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Policjanci uczestniczctcY w kursie j(izyka migowego

Fot. Dariusz GORAlSKI

Pierwszy taki program w Polsce

Policjant miga
- TO byfo duie wyzwanie, aby przelamat bariery, nie tylko te
komunikacyjne, ale przede wszystkim mentalne·- podkrejla
Elwira Rewcio z Zachodniopomorskiego Oddzialu Polskiego
Zwic(zku Gluchych. Mowa o projekcie ,Bezpieczni obywatele
twiata ciszy", podczas kt6rego policjanci uczyli siQ jQzyka
migowego.

STATYSTYKI pokazujll, ze
w naszym wojew6dztwie mieszka
okolo 4,5 tysil!ca os6b gluchych.
Jesli dotyka ich przest~pstwo,
w6wczas policjanci kontaktujl!
si~ z tlumaczami, ci dyspozycyjni Sl! przez call! dob~; przy
czym jedenascie lat temu wprowadzono system pozwalajqcy
na informowanie o tym, co si~
stalo - glusi wysylajq maile,
SMS-y. Teraz cz~sc z mundurowych b~dzie mogla, przynajmniej w podstawowym zakresie,
porozumiec si~ z nieslyszl!cymi
samodzielnie. Kurs przeszlo 84
funkcjonariuszy, z r6znych pion6w: kryminalnego, prewencji,
drog6wki. Szkolenie trwalo 45
godzin i pozwolilo poznac najwainiejsze znaki i zasady.
- Podchodzilismy do tego programu z duil! ostroinoscil!, ale
i zaciekawieniem, jak policjanci
odbiorl! kontakt z gluchymi twierdzi insp. Piotr Ostrowski,
p.o. komendant Komendy Wojew6dzkiej Policji w Szczecinie.
- Nie spotkalem si~ z sytuacj~,
by kt6rys z uczestnik6w uznal,
ze szkolenie to byl stracony czas.
Jest wr~cz odwrotnie. My wielu
rzeczy, w tym jak post~powac, nie
wiedzielismy - teraz jestesmy

bogatsi w wiedz~. Nasze zadowolenie bierze si~ tez z tego, ze
i my moglismy przekazac wiedz~
o zagrozeniach.
Policjanci spotykali si~ nie
tylko ze starszymi osobami, ale
i bardzo mlodymi nieslyszl!cymi,
niedoslyszqcymi. Uswiadamiano
wszystkim, jakie maj~ prawa, ale
r6wniez jakie obowi~zki.
Pierwszy taki program w Polsce, jakim jest ,Bezpieczni obywatele swiata ciszy", zyskal uznanie Rzecznika Praw Obywatelskich, kt6ry podczas niedawnej
wizyty w Szczecinie stwierdzil,
ze byioby dobrze, a by we wszystkich komendach w kraju uczono
policjant6w j~zyka migowego.
Ale efektem tych spotkafl jest
takie multimedialny slownik,
dost~pny na stronie internetowej
www.bosc.pzg.szczecin.pl; kazdy
moze z niego korzystac i nauczyc
si~ podstawowych znak6w. Co
r6wnie waine, wkr6tce w kazdym
samochodzie patrolowym rna
bye dost~pny informator, tam
znajdl! si~ istotne in_formacje,
jak policjanci powinni si~ zachowac podczas interwencji,
w kt6rej uczestniczl! r6wniez
osoby nieslyszl!ce. ©:V
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