STRA� MIEJSKA w Jeleniej G�ze
Prewencja

Jedn� z najbardziej istotnych form dzia�alno�ci Stra�y Miejskiej jest dzia�alno��prewencyjna. Jej szeroki
zakres obejmuje mi�zy innymi dzia�alno��dydaktyczno - wychowawcz�, kt�� funkcjonariusze jeleniog�skiej
Stra�y Miejskiej realizuj� we wszystkich szko�ach podstawowych Jeleniej G�y.<br /> <br /> Funkcjonariusze SM
pozostaj� w sta�ym kontakcie ze szkolnymi pedagogami. Wsp�raca ta polega na wzajemnym przekazywaniu sobie
informacji dotycz�cych patologicznych zjawisk, jakie powstaj� na terenach szk� pr�ach zlokalizowania ich
przyczyn oraz mo�liwo�ciach ich usuni�ia. Stra�nicy zwracaj� r�nie� uwag�na dzieci i niepe�noletni�
m�odzie�, kt�e przebywaj� na terenie miasta w godzinach, kt�e sugerowa�yby czas szkolnej nauki. W ten�e
spos� "przy�apano" na wagarach ju� wielu uczni�. O ucieczkach z lekcji poinformowano szko�y.<br /> <br />
Corocznie r�nie� wytypowani funkcjonariusze Stra�y Miejskiej prowadz� na terenach szk�zaj�ia lekcyjne o
charakterze prelekcyjnym. Program tych�e zaj� wsp�ra ze zorganizowanym przez Komend�Sto�ecznej Policji w
Warszawie prewencyjnym programem "Bezpieczne miasto". Funkcjonariusze jeleniog�skiej Stra�y Miejskiej
prowadz� cykle dydaktycznych wyk�ad� we wszystkich szko�ach podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy.
Podczas zaj� z dzie�i i m�odzie�� omawiane s� tak istotne problemy jak b�ki i wymuszenia na terenach szk�
spo�ywanie alkoholu i za�ywanie narkotyk� oraz konsekwencje z tego wynikaj�ce, najcz�tsze wykroczenia
pope�niane przez nieletnich, a tak�e wiele innych, istotnych w �yciu m�odego cz�owieka spraw. Podczas
prowadzonych prelekcji wykorzystywane s� materia�y dydaktyczno - szkoleniowe PWN-u, MONAR-u, PCK,
MOPS-u oraz Policji.<br /> <br /> Funkcjonariusze Stra�y Miejskiej przeprowadzili dzia�ania prewencyjne o
powy�szym, szkoleniowym charakterze w�r� o�miu tysi�y dzieci z jeleniog�skich szk� Dzia�ania te spotka�y
si�z du�ym uznaniem i aprobat� ze strony zar�no dzieci, m�odzie�y, szkolnych pedagog�, wychowawc� i
dyrektor�, jak i ze strony miejskich w�adz, a szczeg�nie Komisji Przestrzegania Prawa, Porz�dku Publicznego i
Spraw Spo�ecznych Rady Miasta Jeleniej G�y oraz, nawet, z uznaniem ze strony pani Barbary Labudy, sekretarza
stanu w Kancelarii Prezydenta RP, kt�a podzi�owa�a jeleniog�skiej Stra�y Miejskiej za prowadzone pedagogiczne
dzia�ania specjalnym listem.<br /> <p>
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