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Definice - Community Policing

Community policing je filozofie policejní práce, která klade důraz na místní znalost a ukotvenost
policisty v lokalitě, ve které slouží. Cílem všech policejních postupů, které z této filozofie
vycházejí, je zapojit veřejnost do policejní práce takovým způsobem a v takové míře, aby se
zvýšila její efektivita, a zapojit policistu do veřejného života takovým způsobem a v takové míře,
aby se zvýšila jeho prestiž.

Jednotlivé postupy, které z této filozofie vycházejí, jsou založené na spolupráci policie,
veřejnosti, samosprávy a místních organizací a institucí. Na otevřené, partnerské komunikaci,
sdílení společných problémů v oblasti kriminality a hledání a přijímání společných řešení.
Všechny tyto postupy jsou zaměřené na předcházení škodám a následkům kriminálního a
rizikového chování nebo na předcházení recidivě takového chování.

Partnerská spolupráce je založená na hledání společných cílů a společných cest, jak těchto cílů
dosáhnout. Opatření, která všechny spolupracující subjekty přijímají, jsou buď dlouhodobá,
zaměřená na zmírnění setrvalých problémů, anebo krátkodobá, vyžadující rychlé a okamžité
řešení aktuálně vzniklého ohrožení.

Základní východiska community policing:
- Kriminalita není pouze věcí policie, policisté jí nemohou řešit sami. Kriminalitu vnímají jako
součást prostředí a systematicky omezují prostor pro její vznik a projevy.
- Policie je služba veřejnosti, proto se policisté občanů ptají, co od nich očekávají a
potřebují.
- Policisté jsou schopní včas rozpoznat veřejné problémy, které mají vazbu na
bezpečnostní situaci, navrhují a hledají jejich řešení.
- I drobná opatření mají na kriminalitu a pocit bezpečí rozhodující vliv a policisté je
nepodceňují.
- Lidé se cítí dobře a bezpečně tam, kde se mohou vzájemně spolehnout jeden na druhého.
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- Policistova práce je hodnocena podle výslednosti a podle schopnosti pojmenovávat
problémy, navrhovat jejich řešení a přijímat za ně svůj díl odpovědnosti.
- Policista pomáhá občanům k svépomoci a věci řeší především problémově, nejen případ
od případu. Problém se nejlépe řeší tam, kde vzniknul, těmi, kteří mu rozumí a chtějí ho řešit a
tehdy, když je ještě zvládnutelný.

Zdroj: http://www.spolecnekbezpeci.cz/
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