KMP W BYDGOSZCZY
http://bydgoszcz.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb1/informacje/wiadomosci/91752,Final-plebiscytu-quotIndywidualny-Prof
ilaktyk-Roku-2018quot.html
2018-11-19, 22:54

FINAŁ PLEBISCYTU "INDYWIDUALNY PROFILAKTYK ROKU 2018"
Asp. sztab. Iwona Świetlik asystent Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału
Prewencji Komisariatu Policji Bydgoszcz Wyżyny zajęła II miejsce w plebiscycie ,,Indywidualny
Profilaktyk Roku 2018”. Wręczenie nagród odbyło się podczas inauguracji zatytułowanej "Dzień
Profilaktyka” w Operze Nova w Bydgoszczy.
Wczoraj (30.10.2018) już po raz XVII odbył się w Bydgoszczy cykliczny koncert
zatytułowany ,,Dzień Profilaktyka” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Rafała Bruskiego. Uczestnikami spotkania były osoby, które działają w obszarze
profilaktyki uzależnień z terenu naszego miasta tj. nauczyciele, pedagodzy, pracownicy
socjalni, kuratorzy, policjanci, strażnicy, psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci,
lekarze, a także instytucje realizujące i współorganizujące szereg programów
psychoprofilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Impreza ta była okazją do podziękowania osobom szczególnie wyróżniającym się. Do
udziału w plebiscycie o tytuł ,,Profilaktyka Roku” zaproszone zostały wszystkie
instytucje. Każda z nich wytypowała jedną osobę do tytułu ,,Indywidualny Profilaktyk
Roku 2018”.
Kapituła w składzie:
●

przewodniczący prof. Roman Ossowski - kierownik Wydziału Psychologii UKW w
Bydgoszczy,

●

Bernadeta Różańska-Majchrzak - przewodnicząca Rady Społecznej BORPA,

●

Czesława Marciniak - przedstawiciel ośrodka BORPA.

●

Justyna Boniecka - przedstawiciel ośrodka BORPA

rozpatrując nadesłane kandydatury przyznała II miejsce asp. sztab. Iwonie Świetlik.
Nasza koleżanka asp. sztab. Iwona Świetlik od 18 lat pełni służbę w Policji, od wielu lat
pełni służbę w Zespole Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii w Komisariacie
Policji Bydgoszcz Wyżyny, gdzie na stanowisku asystenta pracuje do chwili obecnej.
Na co dzień realizuje programy profilaktyczne oraz akcje prewencyjne takie jak:
●

„Bezpieczny przedszkolak”,

●

„Dopalacze kradną życie”,

●

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”,

●

„Bezpieczne wakacje”,

●

„Bezpieczne ferie zimowe”,

●

„Bezpieczna droga do szkoły”,

●

„Agresja i przemoc rówieśnicza”,

●

„Bezpieczny Internet- Cyberprzemoc”,

●

„Obcy niebezpieczny”.

Od początku służby jest zaangażowana i bardzo rzetelnie realizuje swoje zadania. Uczestnicząc w życiu społecznym

bydgoszczan aktywnie promuje Polską Policję i pozytywne zachowania wśród mieszkańców, a w szczególności dzieci i
młodzieży. Posiada umiejętności nawiązywania kontaktu z nieletnimi i ofiarami przestępstw na tle seksualnym. Potrafi nie
tylko organizować i prowadzić zajęcia z profilaktyki społecznej, umie również wyjątkowo skutecznie prowadzić rozpoznanie
zagrożenia przestępczością wśród nieletnich, doprowadza do ujawniania szeregu sprawców popełniających czyny karalne. Co
więcej, pełni służbę w tzw. Przyjaznym Patrolu, którego zadaniem jest pojawienie się wszędzie tam, gdzie zagrożone jest
dobro dziecka. Ponadto, podejmuje działania z ofiarami przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości oraz
przeciwko rodzinie i opiece, którym potrafi okazać zrozumienie, a jednocześnie wzbudzić zaufanie.
Chętnie inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu pomoc innym np.:
●

w 2015 r. była organizatorem „Szlachetniej paczki” dla rodziny potrzebującej,

●

w 2016 r. uczestniczyła prężnie wraz z innymi policjantami w II Biegu Charytatywnym Bez Ograniczeń – dla Kingi,

●

w 2016 r. współpracowała z Stowarzyszeniem WIOSNA w projekcie „Paczka seniorów”, którego celem było tworzenie
zespołów wolontariuszy wspomagających osoby starsze,

●

w 2017 r. współorganizowała wraz z Fundacją „Serduszko na Dłoni” gwiazdkę dla dzieci z ubogich rodzin.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sił oraz zapału do pracy!
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