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Planul meu din 10 puncte
pentru poliție și siguranța comunitară
În calitate de Comisar al poliției și criminalității, trebuie să elaborez un plan astfel încât
Cleveland să devină un loc mai sigur pentru cei care trăiesc, lucrează în acest loc și îl
vizitează. Planul meu din 10 puncte – care a fost creat în colaborare cu experții în criminalitate
și în siguranța comunității – stabilește viziunea mea pentru următorii trei ani.

Aducerea infractorilor
în fața justiției
Sporirea șanselor de a trage
la răspundere infractorii
pentru comportamentul lor,
punând accentul pe prevenirea
recidivelor.

Combaterea directă
a comportamentului
antisocial
Luarea unei atitudini mai ferme
în legătură cu comportamentul
antisocial prin intermediul
parteneriatelor și prin implicarea
tineretului.
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Adoptarea unei atitudini
mai dure cu privire la
droguri și bande
Introducerea unei abordări holistice
în ce privește drogurile și bandele,
inclusiv prevenirea și intervenția
timpurie și specifică.

Sistem eficient de
justiție penală
Colaborarea cu Poliția din
Cleveland și cu agențiile de
justiție penală și responsabilizarea
acestora, pentru a spori
încrederea publicului.

Prevenirea, reducerea și
combaterea violențelor
grave
Dezvoltarea unei Strategii în caz
de violențe grave, în colaborare
cu Poliția din Cleveland și cu
parteneriatele pentru siguranța
comunitară.

Combaterea violenței
împotriva femeilor și a
fetelor

O prezență mai mare a
poliției pe străzi
Investirea în răspunsul comunitar
de primă linie.

Construirea încrederii în
comunitățile noastre

Conlucrarea cu serviciile locale
pentru a se asigura un sentiment
de siguranță și de sprijin în rândul
femeilor.

Asigurarea că Poliția din Cleveland
oferă servicii de înaltă calitate,
creând un sentiment de mândrie
și de sprijin pentru poliția din zona
noastră locală.

Sprijin eficient și de
calitate pentru victime
și martori

Utilizarea tehnologiei
pentru combaterea
criminalității

Asigurarea unui ajutor pentru
victime și martori prin punerea în
funcțiune a serviciilor de asistență
specializată.

Maximizarea utilizării tehnologiei,
creând oportunități pentru sporirea
eficienței și sprijin suplimentar
pentru forța de muncă.

Planul va ajuta la îndeplinirea celor patru obiective
strategice pe care le am pentru Cleveland:
Să se dezvolte încrederea publică și să se readucă
mândria pentru poliția din Cleveland.
Să se colaboreze cu partenerii pentru a reduce
criminalitatea, în special violența gravă.
Să se utilizeze mai mult tehnologia care creează
eficiență și sprijină productivitatea.
Să se furnizeze servicii de înaltă calitate pentru
victime și pentru persoanele cele mai vulnerabile,
servicii care le satisfac în mod eficient nevoile.

Scanați pentru a
descărca planul
complet!

