
Ci POLICJA 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 
W BIERUNIIJ 

POLSKA, 43-155 BIERU Ń , ul. Turystyczna la, woj. ś ląskie 

TELEFONY: Centrala (32) 32 33200, Dyżurny (32) 32 33255, fax (32) 32 33244, linia MSWIA 85-27-255 

SEKRETARIATY: Komendant (32) 32 33212, Wydział  Prewencji (32) 32 33 260, 
Wydział  Ruchu Drogowego (32) 32 33 290, Wydzia ł  Kryminalny (32) 32 33 280, 

Zw-1514/16 	 Bieruń, 28 marca 2017 roku 
Dp 235/7 

Egz. pojedynczy 

Ośrodki/Wydziały Edukacji 
Miast/Gmin 
POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 

Komenda Wojewódzka Policji oraz Regionalny O środek Metodyczno-Edukacyjny Metis 
prowadzi kampanię  pn. „Moje Bezpieczne (?) Dziecko", która jest przedsi ęwzięciem 
o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Celem kampanii jest podnoszenie świadomości 
związanej z problematyką  bezpieczeństwa dzieci w kontakcie z osobą  dorosłą  ( przestępczość  na 
tle seksualnym, pornografia dzieci ęca i handel ludźmi ) jak również  podejmowanie działań  
wpływających na popraw ę  bezpieczeństwa najmłodszych. 

Znak zapytania w nazwie kampanii „Moje Bezpieczne (?) Dziecko", ka że się  zastanowić , 
czy poczucie bezpieczeństwa jakie mamy posy łając dziecko na plac zabaw lub pozwalaj ąc 
surfować  w internecie, nic jest przypadkiem z łudne? Dziecko powinno być  świadome, jakie 
zachowania dorosłych przekraczaj ą  dopuszczalne granice, i nie zawahać  się  natychmiast zg łosić  
tego opiekunom. Ci z kolei, winni wiedzieć  jak uczyć  najmłodszych bezpiecznych zachowa ń , 
a także co robić  w sytuacji gdy podejrzewaj ą, że dziecko zosta ło skrzywdzone, jak rozpozna ć  taką  
sytuacj ę  ijak pomóc dziecku. 

Zwracamy się  z prośbą  o rozpropagowanie kampanii wśród odbiorców- zarówno 
rodziców, jak i nauczycieli oraz opiekunów przedszkoli i szkó ł  podstawowych, bo to oni powinni 
umieć  rozpoznawać  zagrożenia i nauczyć  dzieci chroni ć  się  przed nimi. 

Informacje o kampanii jak też  materiały edukacyjne do pobrania, znajduj ą  się  na stronie 
internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach: 
http://slaska.policj  a.goy.pl/kat/prewencj  a!moje-bezpieczne-dziccko/ 1 76524,Kampania-spoleczna-
quotMoje-Bezpieczne-Dzieckoquot.html 
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