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Побудова та підтримка
партнерських стосунків
із громадами з метою
запобігання злочинності та
страху перед злочинністю
4747 E. Burnside
Portland, Oregon 97215
Тел.: 503-823-4064
Факс: 503-823-2909
Телетайп: 503-823-6969
Цей документ розміщено
на веб-сайті
Програми з запобігання
злочинності:
www.portlandoregon.gov/oni/cp

Послуги для
населення з питань
запобігання
злочинності
Служба з залучення населення Програми з запобігання злочинності
(Office of Neighborhood Involvement Crime Prevention Program)
Літо 2017 р.

Основна мета Програми з запобігання злочинності міста Портленда така:

побудова та підтримка партнерських стосунків
із громадами з метою запобігання злочинності
та страху перед злочинністю
Послуги з питань запобігання злочинності в м. Портленді надаються через
Службу з залучення населення і покликані знизити рівень злочинності,
підвищити благоустрій і залучити мешканців кварталів до допомоги поліції
у громадах. Ці послуги надаються координаторами з питань запобігання
злочинності, які закріплені за кварталами міста.
Kоординатори з питань запобігання злочинності (Crime Prevention
Coordinators, CPC) забезпечують навчання, організаторську роботу на
рівні громад і консультування з вирішення проблем щодо злочинності
та громадської безпеки. Вони тісно співпрацюють із членами громад,
громадськими активістами з питань безпеки, поліцією, організаціями
кварталів, міськими бюро, комерційними структурами, державними
органами, шкільними округами та місцевими постачальниками послуг.
Нижче надано контактну інформацію щодо Програми з запобігання
злочинності. Детальніший опис послуг, які надаються, можна знайти на
звороті цього інформаційного листка.

Номери Програми з запобігання злочинності
Усі номери мають код регіону 503
Основна лінія ...................................................................................823-4064
Адреса електронної пошти................................onicpa@portlandoregon.gov
Веб-сайт........................................................www.portlandoregon.gov/oni/cp
Брошури з питань запобігання
злочинності......................................... www.portlandoregon.gov/oni/cpadvice
Супутні послуги
Міська/окружна інформаційно-довідкова лінія...............................823-4000
Повідомлення про дозвіл на продаж алкогольних напоїв.............823-4520
Боротьба з графіті............................................................................823-4824
Боротьба з шумом............................................................................823-7350
Гаряча лінія з питань дотримання законодавства
(порушення громадського порядку, зонування територій тощо)........823-2633
Посередництво у вирішенні суперечок мешканців кварталів........595-4890
Гаряча лінія з питань безпеки дорожнього руху........................... 823-SAFE
Незаконне паркування та покинуті авто..........................................823-5195
Проблеми з місцями для влаштування
табору . ............................................................. portlandoregon.gov/campsite
PDX Reporter (повідомлення про графіті
й інші пов’язані з благоустроєм проблеми).......................... pdxreporter.org

El Programa de la
Prevención del Crimen
tiene un miembro que habla
español. Llame por favor al
número principal 503-8234000 si usted necesita los
servicios en español.

Послуги, які надають громадськості координатори з питань запобігання
злочинності м. Портленда (CPC), розділено на три широкі категорії.

Навчання
CPC забезпечують для груп навчання та надають роз’яснення з
різноманітних питань, які стосуються злочинів і громадської безпеки.
Таке навчання іноді проводиться на місцях на прохання певної групи,
наприклад об’єднання мешканців кварталу чи комітету з питань
громадської безпеки. CPC також організовують навчання в центральних
офісах, які відкриті для громадськості.
Види навчання, на які найчастіше подаються запити: запобігання
проникненням зі злочинними намірами, інформованість щодо питань
викрадення персональних даних, запобігання обкраданню автомобілів і
запобігання злочинності (для комерційних структур).
Програма з запобігання злочинності також має каталог навчальних
інформаційних листків, який постійно розширюється. Вони розміщені на
веб-сайті ONI за адресою: www.portlandoregon.gov/oni/cpadvice.

Організаторська робота на рівні громад
Ключовою частиною роботи поліції в громадах є залучення громади до
вирішення проблем зі злочинністю та благоустроєм. CPC забезпечують
об’єднання окремих осіб для створення потужних активних груп, здатних
вирішувати проблеми кварталу. CPC несуть основну відповідальність у
місті за підготовку та підтримку патрулів із місцевих мешканців, патрулів
комерційних структур і піших патрулів громад. CPC також мобілізують
волонтерів для участі в короткострокових заходах, наприклад у
просвітницькій діяльності та розповсюдженні навчальних матеріалів у
кварталі, зокрема в такому, що постраждав від певного виду злочину чи
де є страх перед злочином.

Консультування з вирішення проблем
CPC надають консультації з вирішення проблем різним особам і групам,
які постійно стикаються з проблемами злочинності в їхньому районі. Ця
взаємодія може не виходити за межі короткої телефонної розмови або
тривати впродовж тижнів і місяців, залежно від характеру проблеми.
За необхідності CPC може слугувати каталізатором, що зводить разом
потрібні організації, які можуть досягти змін щодо проблемної місцевості чи
ситуації. Ось деякі проблеми, над вирішенням яких часто працюють CPC:
наркопритони, численні випадки незаконного проникнення зі злочинними
намірами чи обкрадання автомобілів за відносно нетривалий період,
місця систематичних порушень громадського порядку, проблемні шинки,
а також питання громадської безпеки в парках. Для вирішення проблем
цих типів CPC може використовувати деякі з таких стратегій і засобів:
• надавати консультації
телефоном;
• скеровувати людину до потрібної
установи;
• навчати людей, як
документувати проблеми та
повідомляти про них;
• організовувати зустрічі з
громадськістю для проведення
навчання та мобілізації сусідів;
• збирати зацікавлені сторони в
рамках зустрічей для вирішення
проблем;
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• розробляти угоди
добросусідства та угоди
партнерства між сторонами;
• оцінювати розташування для
можливого проведення заходів
із підвищення безпеки;
• допомагати з документуванням
та підготовкою справ, які
підпадають під дію постанов
муніципальних органів, що
стосуються злочинів.

