Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 5
na okres od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Na podstawie obserwacji własnych oraz prowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości
Konopnica stwierdzono, iż wśród społeczeństwa w obecnym półroczu roku 2022 znacząco wzrosło
poczucie zagrożenia co przejawia się wśród mieszkańców niskim poczucie bezpieczeństwa.
Miejscowość Konopnica w znacznym stopniu zamieszkała jest przez osoby starsze i samotnie
mieszkające. W związku z powyższym zasadnym jest podjąć działania długoterminowe
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa seniorów i osób samotnie mieszkających. W celu
zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zasadnym jest przeprowadzić działania profilaktyczne
miejące na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Konopnica w szczególności
wśród osób starszych i samotnie mieszkających.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Poprawa poczucia bezpieczeństwa seniorów oraz osób samotnie mieszkających a także pozostałych
mieszkańców miejscowości Konopnica poprzez podejmowanie aktywnych działań w rejonie oraz
poprzez zacieśnienie współpracy z lokalnymi władzami administracji państwowej. Ocena realizacji
planu zostanie dokonana na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami Konopnicy
oraz na podstawie ilości ujawnionych zdarzeń o charakterze zdiagnozowanego zagrożenia.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań
3.1 W miesiącu lipcu nawiązanie kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy celem
podjęcia działań prewencyjnych.
3.2 W trzecim kwartale nawiązanie kontaktu z Urzędem Gminy w Konopnicy celem podjęcia
działań prewencyjnych.
3.3 W okresie objętym planem działania priorytetowego inicjowanie profilaktycznych działań
(spotkania, pogadanki, rozmowy bezpośrednie, ulotki) mających na celu edukację osób starszych
i samotnie mieszkających. Przedstawianie i omawianie istniejących zagrożeń.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem
planowanych przez nie do realizacji działań.

4.1 Urząd gminy Konopnica, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja do spraw
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
5.1 Podczas spotkań z lokalną społecznością, za pośrednictwem sołtysa m. Konopnica oraz
pracowników UG w Konopnicy.
5.2 Udzielanie informacji podczas realizacji zadań służbowych.
5.3 Informowanie podczas przyjęć interesantów.
5.4 Zamieszczenie informacji o realizowanym Planie Działania Priorytetowego na strona
internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
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