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Warszawa, 07 pażdziernika 20l6 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Mcĺrek Michuĺuk
GAB.4Ż2.5'20l6.8S

Pan
Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych
ĺ Adminĺstľacji
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wszelkie badania clotyczące zażywania ptzez młodzież śľoclkówpsychoaktywnych
potwieľdzaj ą, Że to

niezwykle niebezpieczne zjawisko nadal pozostaje na bardzo wysokim

poziomie i zagrażaŻyciu i zdrowiu młodych ludzi.

Statystyki spozywania alkoholu

i

narkotyków przyjmowanych pÍZez nastolatków

publikowane są co 4lata w kluczowym dla tej wiedzy badaniu ESPAD' Problem ten dotyczy

wszystkich środowisk,w któľych doľastają dzieci

i

młodzieŻ. od kilku dni w jednym ze

o Życie kolejnego nastolatka, który stał się kolejną ofiarą
Na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku dopalacz ,,Mocarz" zebtał zniwo

szpitali toksykolodzy wa|czą
dopa\aczy.

ponad 1200 osób znajwiększym nasileniem na Śląsku

i

województwie łődzkim. Zjednej

stľony obserwujemy działania służbpaństwowych zwalczających zorganizowane grupy
przestępcze podejmujące próby produkcji i handlu narkotykami, z drugiej zaśstľony wydaje
się, że podejmowane działania edukacyjne i wychowawcze, któľych celem jest kształtowanie
aseľtywnych postaw wśród uczniów są dalece niewystarczające.

W ocęnie Rzecznika Praw Dziecka każda inicjatywa, która może ochľonić życie
i zdrowię nawet jednego dziecka jest bezcenna. Z uwagą obseľwuję rozwőj i bezpośrednio
uczestniczę w programie zainicjowanym

i

prowadzonym pÍZęZ Komendę Główną Policji

,,Profilaktyk a a Ty" . Ta ponad 1O-letnia działalnośćprzynosi doskonałe efekty w profilaktyce

rówieśniczej uczniów szkół ponadpodstawowych. Doświadczyłem ich osobiście
wrozmowach z tysiącami młodych PaTowiczów na tęrenie całego kĺaju. W ubiegłym roku
l

l tysięcy młodych ludzi pľomowało na Stadionie Narodowym w Warszawie ideę programu

at .

wa

26 lat Konwencji
o Pľawach Dziecka

PaT, czyli modę na Życie wolne od przemocy ĺ uza|eżnień. W czasie swojego jubileuszowego

X Centľalnego Przystanku PaT młodzieŻUczona postaw patriotycznychzłoŻyła takŹe kwiaty
przy pomniku Janusza Korczaka oĺazprzed Gľobem Nieznanego Żołnierza.
Całoroczna praca PaTpoľtów i młodzieŻov\rych liderów oÍaz oÍganizacja ľegionalnych

i centľalnych spotkań młodzieŻy pľowadzonych pod
dzięki bezpośredniemu wsparciu w
b ezpie

czniej"

or

az M EN,,B ezpie czna i

PaT'' była możliwa
''Pľzystanek
ľamach Rządowych pľogľamów: MSWiA ,,Razem

pr zy j

nazwą

azna szkoła''.

Aktualnie |iczne środowiskaszkolnych PaTpoľtów

i

grup młodzieżowych PaT

organizują się same w swojej działalnościopartej na wolontaľiacie przy wsparciu lokalnego

samorządu, oświaty i Policji.

W

niedzielę

Ż paździemika wľóciłem z

galri ľrnałowej

V Mazowieckiego Przystanku PaT w Sokołowie Podlaskim' podczas którego wśľódbardzo
licznych goŚci obecni byli Wicemaľszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej czy Wiceminister
Edukacji Narodowej.

Wszyscy gościez ptzedstawicielami władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych

i

gminnych wyraŻa|i zgodne uznanie dla pľogramu PaT oraz podkreślali konieczność

pľowadzenia takiej właśniekľeatywnej profilaktyki rówieśniczej w pracy wychowawczej

z młodzieżąszkolną'
Należy zauwaŻyć, Że uczęstnicy

z

niepokojem odebrali fakt braku przedstawiciela

MSWiA, czy chociaŻby listu Pana Ministľa skierowanego do uczestników tej akcji' List taki
przysłał m.in. Ministeľ Zdrowia. ZwaŻywszy na bezpośľedniezaangażowanie Policji
w obszarze edukacji na rzecz bezpieczenstwa, a tym samym ľesoľtu spraw wewnętľznych
i adrninistracji, jako Rzecznik Pľaw Dziecka czuję się zobligowany do przekazania Panu
Ministrowi pytań zadavłanych przez młodych ludzi, dotyczących możliwościkontynuowania
tego ważnego ruchu profilaktyki ľówieŚniczej.

MłodzieŻ pylała przeđewszystkim, czy

i

gdzie w 2016 roku odbędzie się XI

Centralny Przystanek PaT. Lideľzy PaT pytają ľównież o kontynuację ich ogólnopolskich
szkoleń, któľe ze środków progľamu ,,Razem bezpieczniej" organizowane były przez KGP
pľzynajmniej raz na pół ľoku. W roku 20l6 do tej pory takie szkolenie się nie odbyło. Pytania
dotyczą także moŻliwościdofinansowania Pľzystanków Regionalnych PaT, których ľocznie
odbywało się zazwyczaj sześi,,a obecnie jedynie dwa.
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W głowach młodych wolontaľiuszy pľogramu PaT powstaje cotaz więcej pytań, na
któľe nie otľzymują odpowiedzi. Ponadto podczas spotkania
młodzieŻ przekazała

mi

w

Sokołowie Podlaskim

informację, że Biuľo Histoľii i Tradycji Policji funkcjonujące

w struktuľze KGP, które otrzymało zadanie kontynuowania pľogramu

PaT, właśnie

zlikwidowało w obiekcie KGP przy ul. Domaniewskiej 3ól38 istniejącą z powodzeniem od

l0 lat bazę lideľów PaT w Warszawie. z któľej koľzystały wszystkie gľupy PaT. Do nowego
obiektu KGP przy ul. orkana, który oddano zmyśIąm.in. o takiej edukacyjnej działalności,

PaTowicze do tej pory nie zostali zaproszeni na Żadne spotkanie, nie wspominając juŻ
o pľojektowaniu nowej bazy d|a liderów programu PaT.

obecna sýuacja

w

centralnym zarządzaniu programem ,'Proŕrlaktyka

a

Ty"

pozostawia wiele pytań. Cieszy natomiast fakt intensywnie kontynuowanej działalności
PaTowiczów w swoich lokalnych społecznościachwspó|nię z oświatą,Policją i samorządem.

Taki był właśniecel tworzenia ptzez Ministra Władysława Stasiaka Rządowego programu
ogľaniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem bezpieczniej'', któľy wiosną
tego roku otrzymałjego imię.

oprőcz nieocenionych oddziaływań pľofilaktycznych, które w nowatoľski sposób
realizują pľogľam zapobiegania niepożądanym zjawiskom wśród młodych |udzi, Rzecznik
dostľzega ľównież jego istotną rolę w kľęowaniu pozýywnego wizerunku polskiej Policji,

któľa dzięki pľogramowi nie jest już postľzegana ptzez młodzieŻ wyłącznie jako organ
egzekwowania pľawa, ale równieŻ jako partneľ i zaufany przyjaciel, słuzący zawsze pomocą.

Jako Rzecznik Praw Dzięcka deklaľuję wszelkie mozliwe wsparcie dla tego typu

inicjatyw

w

pľofilaktyce rówieśniczej, które mogą realnie wpływać na poprawę

bezpieczenstwa popľzez kształtowanie odpowiedzialnych postaw dzieci i młodzieŻy.

Mając povĺyŻsze na uwadze, działając na podstawie aľt. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6

stycznia 2000 ľoku o Rzeczniku Praw Dziecka, uprzejmie proszę Pana Ministra

o

odpowiedŻ

na

przedstawione powyżej pytania młodzieŻy oraz podjęcie działan

nakieľowanych na kontynuację i rozbudowę programu PaT.
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