Młodzież Fair Play
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Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie Andrzej Rokita
podpisali 3 maja (piątek) porozumienie w sprawie współpracy w zakresie programu Fair Play. Obie
instytucje chcą razem działać na rzecz edukacji młodzieży najbardziej zagrożonej patologicznym
działaniem środowiska pseudokibiców.

Miasto Kraków jest corocznie organizatorem programu „Fair Play”, którego celem jest
propagowanie wśród młodzieży sportu opartego na zdrowej konkurencji i walce „fair play”.
Ponieważ miejski program zbieżny jest z Projektem Działań Edukacyjno-Informacyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pn. „Kibice i Doping – Tak; Pseudokibice i Agresja –
Nie” oraz problematyką przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, którą w ramach realizacji
swoich zadań zajmuje się Straż Miejska, Miasto i Policja podpisały porozumienie, w którym
wyrażają wolę współpracy przy zorganizowaniu cyklu szkoleń dotyczących problematyki
przeciwdziałania patologiom wśród kibiców piłkarskich.
"Od 3 lat prowadzimy akcję edukacyjną skierowaną do kibiców. Działania zapobiegające
patologii wśród kibiców powinny polegać przede wszystkim na edukowaniu i budzeniu w
młodych ludziach świadomości konsekwencji ich czynów. Stąd nasze programy Fair Play oraz
Fair Kibic Extreme” – mówił Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Program Far Play jest
adresowany do młodzieży gimnazjalnej, nauczycieli i rodziców. W tym roku przedsięwzięciem
objętych zostanie osiem gimnazjów. Przewidziano organizację cyklu szkoleń i prelekcji, w
których brać będą udział uczniowie, nauczyciele i rodzice – opiekunowie.
Prelegentami programu będą funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Spotkania w szkołach będą miały formę interaktywną.
Oprócz wykładu przewidziana jest możliwość zadawania pytań oraz dyskusji. Do udziału w
tegorocznym programie wytypowano gimnazja, w których – według Policji i Straży Miejskiej –
młodzież najbardziej narażona jest na niebezpieczeństwo kontaktów ze środowiskami
patologicznymi. Chodzi tu o kontakt z narkotykami, alkoholem, a także z niewłaściwymi
formami kibicowania klubom piłki nożnej. „Chcemy aby młodzi ludzie wiedzieli, że policja nie
jest tylko od represyjnego ścigania, ale także od Edukacji” - mówił Komendant Wojewódzki
Policji w Krakowie Andrzej Rokita.
Obie strony porozumienia widzą potrzebę stałej współpracy na polu wychowywania młodych
Krakowian. Tradycje kibicowskie często przekazywane są bowiem z pokolenia na pokolenie, a
prowadzona edukacja profilaktyczna daje młodzieży szkolnej pełny obraz zagrożeń i
konsekwencji płynących z niewłaściwego postępowania. (MS).
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