Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

15 listopada 2012 r. w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła
się konferencja pt. „Dziecko – bezpieczeństwo - partnerstwo”, inaugurująca
Rok Bezpiecznej Szkoły w województwie kujawsko-pomorskim, organizowana
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora KujawskoPomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu. Konferencja miała na celu
zbudowanie koalicji międzyresortowej na rzecz bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim. Swoją obecnością spotkanie
zaszczycili: Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Pani Ewa Mes –
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Pan insp. Grzegorz Jach – Pełnomocnik Komendanta
Głównego Policji ds. Promocji Bezpieczeństwa Publicznego, przedstawiciele
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Policji,
Straży Miejskiej, organizacji pozarządowych i katolickich. Podczas konferencji
podpisany został list intencyjny zobowiązujący do zintensyfikowanych działań
i współpracy w zakresie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach naszego
województwa.
W ramach wypełniania postanowień Listu Intencyjnego w dniach 7-8 czerwca
2013 r. w Inowrocławiu odbędzie się akcja profilaktyczno-artystyczna pn.

I Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT (Profilaktyka a Ty)

Zwracam szczególną uwagę Państwa na debatę nt. twórczej profilaktyki
z udziałem pedagogów i przedstawicieli Policji, zorganizowaną w drugim dniu
Przystanku, licząc na udział adresatów. Ponadto Przystanek poprzedzi szkolenie

koordynatorów grup PaTowskich w ramach programu MEN i Komendy Głównej
Policji PaT/E a także V Profilaktyczny Festiwal Teatralny "poPaTrz".
Zachęcam
do promowania powyższej inicjatywy
i czynnego udziału
w Przystanku. Zgłoszenia na I Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT (15 uczniów
i opiekun z danej placówki) przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres:
inowroclaw.pat@gmail.com
od
6
do
28
maja
2013
roku.
Informacje dostępne na stronie www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz u
wizytatorów: p. Beaty Wasilewskiej: koinowasilewska@op.pl i p. Wojciecha
Gliwińskiego: koinogliw@op.pl

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z inicjatywą Policji Głównej
pn. Ogólnopolska Noc Profilaktyki, która w tym roku odbędzie się 22 czerwca
2013 r. Zapraszam do udziału w społecznym zrywie „Wolne serca”.

Spotkajmy się i włączmy w „modę na życie bez uzależnień”.
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