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KWP: KMZB W PRAKTYCE- FILM DLA OSÓB GŁUCHYCH
Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z przedstawicielami Olsztyńskiego
Stowarzyszenia Głuchych przygotowali ﬁlm, w którym przedstawiają zasady działania Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Premiera ﬁlmu odbyła się dziś w Olsztynie podczas konferencji pn. „
Rozwój kompetencji społecznych organizacji działających na rzecz osób Głuchych”.
Co roku w ostatnią niedzielę września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Głuchych. Święto zostało ustanowione w
1958 roku przez Światową Federację Głuchych. Poprzedza je Międzynarodowy Tydzień Głuchych, podczas którego
organizowane są m.in. marsze czy spotkania. Ich celem jest zwrócenie uwagi na prawa osób głuchych. Podczas takich
spotkań przedstawiane są także działania na rzecz integracji społecznej.
Razem dla bezpieczeństwa
Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie od dawna nosili się z zamiarem zacieśnienia współpracy z osobami
głuchymi. Na zaproszenie do wspólnych działań odpowiedzieli przedstawiciele Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych.
Dzięki tej kooperacji powstał ﬁlm dotyczący praktycznej obsługi Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dedykowany
osobom głuchym. Z ramienia Stowarzyszenia nadzorem merytorycznym objęła Pani Barbara Parda- Sekretarz Olsztyńskiego
Stowarzyszenia Głuchych, która przetłumaczyła go także na język migowy. Wspólnym założeniem twórców jest przybliżenie
osobom głuchym narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zachęcenie do korzystania z tej aplikacji
w codziennym życiu.
Razem na konferencji
Dziś (15.09.18 r.) w sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja pn. „Rozwój kompetencji społecznych i
organizacji działających na rzecz osób Głuchych”, w której wzięli udział funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie. Asp. Marta Kacprzyńska z Wydziału Komunikacji Społecznej przedstawiła pracę warmińsko- mazurskich
policjantów, zaprezentowała także narzędzia skutecznej komunikacji i wymiany informacji. W swoim wystąpieniu policjantka
wyeksponowała rolę współpracy na rzecz bezpieczeństwa między warmińsko- mazurską policją a mieszkańcami regionu. Mł.
Asp. Rafał Jackowski z Zespołu Prasowego KWP w Olsztynie omówił najważniejsze informacje dotyczące działania Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz podsumował dwa lata jej funkcjonowania na Warmii i Mazurach. Podczas panelu
przygotowanego przez funkcjonariuszy odbyła się także premiera ﬁlmu przygotowanego wspólnie z Olsztyńskim
Stowarzyszeniem Głuchych. Film został dobrze przyjęty przez zgromadzonych na widowni przedstawicieli Stowarzyszeń
Osób Głuchych z całego województwa.
Policjanci przygotowali także internetowe stoisko proﬁlaktyczne, na którym każdy zainteresowany mógł nauczyć się jak w
praktyce skorzystać z KMZB oraz uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa- razem możemy mieć na nie wpływ
To zdanie nie jest tylko pustym sloganem- każdego dnia wszyscy dokładamy cegiełkę do budowania bezpiecznej przestrzeni
do życia. Dzięki taki spotkaniom jak dzisiejsze w Olsztynie do policjantów dołączą kolejne osoby, które chcą mieć realny
wpływ na poczucie bezpieczeństwa. To jednak nie koniec dobrze rozpoczętej współpracy- a dopiero początek: przed nami
coroczny festyn organizowany z okazji Światowego Dnia osób Głuchych, na którym nie zabraknie policyjnego stanowiska
proﬁlaktycznego.
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