Powiat i Miasto Szczecin, województwo zachodniopomorskie
Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych:
Propozycja naniesienia na mapie zagrożeń obszarów w komunikacji miejskiej, gdzie dochodzi do
wyzwisk i wulgaryzmów osób korzystających z tramwajów bądź autobusów.
Wniosek o naniesienie na mapie zagrożeń zjawisk jakim są przestępstwa popełniane metodą „na
wnuczka i policjanta” w celu pokazania terytorialności ich występowania.
Propozycja naniesienia na mapie obszarów, w których dochodzi do największej liczby zdarzeń
z udziałem pieszych (szczególnie osób starszych) jako uczestników ruchu drogowego.
Wnioskowano o naniesienie informacji na mapie zagrożeń o miejscach, w których występuje
problem związany z kibicami spożywającymi alkohol w miejscu objętym zakazem, a także miejsc
i obszarów, gdzie notorycznie ma miejsce niewłaściwe parkowanie pojazdów
w wyniku konsultacji społecznych ustalono, iż miejscami zagrożonymi podczas ferii i letnich
wakacji są rejony placówek, gdzie odbywają się różne formy wypoczynku młodych ludzi i takie
miejsca należałoby umieścić na mapach.
Mapa zagrożeń powinna obejmować migrację ludności (uchodźcy) z uwagi na przygraniczne
położenie województwa oraz prognozy w tym zakresie.
Mapa powinna być opracowana na szczeblu dzielnicowego z uwagi na to, że policjant ten ma
najlepsze rozpoznanie środowiska.
Istotną kwestią, która powinna znaleźć odzwierciedlenie na mapie jest bezpieczeństwo socjalne
i zdrowotne – (stan bezrobocia, dostęp do opieki medycznej).
Mapa zagrożeń powinna zawierać informacje pochodzące od różnych organizacji
i instytucji (np. straż leśna, służby sanitarne).
Należy uwzględnić zagrożenia związane z dopalaczami oraz substancjami psychoaktywnymi.
Zaproponowano naniesienie na mapie zagrożeń związanych z przestępczością nieletnich oraz
miejscem grupowania się młodzieży budzącej swoim zachowaniem niepokój mieszkańców.
Kolejnym wnioskiem w zakresie budowy mapy była propozycja ujęcia skali bezdomności na
terenach ogrodów działkowych.
Mapa powinna być jakościowa a nie ilościowa – powinna uwzględniać elementy społeczne i warunki
życia mieszkańców.
Istotne jest uwzględnienie miejsc zagrożonych wynikających z kształtowania przestrzeni publicznej.
Ocena bezpieczeństwa nie może ograniczać się do potencjalnych zagrożeń, lecz powinna
uwzględniać impulsy redukujące zagrożenia (czynniki profilaktyczne: np. Alternatywne sposoby na
rozładowanie agresji – siłownie, kluby sportowe itp.).
Konieczna jest diagnoza problemów społecznych w skali mikro i makro.
Proponuje się zmianę nazwy narzędzia jakim jest „mapa zagrożeń” na „mapę poczucia zagrożenia”
lub „mapę poczucia bezpieczeństwa” oraz przyjęcie innej kolorystyki (np. Odcienie zieleni).
Postuluje się uwzględnienie zagrożeń związanych z cyberprzemocą i przestępstwami
z wykorzystaniem portali społecznościowych, a także konieczna jest konsultacja z młodzieżą
w zakresie rozpoznania zagrożeń w środowisku młodych ludzi.
Mapa zagrożeń nie powinna uwzględniać zbyt wielu danych, gdyż powodować to będzie tzw. Szum
informacyjny i niezadowoli wszystkich jej odbiorców.
Konieczne jest uwzględnienie na mapie zagrożeń polityki rodzinnej, opiekuńczo-wychowawczej
i zagrożeń demograficznych, które występują na terenie województwa.
Zaproponowano powołanie zespołu składającego się z instytucji zajmujących się bezpieczeństwem,
w celu określenia konkretnych danych, na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych
w województwie zachodniopomorskim.
Dzięki mapie istnieje perspektywa korzystania z niej jako narzędzia umożliwiającego pozyskanie
środków z funduszy europejskich i krajowych z przeznaczeniem na wsparcie ofiar przemocy
domowej oraz seksualnej oraz właściwego ich rozdysponowania.

Wykorzystanie mapy jako narzędzia w kształtowaniu polityki karnej przez sądy (uwzględnienie
prewencji ogólnej).
Do map zagrożeń konieczne jest dołączenie dogłębnych badań subiektywnego poczucia
bezpieczeństwa, które powinny być przeprowadzane cyklicznie, a treść pytań umieszczonych
w ankietach do badań musi dokładnie i jednoznacznie wiązać się z obszarami umieszczonymi na
mapie.
Narzędzie jako mapa powinno być zrozumiałe z czytelnym opisem zawartych w nich treści,
wizerunek i opis map powinien być uzgodniony ze specjalistami ds. Komunikacji społecznej celem
uzyskania pełnej czytelności i właściwiej interpretacji zawartych w niej informacji dla ogółu
społeczeństwa.
Na mapie powinna być umieszczona informacja o działaniach podejmowanych przez Policję
w danym zakresie oraz efektach tych działań.
Wstępne informacje zawarte na mapie winny zaczynać się od miękkich zagrożeń, a następnie
w systemie gradacyjnym powinny dążyć do przedstawienia informacji z zagrożeń o coraz
poważniejszym charakterze gatunkowym.
Zintensyfikowanie współpracy z Policją w obszarze systematycznej analizy zagrożeń, a także
ewentualnej diagnozy obszarów patologii społecznej, które w perspektywie tworzenia tego typu
narzędzia powinny być uwzględnione w przedmiotowym projekcie mapy zagrożeń.
Potrzeba nanoszenia informacji dotyczących miejsc, w których powinny znaleźć się patrole Policji
ze względu na ilość zdarzeń w terenie.
Zaznaczenie na mapie obszarów ogrodów działkowych, gdzie dochodzi najczęściej do zdarzeń
z udziałem osób tam zamieszkujących nie będących właścicielami/dzierżawcami działek.
Potrzeba poprawy infrastruktury komunikacyjnej i naniesienie na mapy zagrożeń informacji
o miejscach szczególnie niebezpiecznych dla osób korzystających z takiej infrastruktury (źle
oznakowane miejsca dla podróżnych, czarne punkty, niewłaściwe rozwiązania w ruchu drogowym,
zbyt wąskie chodniki, przejścia dla pieszych).
Umieszczenie na mapie zagrożeń punktów oznaczających największą ilość parkowanych
w niewłaściwy sposób pojazdów, które blokują wjazd i wyjazd mieszkańcom oraz mogą stanowić
zagrożenie w przypadku dojazdu służb ratunkowych.
Wnioskowano, aby na mapie umieścić informację dotyczącą handlu środkami odurzającymi oraz
zagrożeń z tego wynikających dla osób małoletnich.
Wskazane jest umieszczenie na mapach zagrożeń informacji o obszarach, na których monitoring
miejski nie funkcjonuje.
Obszarów objętych społecznymi i patrolami obywatelskimi, które współpracując z Policją mogłyby
swoją obecnością zwiększać poczucie bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Szczecin.
Wskazano potrzebę umieszczania na mapach zagrożeń informacji dotyczących grupowania się osób
często spożywających alkohol, używających słów wulgarnych w miejscach publicznych, szczególnie
w rejonie lokali rozrywkowych, dyskotek z wyszczególnieniem rejonów i sektorów z podziałem na
pory dnia i nocy, kiedy zjawisko to się nasila.
Mapa powinna uwzględniać dane demograficzne na poziomie każdej gminy. Będzie to miało
niewątpliwy wpływ na interpretowanie danych związanych ze wskazanymi zagrożeniami.

