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PROJEKT DZIAŁAŃ
EDUKACYJNO INFORMACYJNYCH
„Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy”
I. WSTĘP
Wśród niekorzystnych skutków transformacji ustrojowej i różnorodnych przeobrażeń społeczno –
ekonomicznych wymienić należy masowe bezrobocie, które w wielu przypadkach zmusza do
poszukiwania sposobów znalezienia źródeł utrzymania. Do procederu żebrania zmusza
niejednokrotnie również bezdomność, ubóstwo czy nałogowe spożywanie alkoholu. Żebractwo jest
kwestią złożoną mającą na celu doprowadzenie do dobrowolnego pozyskania środków do życia od
ofiarodawców do osób prowadzących żebraczą „działalność”. Nie zawsze jednak wynika z problemów
funkcjonowania społecznego. Powszechny odbiór procederu żebractwa stanowi dotkliwy obraz
egzystencjalnej i społecznej degradacji jednostki. Niejednokrotnie jest to świadomy wybór czy sposób
na tzw. łatwy zarobek a nawet styl życia. Z tego powodu należy zdawać sobie sprawę, że ofiarowana
jałmużna niekoniecznie spożytkowana będzie na zaspokojenie podstawowych potrzeb niezbędnych do
życia ale też może przyczynić się do chęci trwania w nałogu czy wzbogacenia w sposób niegodziwy.
Zasilając, nawet małymi datkami, osoby żebrzące na ulicy, w żaden sposób nie przyczyniamy się do
likwidacji problemu i poprawy ich statusu w społeczeństwie.
Okres jesienno – zimowy, kiedy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, jest szczególnie
trudny dla osób bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, bowiem są one narażeni
na śmierć z powodu wychłodzenia organizmu. Osoby te, chcąc poprawić swoje egzystencjalne
warunki uciekają się do żebrania. Nierzadko proszący o jałmużnę staje się natarczywy i jest nachalny.
Zwykle proceder żebractwa ma miejsce przy obiektach handlowych, przy których klienci proszeni są
o oddanie monety znajdującej się w koszu na zakupy. Z problemem spotykają się także kierowcy,
którzy na parkingach zmuszeni są borykać się z ofertą „popilnowania auta” za drobny datek, obawiając
się jednocześnie czy brak opłaty nie będzie skutkował uszkodzeniem pojazdu. Szczególnie w okresie
letnim na terenie Starego Miasta to turyści narażeni są na widok osób żebrzących, którzy
niejednokrotnie znajdują się pod wpływem alkoholu. Zdecydowanie powyższe zachowania wpływają
niekorzystnie na wizerunek całego miasta i są dokuczliwe dla osób, które przebywają czasowo jak
i dla jego mieszkańców, co z pewnością wpływa na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa, a także
zmniejsza walory estetyczne Olsztyna.

Mając na celu zminimalizowanie czynu żebractwa, a tym samym dążąc do poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego, w związku z realizacją ustawowych zadań Policji, Straży
Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynikających kolejno z Ustawy o Policji,
Ustawy o strażach gminnych i Ustawy o pomocy społecznej) oraz mając na uwadze treść wdrożonego
Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn”, uznano iż zasadnym będzie stworzenie projektu
działań długofalowych, który pozwoli usystematyzować podejmowane inicjatywy i określić zakres
obowiązków poszczególnych podmiotów, a także zsynchronizować ich działania. Jego celem będzie
tym samym ograniczenie liczby osób trudniących się żebraczym procederem poprzez zwiększenie
świadomości osób żebrzących oraz wspierających osoby żebrzące na temat konsekwencji tego typu
zachowań, zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w trudnych
sytuacjach życiowych, jak również poprawy funkcjonowania społecznego
Podejmowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa oraz aktywizowanie
społeczności lokalnej są jednocześnie zadaniami wynikającymi z Zarządzenia nr 5/2016 KGP z dnia
20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika
dzielnicowych. Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie realizując zadania wynikające
z półrocznych planów działania priorytetowego dla podległych im rejonów służbowych prowadzą
wzmożone działania w określonych punktach miastach, gdzie proceder żebractwa jest najbardziej
dostrzegalny, a są wynikiem konsultacji społecznych oraz bieżącej analizy zagrożeń.

II. CELE PROJEKTU
- zminimalizowanie procederu żebractwa w mieście Olsztynie;
- zwiększenie świadomości osób żebrzących oraz wspierających osoby żebrzące na temat
konsekwencji prawnych uprawiania procederu żebractwa;
- zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia przez osoby
potrzebujące, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej;
- aktywizowanie przedstawicieli placówek handlowych/ gastronomicznych/ usługowych do
podejmowania działań zaradczych w celu ograniczania procederu żebractwa;
- poprawa ogólnego wizerunku miasta i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród
mieszkańców;
- przeprowadzenie na terenie miasta Olsztyna kampanii informacyjno – edukacyjnej
ukierunkowanej na ograniczenie procederu żebractwa;
- wzmacnianie międzyinstytucjonalnych koalicji na rzecz skutecznych i systemowych działań
w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

III. AUTORZY PROJEKTU
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Straż Miejska w Olsztynie

IV. KOORDYNATOR PROJEKTU
 Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
 Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie

V. PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROJEKTU





policjanci Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie,
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Olsztynie,
przedstawiciele placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych, które wyrażą
akces współpracy.

VI. CZAS I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

 Czas inauguracji projektu: luty 2017 roku.
 Kontynuacja kampanii również w sezonie turystycznym (wiosenno – letnim).
 Miejsce realizacji: miasto Olsztyn – placówki spożywczo – handlowe, parkingi, środki
komunikacji miejskiej, przystanki autobusowe itp.

VII. ADRESACI PROJEKTU

 mieszkańcy Olsztyna – zwłaszcza klienci sklepów, placówek handlowych, parkingów itp.
 osoby żebrzące i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Olsztyna
VIII. ZADANIA DO WYKONANIA PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU
1. Komenda Miejska Policji w Olsztynie
- podejmowanie zadań z zakresu przeciwdziałania procederowi żebractwa, wynikających z Ustawy
o Policji i innych regulacji prawnych;
- rozpowszechnianie autorskich materiałów edukacyjno – informacyjnych wśród osób potrzebujących
i mieszkańców Olsztyna;
- bieżąca współpraca ze wszystkimi realizatorami projektu;
- inicjowanie i realizacja przedsięwzięć w ramach projektu, w tym pozyskiwanie do współpracy
przedstawicieli placówek handlowych i in.;
- doraźne przygotowywanie relacji prasowej na stronę internetową KMP w Olsztynie;
- przygotowywanie corocznych sprawozdań z realizacji działań i przekazywanie ich do Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w formie rocznego Sprawozdania z działań podejmowanych
w ramach poszczególnych obszarów dla polityki społecznej przez funkcjonariuszy KMP w Olsztynie.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
- doraźne uczestnictwo pracowników socjalnych w działaniach interwencyjno – pomocowych,
podejmowanych przez Policję i Straż Miejską;
- opracowanie, aktualizowanie i przekazywanie osobom żebrzącym informacji o możliwościach
uzyskania pomocy na terenie miasta;

- podejmowanie zadań ustawowych, tj. podejmowanie pracy socjalnej w środowiskach osób
żebrzących, diagnoza dominujących problemów, udzielanie stosownej do sytuacji pomocy i wsparcia,
- bieżąca współpraca z realizatorami projektu;
- inicjowanie i realizacja przedsięwzięć w ramach projektu;
- doraźne przygotowywanie relacji prasowej na stronę internetową MOPS;
- przygotowywanie na własne potrzeby sprawozdań i analiz z realizacji działań i ich efektów.

3. Straż Miejska w Olsztynie
- podejmowanie zadań z zakresu przeciwdziałania procederowi żebractwa, a wynikających z Ustawy
o strażach gminnych i miejskich oraz innych regulacji prawnych;
- rozpowszechnianie materiałów edukacyjno – informacyjnych wśród osób potrzebujących
i mieszkańców Olsztyna;
- bieżąca współpraca z realizatorami projektu;
- inicjowanie i realizacja przedsięwzięć w ramach projektu, w tym pozyskiwanie do współpracy
przedstawicieli placówek handlowych i in.;
- doraźne przygotowywanie relacji prasowej na stronę internetową KMP w Olsztynie;
- przygotowywanie na własne potrzeby sprawozdań i analiz z realizacji działań i ich efektów.

IX. DZIAŁANIA

WSPIERAJĄCE PROWADZONE PRZEZ OFICERA
PRASOWEGO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE

1. Promocja działań profilaktycznych „Nie pomagasz dający pieniądze na ulicy” w środkach
masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem stron internetowych służb.
2. Działania informacyjno – edukacyjne dotyczące możliwości udzielania pomocy osobom
żebrzącym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej skierowane do ogółu
społeczeństwa przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, spotów, briefingów
prasowych a koordynowane przez oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

X. OCENA REALIZACJI
Ocena realizacji działań edukacyjno - informacyjnych prowadzona będzie doraźnie, a opierać
się będzie na statystykach prowadzonych przez podmioty zaangażowane , informacjach prasowych
itp.
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