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Ruszyła kampania MSWiA „Kręci mnie
bezpieczeństwo”

Pikniki, pokazy sprzętu i wyposażenia, spotkania z uczniami i młodzieżą, zajęcia w miasteczkach ruchu
drogowego - to tylko niektóre z atrakcji czekających na dzieci i młodzież podczas kampanii MSWiA „Kręci
mnie bezpieczeństwo”.
Głównym celem akcji ministerstwa, którą zainaugurował dziś minister Mariusz Błaszczak, jest zwrócenie
uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. W najbliższych miesiącach funkcjonariusze
służb podległych MSWiA będą spotykali się z młodzieżą i przypominali o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą czy górskich wycieczek. Duża
uwaga zostanie poświęcona także odpowiedzialnemu korzystaniu z internetu. Informacje o wszystkich
inicjatywach organizowanych w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” będą zamieszczane na stronie
internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na portalach społecznościowych.

Ruszyła akcja "Kręci mnie bezpieczeństwo... nad
wodą"

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” poświęcona jest bezpieczeństwu
osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci, młodzież i
osoby dorosłe, adresatami pośrednimi – zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności
kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in.
wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, itp.).
Głównym celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej
kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków
tonięć. Projekt realizowany jest na terenie całego kraju od czerwca do września 2017 r.
Na potrzeby projektu opracowane zostały materiały edukacyjno-informacyjne, m.in.: informatory oraz
naklejki. W ramach akcji został również ogłoszony konkurs filmowy - Filmowy przeWODNIK promujący
bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą.
Akcja została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza
Błaszczaka oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i
2017.

