Konferencja podsumowująca projekt

organizowana przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
w Łodzi
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Dnia 6 kwietnia 2017 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii
Sczanieckiej w Łodzi odbyła się konferencja podsumowująca projekt
„Korupcja - Wszyscy tracimy!” na której gościliśmy wielu ekspertów :

•

Naczelnik Wydziału Kontroli i Skarg Dariusz Gałązkiewicz – Straż Miejska w Łodzi

•

Rzecznik Prasowy Sebastian Grochala – MPK Łódź

•

podkom. Dorota Jadczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

•

asp.szt. Marek Walenciak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

•

Specjalista Departamentu Legislacyjnego, sędzia Sądu Rejonowego dr Maciej Mitera
z

Ministerstwa Sprawiedliwości.

•

Prokurator Rafał Sławnikowski – Prokuratura Regionalna w Łodzi

•

były Dyrektor Wydziału Wspierania Rozwoju i Kształcenia Specjalnego Kuratorium
Oświaty Kamila Kamejsza

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące
działania:
• Badania internetowe on-line skierowane do młodzieży w wieku 15-30 dotyczące korupcji, jej
postrzegania i sposobów wyeliminowania tego zjawiska z życia.
• Trzy debaty tematyczne z decydentami i ekspertami z dziedzin korupcjogennych, takich jaksłużba zdrowia, policja, sport, edukacja (uczelnie), straż miejska, MPK (kontrolerzy).
• Debata medialna z udziałem polityków, decydentów, ekspertów ds. młodzieży

• Trzy happeningi z udziałem młodzieży i przedstawicieli różnych środowisk oraz władz
• Dwa flash moby promujące projekt oraz hasło Korupcja-Wszyscy Tracimy!
• Konkurs na hasło i plakat nt. przeciwdziałania korupcji, który został rozstrzygnięty a zwycięzcy
nagrodzeni pod koniec niniejszej konferencji.

• W projekt zaangażowani byli przedstawiciele łódzkich szpitali, Uniwersytetu Łódzkiego,
lokalnych władz, łódzkiego oddziału NFZ czy znani piłkarze.
• Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Ogółem wzięło w nim udział ponad 600
młodych osób.

Działania realizowane w ramach projektu

Przebieg konferencji
Poprzednie debaty charakteryzowały się szczegółowym opisem definicji korupcji, skąd się ona
bierze oraz jak ją rozróżnić oraz jak jej przeciwdziałać, dlatego niniejsza konferencja opierała
się głównie na wnioskach oraz podsumowaniach poprzednich spotkań.

Trzy główne rekomendacje wypracowane podczas poprzednich wydarzeń:
1. Przeprowadzania kampanii społecznościowych uświadamiających o konsekwencjach
zjawiska, jego skutkach
2. Zwracanie uwagi na drobne wykroczenia, tak aby już od początku wypracowywać w sobie
„dobre nawyki”
3. Większa przejrzystość przepisów

Pytania do ekspertów
• Dlaczego ważna jest świadomość młodzieży o istnieniu korupcji?

• Czy my sami możemy przeciwdziałać korupcji biorąc pod uwagę nasze
najbliższe otoczenie?
• Jak korupcja wpływa na postrzeganie np. urzędnika, sędziego, policjanta czy
chociażby kontrolera?
• Jakie są konsekwencje dopuszczania się korupcji w poszczególnych
zawodach?

Odpowiedzi ekspertów
• „Świadomość o korupcji jest kluczowa, przede wszystkim byśmy byli uczciwi. Jeśli my
jesteśmy czyści, oczekujemy tego od innych osób – my nie dajemy, oni niczego nie oczekują.”
podkom. Dorota Jadczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
• „W przypadku korupcjogennym, bardzo ważne by był świadek tego zdarzenia, ktoś kto może
potwierdzić nasze zeznania, następnie należy powiadomić przełożonego, policję oraz
sporządzić notatkę.”
podkom. Dorota Jadczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
• „Kiedy ktoś proponuje tego typu rzeczy – łapówkę, telefon jest przydatny, jeśli jest taka
możliwość można zdarzenie nagrać. Narzędzia macie przy sobie.”
Naczelnik Wydziału Kontroli i Skarg Dariusz Gałązkiewicz – Straż Miejska w Łodzi
• „Przede wszystkim zdarzenie należy zgłosić na policję. Na każdą sytuację jest odpowiedź oraz
instytucja”.
Prokurator Rafał Sławnikowski – Prokuratura Regionalna w Łodzi

Odpowiedzi ekspertów
• „W przyszłości nie bójcie się być odważnymi, bo gdy staniecie już przed taką propozycją, by oszukać system w
pewien sposób - to jest moment w którym wiele osób się łamie i uważa, że warto iść na łatwiznę. Nie warto.
Zarówno my jak i wy, musimy być odważni”
Rzecznik Prasowy Sebastian Grochala – MPK Łódź

• „Zawsze się znajdą ludzie, którzy chcą pójść na skróty. Sytuacja się poprawia, ale ludzie nie są doskonali. Im
większe pieniądze, tym większa pokusa. Sytuacja zmieniła się, poprawiła, ponieważ ludzie są bardziej
świadomi.”
asp.szt. Marek Walenciak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
• „W związku z pełnieniem funkcji publicznej, korupcja podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.”
Prokurator Rafał Sławnikowski – Prokuratura Regionalna w Łodzi
• „Natomiast gdy zachowanie to stanowi naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10. W przypadku przyjęcia korzyści majątkowej znacznej wartości jest to
od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
Naczelnik Wydziału Kontroli i Skarg Dariusz Gałązkiewicz – Straż Miejska w Łodzi

Konkurs
1. Dobranie młodzieży w kilkuosobowe grupy.
2. Ułożenie hasła, które mogłoby stać się myślą przewodnią kampanii
mającej na celu przeciwdziałanie korupcji.
4. Narada ekspertów i wyłonienie zwycięskiej grupy.
5. Wręczenie nagród w konkursie na najlepszy plakat i hasło dotyczące
przeciwdziałaniu korupcji.

Hasła konkursowe młodzieży
Grupa I – Możesz mi podać rękę a nie pieniądze

Grupa II – Nie biorę bo mam swoje
Grupa III – Nie niszcz zaufania, mów NIE korupcji
Grupa IV – Szanuj wypłatę, nie bierz w łapę

Zwycięzcy konkursu na najlepszy plakat
I miejsce – Jarosław Kawecki
II miejsce – Sylwia Sapińska
II miejsce – Marta Jankowska
III miejsce – Weronika Migdał
III miejsce – Marcin Kawecki

Podsumowanie oraz podziękowania dla
wszystkich osób zaangażowanych w projekt
Uznanie oraz podziękowania dla przybyłych prelegentów oraz organizatorów debaty
wyrazili jej uczestnicy nagradzając gromkimi brawami:
• Wszystkich ekspertów za udział w projekcie
• Dyrekcję oraz nauczycieli IV LO za pomoc w realizacji projektu
• Panią Dagmarę Raczkowską – za wsparcie w organizacji wydarzeń
• Panią Katarzynę Szkudlarek – za czynny udział w wydarzeniach

Podsumowanie konferencji
• Młodzież brała czynny udział w dyskusji oraz umiała rozpoznawać zachowania
korupcyjne.
• Licealiści odnotowują zdarzenia korupcyjne w swoim środowisku, nie pochwalają takich
zachowań i gotowi są im się przeciwstawiać.
• Najbardziej bolesnym obszarem korupcyjnym dla uczniów jest służba zdrowia, ponieważ
zdają sobie sprawę, że często na operację, która może uratować życie człowiekowi trzeba
czekać miesiącami.
• Młodzież dobitnie wyraziła swój sprzeciw wobec korupcji i wyraziła chęć uczestniczenia
w tego typu kampaniach uświadamiających oraz działaniach mających na celu
propagowanie korupcji jako przestępstwa.
• Niniejszą konferencję oraz poprzedzające ją spotkania, w których uczestniczyli określili
jako „bardzo potrzebne w rozwijaniu świadomości młodzieży” oraz rekomendowali
tworzenie tego typu projektów w przyszłości.
• Wszyscy eksperci oraz uczniowie aktywnie udzielający się w debacie, w ramach
podziękowania, otrzymali torby z upominkami.
Opracowanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Opracowanie odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja
Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
Opracowanie bezpłatne.

