty prowadzące
działalność transportową w
zakresie przewozów
materiałów niebezpiecznych.
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3.
Profilaktyka

w

szkołach

podstawowych

i

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W SZKOŁACH.

ponadpodstawowych

realizowana

jest

na

podstawie

własnych

programów

profilaktyki

opracowywanych

w oparciu o przepisy wynikające z aktów prawnych, takich jak: Konstytucja RP, Konwencja Praw Dziecka, ustawa o Systemie Oświaty, ustawa o Wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o Przeciwdziałaniu Narkomanii i in. oraz rozporządzeń m. in. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół.
W szkolnych programach profilaktycznych, które realizowane są na terenie Miasta Zielona Góra dominują działania przede wszystkim na poziomie
pierwszorzędowym. A zatem te, które ukierunkowane są na promocję zdrowia i przedłużanie życia człowieka oraz jednocześnie na zapobieganiu czynnikom związanym
z występowaniem zagrożeń takich jak: narkomania, alkoholizm, palenie tytoniu, zachowania agresywne etc.
Działania profilaktyczne powinny, zatem, stosownie do czynników identyfikowanych jako sprzyjające zagrożeniom społecznym, uwzględniać dwa nurty:
1) przeciwdziałać czynnikom szkodliwym, jak: ryzyko utraty zdrowia, zagrożenia bezpieczeństwa (w rodzinie, w szkole, w grupie rówieśniczej, w środowisku
zamieszkania),
2) w sposób ciągły i systematyczny promować rozwój jednostek, wskazując i umożliwiając rozwój potencjałów i możliwości.

Rodzaje profilaktyki
1.

Profilaktyka pierwszorzędowa

Działania ukierunkowane z jednej strony na promocję zdrowia i przedłużanie życia człowieka, z drugiej zaś na zapobieganie
czynnikom związanym z występowaniem czynników sprzyjającym występowaniu zagrożeń. Szczególnie wyraźnie akcentuje się
tutaj budowanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenie sobie z wymogami życia, gdyż deficyty w tym zakresie są
powszechnie spotykane w populacji młodych ludzi.. Ważne jest również dostarczenie rzetelnych informacji dostosowanych do
specyfiki odbiorców.
Ważne zadania profilaktyki pierwszorzędowej to:
- programy edukacji zdrowotnej zmierzające do modyfikowania stylu życia w kierunku uzyskania rozwoju pełnego zdrowia.
- włączenie środków masowej informacji w prowadzenie różnych akcji profilaktycznych.

2.

Profilaktyka drugorzędowa

Podstawowe zadania profilaktyki drugorzędowej to:
- edukacja specyficznych populacji i jednostek traktowanych jako grupy (osoby) wysokiego ryzyka,
- organizowanie lokalnych, dostosowanych do odbiorców programów edukacyjnych i interwencyjnych,
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- identyfikacje grup wysokiego ryzyka w celu prowadzenia właściwej edukacji i interwencji,
- organizowanie programów treningowych dla profesjonalistów,
Profilaktyka trzeciorzędowa

3.

Rozumiana jest jako interwencja po wystąpieniu. Ma ona na celu z jednej strony przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu
chorobowego, z drugiej zaś – umożliwienie osobie leczącej się powrotu do społeczeństwa, prowadzenia w nim
satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego trybu życia. Podstawowe zadania tego poziomu oddziaływań
profilaktycznych:
- zatrzymanie rozwoju choroby,
- redukcja niebezpieczeństwa powrotu do zachowań ryzykownych,
- usprawnianie form pomocy osobom chorym i ich rodzinom,
- poprawa jakości życia rodzin z osobą zagrożoną,
- badanie i ocena skuteczności poszczególnych programów terapeutycznych.

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przygotowania ich do podejmowania słusznych wyborów w
życiu wyznaczają następujące dokumenty: szkolne programy profilaktyki i szkolne programy wychowawcze.
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację szkolnych programów profilaktycznych jako potrzebę istoty takich działań najczęściej wskazują na:


brak umiejętności przewidywania swoich zachowań,



niewłaściwe relacje w grupach rówieśniczych,



przemoc i agresję wśród uczniów,



brak dyscypliny i niską kulturę języka,



brak podstawowych nawyków higienicznych,



kształtowanie i rozwijanie umiejętności intra - i interpersonalnych,



niewydolność wychowawczą rodziców.
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Główne cele i zadania programów profilaktycznych realizowanych w szkołach podstawowych.
1. Propagowanie zdrowego stylu życia a w szczególności wyrabianie nawyków związanych z higieną osobistą i troską o zdrowie i życie , kształtowanie
nawyków zdrowego żywienia oraz zapoznanie się z rolą sportu i wypoczynku.
Cel ten jest realizowany za pomocą zadań:


znaczenie właściwego odżywiania się,



zapoznanie z rolą sportu i wypoczynku dla zdrowia człowieka,



organizowanie czasu wolnego uczniom,



tworzenie warunków do aktywności uczniów na terenie szkoły (koła zainteresowań, zajęcia sportowe, wycieczki),



spotkania edukacyjno-profilaktyczne z rodzicami.



szkolenia dla uczniów z zakresu pierwszej pomocy przy użyciu AED

2. Zachowanie bezpieczeństwa w życiu codziennym:


kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w szkole, domu, podwórku, ulicy,



kształtowanie umiejętności stosowania pierwszej pomocy.

3. Zapobieganie trudnościom szkolnym:


ciągłe diagnozowanie sytuacji szkolnej uczniów,



zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów,



wyrabianie nawyków systematycznej pracy wśród uczniów



tworzenie grup pomocy rówieśniczej.



zachęcanie rodziców do pracy z dziećmi w domach

4. Zapobieganie uzależnieniom:


edukacja antyalkoholowa, antynarkotykowa, antynikotynowa,



rozpoznawanie zagrożeń związanych z sektami, komputerem, bulimią i anoreksją,



konkursy dotyczące uzależnień,



szkoleniowe rady pedagogiczne nt. uzależnień,



spotkania edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców.
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5. Zdrowie psychiczne:


zajęcia integracyjne w klasach szkolnych,



wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

6. Kształtowanie zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego:


kształtowanie nawyków do utrzymania higieny osobistej,



uświadomienie istoty racjonalnego odżywiania się,



nakłanianie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań sportowych,



nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,



kształtowanie postaw życzliwości i optymizmu życiowego.

7. Stwarzanie warunków zapobiegania przemocy i agresji;


kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji,



uwrażliwienie uczniów na wszelkie akty przemocy i wandalizmu,



eliminowanie wulgaryzmów z języka uczniów,



dostarczenie wzorców zachowań pozbawionych agresji,



szkoleniowe rady pedagogiczne nt. pracy z dzieckiem agresywnym,



włączenie rodziców do przeciwdziałania agresji w szkole.



kształtowanie postaw zapobiegających autoagresji (samookaleczenia).



kreowanie postawy odpowiedzialności za swoją i cudzą własność.

8. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym:


budowanie motywacji do pokonywania trudności,



motywowanie do nauki poprzez stwarzanie odpowiednich warunków do przeżywania sukcesu,



wspieranie uczniów z trudnościami w nauce.

9. Przeciwdziałanie uzależnieniom:


zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców,



rozpoznawanie zagrożeń wynikających na wskutek zażywania substancji psychoaktywnych,



nabycie umiejętności asertywnego odmawiania,



konkursy i akcje związane z uzależnieniami.
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10. Bezpieczeństwo w szkole, domu i ulicy:


kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w szkole, domu, podwórku, ulicy,



kształtowanie umiejętności stosowania pierwszej pomocy (szkolenia przy wykorzystaniu AED);

11. Kształtowanie postaw i rozwijanie systemu wartości:


dostarczenie informacji dotyczących możliwości poznania samego siebie i akceptacji jako warunku powodzenia,



uczenie dystansu do zachowań medialnych bohaterów,



umiejętność oceniania wzorców prezentowanych przez idoli promowanych w mediach,



nabycie umiejętności wchodzenia w nowe role społeczne,



uświadomienie rodzicom niebezpieczeństw, które idą za modą kreowaną przez media.

W szkołach podstawowych zadania wynikające z założonych celów działań profilaktycznych realizowane są głownie przez nauczycieli i pedagogów zatrudnionych
w placówkach w formie pogadanek i zabaw w trakcie lekcji, właściwie tylko przy realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień i zachowaniem bezpieczeństwa
w życiu codziennym Szkoły wykorzystują specjalistów zatrudnionych w poradniach uzależnień (Centrum Terapeutyczno-Profilaktyczne dla Osób Uzależnionych)
oraz Policję.
Główne cele i zadania programów profilaktycznych realizowanych w szkołach ponadpodstawowych.
1. Budowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Kształtowanie dojrzałej osobowości młodego człowieka:
- kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi,
- oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
- wskazanie konstruktywnych sposobów w radzeniu sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi,
- pomoc w wyborze drogi życiowej oraz zdolności do samodzielnego myślenia,
- nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
2. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich i młodzieży:
- uświadomienie ryzyka popełnienia czynów przestępczych,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania strategii wpływu i obrony przed manipulacją w codziennych sytuacjach,
- przeciwdziałanie ujemnym wpływom środków masowego przekazu,
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- uwrażliwienie na wszelkie przejawy zachowań aspołecznych.
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych:
- narkotyków;
- alkoholu;
- nikotyny,
- nowych substancji psychoaktywnych (dopalacze).
4. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności inter i intrapersonalnych:
- uświadomienie istoty przyjaźni, miłości i prawidłowych relacji w życiu rodziny,
- rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych.
5. Wdrożenie do bezpiecznej seksualności:
- uświadomienie zagrożeń wynikających z niebezpiecznych i ryzykownych zachowań seksualnych.
6. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym:
- budowanie motywacji do pokonywania trudności,
- motywowanie do nauki poprzez stwarzanie odpowiednich warunków do przeżywania sukcesu,
- wspieranie uczniów mających trudności w nauce.
Programy profilaktyczne wprowadzane w szkołach ponadpodstawowych oparte są o warsztaty i spotkania z uczniami. Prowadzone są prelekcje i pogadanki przy
konsultacji z Policją oraz organizacjami pozarządowymi które edukują młodzież z zakresu niebezpieczeństwa i zagrożeń bezpośrednio dotyczących ich grup
wiekowych.

4. PLANOWANE EFEKTY KOńCOWE.
1. Wzrost zainteresowania młodzieży udziałem w Turniejach LUPO.
2. Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży.
3. Dostarczenie społeczeństwu wiedzy o skutkach przemocy i sposobach jej zapobiegania.
4. Ścisła współpraca miejskich jednostek organizacyjnych i innych instytucji pomocowych z terenu Miasta z organizacjami pozarządowymi na rzecz ograniczenia zjawiska
uzależnień.
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5. Wzrost świadomości społecznej na temat uzależnień i ich skutków oraz sposobów przeciwdziałania uzależnieniom.
6. Wzrost zaradności wychowawczej rodziców i kadry pedagogicznej szkół i innych instytucji edukacyjnych.
7. Ograniczenie i powstrzymywanie zjawiska uzależnienia od środków psychoaktywnych.
8. Ograniczenie skutków spowodowanych nadużywaniem alkoholu.
9. Przywracanie do społeczeństwa osób wykluczonych na wskutek uzależnienia.
10. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu, podejmowanie leczenia przez osoby uzależnione i członków ich rodzin.
11. Spadek wskaźników dynamiki przestępczości w kategorii kradzieży i kradzieży z włamaniem.
12. Udzielenie skutecznej pomocy potrzebującym, wzrost świadomości prawnej.
13. Spadek wskaźników dynamiki dotyczących przestępczości nieletnich.
14. Minimalizacja skutków wykluczenia społecznego. Zapewnienie mieszkań dla osób kończących ośrodki readaptacyjne, które współpracują później jako wolontariusze
w placówkach prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne.
15. Poprawa estetyki Miasta i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.
16. Całkowita likwidacja miejsc nielegalnego handlu.
17. Zwiększenie przestrzegania prawa – przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży oraz reklamy i promocji
napojów alkoholowych
18. Stworzenie systemu informacyjnego, usprawniającego akcje likwidacji dzikich wysypisk. Wyeliminowanie zjawiska dzikich wysypisk w mieście.
19. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta większy udział mieszkańców w bezpośrednich działaniach prewencyjnych, co skutkować będzie
poczuciem większego ich bezpieczeństwa
20. Poprawa skuteczności działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym zwalczania i likwidacji skutków zdarzeń
nieprzewidywalnych.
21. Ograniczenie ilości osób nietrzeźwych, którym sprzedawany jest alkohol.
22. Zmniejszenie wskaźnika dynamiki przestępstw i wykroczeń drogowych.
23. Ograniczenie ilości osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwym.
24. Upłynnienie ruchu drogowego, podniesienie bezpieczeństwa pieszych, a szczególnie dzieci udających się do szkoły.
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5.

Sposób finansowania i katalog źródeł finansowania.

Działania zawarte w Programie finansowane będą na trzech płaszczyznach:


finansowanie,



dofinansowanie,



dotacje.

Źródła finansowania w kategoriach:
1. Budżet Miasta Zielona Góra:
dz. 600 Transport i łączność,

a)


rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,



rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne;
dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

b)


rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji,



rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,



rozdz. 75416 – Straż Miejska,



rozdz. 75495 Pozostała działalność;

c)

dz. 801 – Oświata i wychowanie

d)

dz. 851 Ochrona Zdrowia,


rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii,



rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

e)

f)



rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;



rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg;
rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej;
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2. Środki Funduszu Ochrony Środowiska.
3. Budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

4. Fundusze strukturalne.

a)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Celem jego działalności jest zmniejszenie dysproporcji w rozwoju pomiędzy regionami Unii Europejskiej. Finansuje on rentowne inwestycje służące tworzeniu miejsc
pracy (np. poprawa otoczenia firm i podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, pobudzanie rozwoju badań i nowych technologii, wsparcie finansowe MŚP),
inwestycje w zakresie infrastruktury (np. budowa dróg, sieci telefonicznych) oraz rozwoju potencjału regionów poprzez wspieranie inicjatyw rozwoju lokalnego i
działalność MŚP. Dziedzinami, które mogą być finansowane z EFRR są:
- inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności małych i średnich przedsiębiorstw
- rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,
- infrastruktura,
- rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,
- ochrona i poprawa stanu środowiska,
- rozwój społeczeństwa informacyjnego.
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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b)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
EFS wspiera oraz uzupełnia działania krajów członkowskich skierowane na walkę z bezrobociem (zapobieganie i przeciwdziałanie), rozwój rynku
pracy i zasobów ludzkich (rozwijanie potencjału kadrowego, integracja społeczna rynku pracy w celu promocji wzrostu poziomu zatrudnienia, równości
szans mężczyzn i kobiet, harmonijnego i trwałego rozwoju oraz spójności ekonomicznej i społecznej.
EFS zajmuje się następującymi dziedzinami:
- promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu,
- przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego,
- kształceniem ustawicznym,
- doskonaleniem kadr gospodarki,
- rozwojem przedsiębiorczości,
- zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy.
Priorytety PO KL
Centralne:
I - Osoby młode na rynku pracy
II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
V – Wsparcie dla obszaru zdrowia

Regionalne:
VI – Regionalny rynek pracy
VII – Równowaga społeczna
VIII – Nowoczesna edukacja

www.power.gov.pl
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5. Inne źródła informacji o możliwości dofinansowania.
a)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/strukturalne.html

b)

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www.ukie.gov.pl

c)

Krajowe Biuro ds. Narkomanii www.narkomania.gov.pl.

d)

Portal Unii Europejskiej www.europa.eu.int

e)

Fundacja Prywatnej Pomocy Duńskiej dla Bezdomnych Rodzin w Polsce Grete Mikaelsen grete.mikaelsen.foundation@tnh.dk

f)

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) www.pnwm.org

g)

Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl

h)

Portal Informacyjny o Funduszach Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
6. Dane teleadresowe jednostek odpowiedzialnych za realizację zadania/ koordynator.

1. Komenda Miejska Policji, ul. Partyzantów 40, 65 – 332 Zielona Góra, tel. 068 476 24 11, fax. 068 476 20 05, www.zgora.lubuska.policja.gov.pl;
2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra, tel. 068 457 56 00, fax. 457 56 04;
http://www.straz.zgora.pl/
3. Komenda Straży Miejskiej, ul. Grottgera 7, 65-001 Zielona Góra, tel. 0602 162 203, fax. 455 70 99;
4. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, Drzonków, ul. Słoneczna 46 66-004 Zielona Góra; 509-666-462 ,
http://www.brd.zgora.pl/cms/index.php
5. Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19A 65-536 Zielona Góra, tel.068 320 55 72, fax.
068 3270469, e-mail:mdkzg-sekretariat@wp.pl
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 13, 65-001 Zielona Góra, tel. 68 411 50 00, fax. 411 50 01, e-mail:biuro@mops.zgora.pl
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Drzewna 13, 65-060 Zielona Góra, tel. 068 324 16 95; 324 75 17, fax. 068 324 75 18, e-mail:
ppp@zg.interklasa.pl
8. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Piaskowa 9 E, 65-204 Zielona Góra, tel./fax. 068 324 49 00, tel. kom. 503 190 032, e-mail:
tkopd@poczta.onet.pl
9. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze, ul. Jelenia 1 A, 65-090 Zielona Góra, tel./fax. 068 45 32 000 email:lopit@interia.pl
10. Centrum Profilaktyczno-Terapeutyczne dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych NZOZ „LOPiT” przy PZTN, ul. Jelenia 1 A, Zielona Góra, tel.
45 32 000;
11. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”, ul. Szarych Szeregów 8, 65-001 Zielona Góra, tel./fax. 068
323 03 25, e-mail:
bezpiecznemiasto@neostrada.pl
12. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Kościelna 6, 65-064 Zielona Góra, tel.068 415 20 01, fax. 068 411 02 97,
e-mail:
zielonagora@caritas.pl
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13. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze, ul. Sikorskiego 26, 65-454 Zielona Góra, tel. 068 325 78 50, email:zgora.@patronat.hg.pl
14. Zakład Gospodarki Komunalnej, al. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra, tel. 068 322 91 04, fax 0 68 322 91 84, e-mail:
sekretariat@zgkim.zgora.pl
15. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra, . 068 322 91 04, fax 0 68 322 91 84
16. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy, ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra, tel. 451 39 00, fax 451 39 11, e-mail:
kancelaria@zielonagora.oip.pl
17. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Siemiradzkiego 19, 65-001 Zielona Góra, tel. 068 454 85 50, fax 068 454 84 59, e-mail:
wioszg@zgora.pios.gov.pl
18. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze ul. Jasna 10 65-470
Zielona Góra tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96, e-mail: pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
19. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze, Browarna 4, 65-849 Zielona Góra, tel./fax 684537324, e-mail: zielonagora.piw@wet.zgora.pl
20. Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Baba”, Plac Matejki 3A, 65-001 Zielona Góra, tel. 068 454 92 32, 0602 558 017, e-mail:
baba@baba.org.pl
21. Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Dworcowa 31/6, 65-019 Zielona Góra, tel. 68 327 05 18
22. Sztab Ratownictwa ul. Kożuchowska 4 – JRG Nr 1, 65-001 Zielona Góra, tel. 605 881 193, email: sztab@ratownicy.zgora.pl
23. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis sum”, Al. Niepodległości 7A/3, 65-046 Zielona Góra, tel. 068 454 82 47, e-mail:
bpozg@interia.pl
24. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ul. Aliny 7, 65-329 Zielona Góra, tel. 068 453 92 73, fax 068 453 92 74, email: ksmzg@zg.ksm.org.pl
25. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego Zielona Góra, ul. Lisowskiego 1, 65-052 Zielona Góra, tel. 068 453 27 44;email:wopr@lubuskie.pl
26. Urząd Miasta Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 63A, Zielona Góra, tel. 068 456 49 75, fax. 068 456 49 76, e-mail:
oswiata@um.zielona-gora.pl
27. Urząd Miasta Wydział Sportu, Kultury i Turystyki ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, tel. 068 456 43 09, fax. 068 456 43 19, email.sport@um.zielona-gora.pl
28. Urząd Miasta Departament Inwestycji Miejskich, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, tel. 068 456 42 03, fax. 068 456 45 55,
e-mail.inwestycje@um.zielona-gora.pl
29. Departament Zarządzania Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, telefon 68 456 44 17 lub 780 502 256, drogi@um.zielona-gora.pl
30. Urząd Miasta Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Kasprowicza 3, 65-074 Zielona Góra, tel. 068 457 56 53, fax 068 457
56 54, e-mail: zarzadzaniekryzysowe@umzielona-gora.pl
31. Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra tel.068 325 5266, tel./fax. 068 325 3079, email: zhp@zg.home.pl
32. Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze, ul. Batorego 33/9, 65-735 Zielona Góra, tel./fax. 320 08 24, email: trrzgora@gmail.com
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7. Uwagi końcowe.
Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli jest próbą zintegrowania wszystkich działań
realizowanych w mieście zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Zielonej Góry. Zadania strategiczne określone w programie zakładają
realizację zadań w latach 2020- 2024.
Plany działania określone w Programie z założenia mają charakter dynamiczny – będą, zatem na bieżąco monitorowane przez Komisję Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego oraz aktualizowane i przystosowywane do wciąż zmieniających się warunków życia mieszkańców Miasta, oraz nowych niespotykanych
jeszcze na naszym terenie zagrożeń. Istotnym aspektem przy realizacji działań programowych będzie analiza, aktualizacja i modyfikacja Programu według
zmieniającego się stanu prawnego.
Środkiem kontroli wykonania działań określonych w niniejszym Programie będzie coroczne sprawozdanie z realizacji, przedkładane Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra w II kwartale roku. Sprawozdanie sporządzane będzie na podstawie informacji
przekazanych przez podmioty zobligowane do realizacji przedsięwzięć i działań zawartych w niniejszym Programie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Barczak
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