„Program ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2018 -2020” – podsumowanie roku 2017

GŁÓWNY CEL PROGRAMU
Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych

I CEL SZCZEGÓŁOWY

II CEL SZCZEGÓŁOWY

III CEL SZCZEGÓŁOWY

Bezpieczeństwo w
miejscach publicznych ze
szczególnym
uwzględnieniem tworzenia
lokalnych systemów
bezpieczeństwa

Przeciwdziałanie
zjawiskom patologii oraz
ochrona dzieci i młodzieży

Edukacja dla
bezpieczeństwa

Do MSWiA w 2017 roku wpłynęło w sumie 231 projektów. Do dofinansowania
zakwalifikowało się 99 projektów. Ostatecznie zrealizowano 97 projektów na
terenie wszystkich 16 województw kraju. W roku 2017 jako priorytet przyjęto
projekty dotyczące modernizacji i przebudowy przejść dla pieszych w
miejscach szczególnie uczęszczanych na danym terenie. W związku z nowym
celem priorytetowym, liczba zrealizowanych w 2017 roku twardych projektów
inwestycyjno-modernizacyjnych była większa niż przeważająca do te pory
liczba miękkich działań profilaktyczno-edukacyjnych.

Realizacja projektów w poszczególnych
województwach
Województwo

Liczba zrealizowanych projektów

Dolnośląskie

5

Podkarpackie

9

Warmińsko-mazurskie

12

Mazowieckie

6

Świętokrzyskie

12

Lubelskie

8

Łódzkie

7

Pomorskie

3

Zachodniopomorskie

6

Lubuskie

1

Opolskie

5

Kujawsko-pomorskie

4

Małopolskie

4

Podlaskie

9

Śląskie

3

Wielkopolskie

3

Metodologia badania
Metoda jakościowa
• Analiza danych zastanych (desk
research)
• Studium przypadku (Liczba = 6)

Metoda ilościowa
• Ankieta internetowa (CAWI)
• Wywiad telefoniczny (CATI)

o Kwestionariusz wywiadu CAWI skierowany został do wszystkich realizatorów
projektów z 2017 roku.
(łącznie 97 osób)

o Kwestionariusz CATI został skierowany do reprezentatywnej grupy
uczestników wybranych projektów z 2017 roku.
(Po 10 uczestników z jednego projektu z każdego celu szczegółowego - łącznie 100 osób)

Realizacja projektów
o

W roku 2017 wzrosła liczba realizowanych projektów (z 51 projektów w 2016 roku do 97 projektów w roku
2017). Wiele wniosków o dofinansowanie zostało odrzuconych. Projekty realizowane były głównie przez
jednostki samorządu terytorialnego.

o

W ramach projektów lokalnych realizowane były przede wszystkim działania infrastrukturalne, skierowane
na modernizację i przebudowę przejść dla pieszych w miejscach szczególnie uczęszczanych.

o

Zdecydowana większość projektów została poprzedzona analizą problemów i potrzeb lokalnych, dzięki
czemu zrealizowane działania pozwoliły na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów i zaspokojenie
istniejących potrzeb.

o

Do głównych odbiorców projektów należy zaliczyć: ogólnie ujętych mieszkańców, uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych, rodziców i nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Rekomendacja:

Zwiększenie liczby projektów, które otrzymają dofinansowanie, by móc zaspokoić potrzeby zgłaszane przez społeczność i jednostki samorządu terytorialnego.

Efektywność realizowanych projektów
o Wszystkie zrealizowane projekty pozwoliły na osiągnięcie efektów zakładanych na etapie
przygotowania wniosku o dofinansowanie, a w przypadku części projektów uzyskano również
efekty dodatkowe.
o Z uwagi na dużą liczbę odbiorców projektów (szczególnie w ramach projektów
infrastrukturalnych), działania projektowe miały bardzo szerokie oddziaływanie.

o Przed i po realizacji projektów przeprowadzono ankietę z uczestnikami działań. Agregacja
wyników badań ankietowych przeprowadzonych w poszczególnych województwach i forma
ich przekazania uniemożliwiła skuteczne i dokładne zestawienie i porównanie otrzymanych
danych.
Rekomendacja:
Bardziej rzetelne koordynowanie przeprowadzania ankiet wśród uczestników projektu przed i po zrealizowanym działaniu, by móc zebrać i porównać
wyniki dla wszystkich projektów.

Użyteczność Programu
o Projektodawcy oraz uczestnicy działań byli przekonani o skuteczności Programu oraz
zasadności jego realizacji, co znaczy, że dzięki realizacji projektu udało się osiągnąć założone
cele.
o Ankiety z uczestnikami projektów zgodnie potwierdzają wzrost poczucia bezpieczeństwa
wśród bezpośrednich odbiorców działań, na co wpływ miała realizacja projektów w ramach
Programu.
o Zrealizowane działania przyniosły trwałe rezultaty.
o Zrealizowane projekty przyczyniły się do poprawy wizerunku Policji oraz wzrostu zaufania do
tej służby.

Zarządzanie Programem
o Projektodawcy bardzo wysoko ocenili współpracę z koordynatorami wojewódzkimi.
o Problemem w realizacji Programu był późny termin ogłoszenia konkursu oraz zbyt długi czas
weryfikacji projektów, co w efekcie powodowało bardzo krótki czas na realizację działań
(mniej niż pół roku).
o Utrudnieniem w realizacji i rozliczeniu projektu były skomplikowane i czasochłonne
procedury.

Rekomendacje:
Uproszczenie i przyspieszenie procedury ogłaszania konkursu oraz przekazywania środków finansowych dla wybranych do realizacji projektów, a
także uproszczenie rozliczenia projektów.

Wydłużenie czasu realizacji projektów oraz umożliwienie realizacji projektu w długim przedziale czasowym.

Finansowanie Programu
o Z powodu znacznej liczby zgłoszonych wniosków, wiele ważnych i potrzebnych społecznie
projektów zostało odrzuconych.
o Zdarzały się pojedyncze przypadki opóźnienia wypłaty środków niezbędnych do realizacji
projektów, co wpływało na opóźnienie rozpoczęcia ich realizacji.

Rekomendacje:

Terminowe wypłaty środków finansowych.
Zwiększenie środków finansowych na realizację Programu, dzięki czemu możliwa będzie realizacja większej liczby projektów.

Promocja Programu
o Informacja na temat możliwości aplikowania o środki w ramach programu „Razem
Bezpieczniej” jest zbyt mało rozpowszechniona.

Rekomendacja:
Zintensyfikowanie kampanii informacyjnej dotyczącej możliwości składania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu.

Dziękuję za uwagę

