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KOMISARZ DS. POLICJI
I PRZESTĘPCZOŚCI W
CLEVELAND

Mój 10-punktowy plan dotyczący
policji i bezpieczeństwa społeczności
Jako wasz komisarz ds. policji i przestępczości muszę opracować plan uczynienia Cleveland
bezpieczniejszym miejscem dla tych, którzy tu mieszkają, pracują i przyjeżdżają. Mój
10-punktowy plan – który został stworzony we współpracy z ekspertami ds. przestępczości
i bezpieczeństwa wśród społeczności – określa moją wizję na następne trzy lata.

Postawienie sprawców
przed wymiarem
sprawiedliwości
Zwiększenie możliwości
pociągnięcia przestępców
do odpowiedzialności za ich
postępowanie, z naciskiem
na zapobieganie ponownemu
popełnieniu przestępstw.

Twarde podejście wobec
narkotyków i gangów
Wprowadzenie holistycznego
podejścia do narkotyków i gangów,
w tym zapobieganie oraz wczesna i
ukierunkowana interwencja.

Bezpośrednie
zwalczanie zachowań
antyspołecznych

Skuteczny system
wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych

Zajęcie silnego stanowiska
w sprawie zachowań
antyspołecznych poprzez
współpracę partnerską i
zaangażowanie młodzieży.

Współpraca i utrzymywanie
odpowiedzialności policji w
Cleveland i szerszych agencji
wymiaru sprawiedliwości w
sprawach karnych w celu
zwiększenia zaufania publicznego.
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Zapobieganie,
ograniczanie i zwalczanie
poważnych rodzajów
przemocy

Więcej policji na
naszych ulicach
Inwestowanie w reakcję
społeczności na pierwszej linii.

Opracowanie strategii w zakresie
poważnej przemocy przy współpracy
z policją w Cleveland i partnerami
bezpieczeństwa społecznego.

Zwalczanie przemocy
wobec kobiet i dziewcząt

Budowanie zaufania w
naszych społecznościach

Współpraca z lokalnymi służbami,
aby zapewnić kobietom poczucie
bezpieczeństwa i wsparcia.

Upewnianie się, że usługi
świadczone przez policję w
Cleveland są wysokiej jakości,
budowanie dumy i wsparcia dla
policji w naszej okolicy.

Skuteczne i jakościowe
wsparcie dla ofiar i
świadków

Wykorzystanie
technologii
do zwalczania
przestępczości

Udzielanie pomocy pokrzywdzonym
i świadkom poprzez zlecanie
specjalistycznych usług wsparcia.

Maksymalne wykorzystanie
technologii, tworzenie możliwości
zwiększenia wydajności i
dodatkowego wsparcia dla
pracowników.

Plan ten pomoże zrealizować moje cztery
strategiczne cele dla Cleveland:
Budowanie zaufania publicznego i przywrócenie
dumy policji w Cleveland.
Wspólna praca z partnerami w celu zmniejszenia
przestępczości, w szczególności poważnej
przemocy.
Lepsze wykorzystanie technologii, która
zwiększa wydajność i wspiera produktywność.
Zapewnienie wysokiej jakości usług dla ofiar
i osób najbardziej narażonych na zagrożenia,
które skutecznie zaspokajają ich potrzeby.

Zeskanuj, aby
pobrać pełny plan!

