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AKCJA GDAŃSKIEJ POLICJI NA TEMAT PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPSTWOM SEKSUALNYM
W piątek 13 lipca zapraszamy przed Molo w Brzeźnie na spotkanie informacyjne inaugurujące akcję, edukacyjną i prewencyjną gdańskiej Policji oraz Centrum
Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ukierunkowaną na przeciwdziałanie zachowaniom ry.zykownym, powodowanym m.in. przez zawierania
przypadkowych znajomości przez młodych ludzi podczas wakacji.
Nasze działania będą miały na celu podniesienie społecznej świadomości co do stopnia zagrożenia, jak również uczulenie młodych osób na to przestępcze
zjawisko oraz udzielenie informacji w przypadku gdy staną się pokrzywdzonymi o tym gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia.
Rozpoczynamy o godzinie 12.00 tematycznym briefingiem z udziałem przedstawicieli Policji oraz CIK-u. Wówczas przekażemy Państwu informacje m.in. jaki jest
cel i jaka będzie forma naszych działań. Tuż po briefingu policjanci oraz wolontariusze fundacji rozpoczną akcję kolportażu tematycznych ulotek wśród
wypoczywających nad zatoką turystów i mieszkańców, materiały przekażemy również do lokali rozrywkowych w mieście.
Serdecznie zapraszamy!
KOMUNIKAT PRASOWYAKCJA GDAŃSKIEJ POLICJI ORAZ CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ NA TEMAT PRZECIWDZIAŁANIA
PRZESTĘPSTWOM SEKSUALNYM
Po raz kolejny gdańscy policjanci oraz Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, podczas wakacji przeprowadzą akcję, edukacyjną i
prewencyjną ukierunkowaną na przeciwdziałanie przestępstwom seksualnym, powodowanym m.in. przez podejmowanie zachowań ryzykownych np. zawieranie
przypadkowych znajomości przez młodych ludzi podczas wakacji. Nasze działania będą miały na celu podniesienie społecznej świadomości co do stopnia
zagrożenia, jak również uczulenie młodych osób na to przestępcze zjawisko oraz – w przypadku gdy staną się pokrzywdzonymi – gdzie mogą szukać pomocy i
wsparcia.
Czas wakacji sprzyja zawieraniu nowych kontaktów towarzyskich, przebywaniu w nowych środowiskach i zawieraniu przypadkowych znajomości, co jednocześnie
zwiększa ryzyko stania się ofiarą przestępstw na tle seksualnym oraz jego sprawcą. Chcąc przeciwdziałać temu zjawisku, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w
Gdańsku wspólnie z Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podczas wakacji, będą prowadzili kampanię informacyjną wśród młodych
ludzi, którzy narażeni są na podejmowanie w tym czasie zachowań ryzykownych.
Kampania ma na celu informowanie młodych ludzi o zagrożeniach, a także promowanie zachowań poprawiających bezpieczeństwo osobiste. Policjanci oraz
wolontariusze fundacji rozpoczną akcję kolportażu tematycznych ulotek wśród wypoczywających nad zatoką turystów oraz mieszkańców, materiały przekażemy
również do lokali rozrywkowych w mieście.
Takie miejsca jak dyskoteki, kluby czy imprezy plenerowe sprzyjają podejmowaniu zachowań ryzykownych. Przebywając w nowych środowiskach i zawierając
przypadkowe znajomości niezwykle łatwo, zapominamy o istniejących zagrożeniach.
Podczas letniej akcji funkcjonariusze oraz wolontariusze fundacji będą również ostrzegać przed spożywaniem napojów niewiadomego pochodzenia i będą
promować ABC bezpieczeństwa:
A – jak atmosfera. Tworzą ją ludzie, nie alkohol czy inne środki psychoaktywne. Pod ich wpływem tracisz kontrolę – nie jesteś także w stanie się obronić. Możesz
stać się ofiarą przestępstwa. Możesz nie pamiętać co się stało.
B – jak butelka. Otwórz ją własnoręcznie (lub niech ktoś zrobi to w twojej obecności) i nie pozostawiaj bez opieki. Unikaj napojów podawanych w
szklankach/kuflach/filiżankach. Ta zasada obowiązuje też w trakcie podróży (pociąg, autobus, samolot itp.).
C – jak częstowanie. Na imprezach nie dziel się napojami; nie pij napojów przygotowanych do rozlewania (dzbanki, misy itp.).
Będziemy zachęcać młodych ludzi do stosowania podstawowych zasad:
- Nie dopijaj napojów, nawet tych, które zostały pod „opieką” znajomych. Pamiętaj o tym również w trakcie spotkań towarzyskich.
- Na imprezy chodź z osobami, do których masz zaufanie.
- Nie przyjmuj napojów od nowo poznanych osób i nie wychodź z nimi z lokalu. Nawet wówczas, gdy sprawiają wrażenie miłych i życzliwych.
- Jeśli poczujesz, że twoja reakcja jest niewspółmierna do tego, co piłaś/piłeś, natychmiast poszukaj pomocy przyjaciół, z którymi przyszłaś/przyszedłeś.
Imprezę/lokal opuść w ich towarzystwie.
-Jeśli podejrzewasz, że stała/eś się ofiarą przestępstwa… Jak najszybciej zgłoś się do najbliższej jednostki Policji
I najważniejsze… musisz pamiętać, o tym, że przestępstwem nie jest spożywanie alkoholu, ubieranie się w seksowne rzeczy, umawianie się na randki z nowo
poznaną dziewczyną/ chłopakiem. Przestępstwem jest gwałt, wykorzystanie seksualne. Seks bez Twojej zgody jest gwałtem, nie ważne, jaki był Twój stan
świadomości, pamiętaj o tym i nie obwiniaj Siebie o to co Cię spotkało, szukaj pomocy, zwróć się do Policji i do Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę.
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