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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA - SPOTKANIE Z UCZNIAMI
Mł.asp. Anna Kutynia z zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii strzeleckiej
komendy przeprowadziła zajęcia z uczniami klasy siódmej i ósmej z Publicznej Szkoły Podstawowej w
Dziewkowicach. Policjantka doskonale radzi sobie z każdym zagadnieniem dotyczącym nieletnich i
ich odpowiedzialności prawnej za popełniane czyny karalne. Mł.asp. Anna Kutynia zawsze służy
dzieciom i młodzieży radą, pomocą i często bywa wsparciem w trudnych chwilach.
Odpowiedzialność prawna i karna młodych ludzi, zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz
przestępstwa i zagrożenia w sieci były przedmiotem bardzo interesujących zajęć, przeprowadzonych w Publicznej Szkole
Podstawowej w Dziewkowicach przez mł.asp. Annę Kutynię z zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii
strzeleckiej komendy.
Tematem spotkania były negatywne zjawiska „sekstingu” i „hejtingu”, pojawiające się wśród młodzieży, które mogą
doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych i wizerunku ludzi, a sprawców takich zachowań mogą narazić na
odpowiedzialność prawną i karną.
Pierwsze zjawisko polega na przesyłaniu przez młode osoby intymnych zdjęć w celu zainteresowania kogoś swoja osobą czy
też dla potwierdzenia przywiązania czy też sympatii drugiej osoby. Często takie zdjęcia trafiają później na fora i portale
społecznościowe, a osoby które się na nich znajdują, stają się przedmiotem żartów i szykanowania.
Drugie omówione przez funkcjonariuszkę zjawisko polega na obrażaniu i krytykowaniu wszystkiego co pojawia się w sieci i
często jest wykorzystywane w sytuacjach, kiedy dochodzi do kłótni wśród uczniów. „Hejtowanie” przeradza się wtedy w
obrażanie uczniów na forach, portalach poprzez zamieszczanie obraźliwych bardzo często komentarzy.
W prelekcji przypomniała również, że dopalacze, stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje
psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i reklamowanie są w Polsce ustawowo zakazane.
Dlatego bardzo ważne jest uświadomienie młodym ludziom, że dopalacze to trucizna i zażywnie ich może wiązać się z
poważnym ryzykiem. Apelujemy o reagowanie, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza zażyć te substancje i stanowczo
odmawiajmy, gdy nas do tego namawia.
Mł.asp. Anna Kutynia nie tylko udzielała szczegółowych odpowiedzi ale również podawała przykłady negatywnych zachowań
młodzieży. Wszystko po to, aby uzmysłowić młodym ludziom, że za takie zachowania można stanąć przed sądem.
Nie zapominajmy, od ukończenia 13 roku życia ponosimy już odpowiedzialność prawną za nasze czyny. Ale i przed 13 rokiem
życia o naszych zachowaniach niezgodnych z prawem, czyli o demoralizacji, policja informuje sąd. Funkcjonariuszka starała
się przekazać młodzieży jak najwięcej ważnych wskazówek, wyjaśniając, jakich sytuacji należy w życiu codziennym unikać,
aby nie stać się nieletnim sprawcą czynu karalnego.
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