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Kwestia bezpieczeństwa społeczności lokalnych jest jednym z najczęściej podnoszonych
problemów. Znajduje swoje formalne miejsce w strategiach powiatowych i gminnych, ale też
intensywne dyskusje np. w trakcie kampanii wyborczych wskazują, że mimo teoretycznej
świadomości istoty i wagi problemu, rzeczywistość wygląda inaczej. Oczywiście powstają
lokalne programy
poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. W wielu
samorządach działają straże miejskie (gminne). W powiatach tworzone są na skutek
wymogów ustawowych kompleksowe programy zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Często formalnie istnieją poszczególne
elementy systemu bezpieczeństwa gminy, łącznie z komisjami rady gminy, ale nie zmienia to
faktu, że generalne odczucia społeczne dramatycznie rozmijają się z zapisami oficjalnymi,
stymulowane poprawnością statystyczną dane policyjne niejednokrotnie opisują całkowicie
inną rzeczywistość, a sprawozdania roczne komendantów zbiorem optymistycznie
brzmiących wykresów i tabel.
Audyt poczucia bezpieczeństwa gminy jest zewnętrznym, niezależnym spojrzeniem na ten
problem. Konfrontuje opinie różnych środowisk mieszkańców, a tym seniorów, kupców i
przedsiębiorców, nauczycieli, młodzieży szkolnej, środowisk opiniotwórczych ze statystykami i
stanowiskami oficjalnymi Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin i Policji. Bada organizację
systemu bezpieczeństwa, tematykę prac Rady i odpowiednich komisji, uchwały i zarządzenia,
statystyki policyjne, opinie na temat straży gminnych. Przede wszystkim dociera do
wybranych grup mieszkańców, gdzie zbiera opinie o indywidualnym
i
zbiorowym
odczuwaniu bezpieczeństwa.
Celem badania jest przekazanie materiałów i sugestii, które powinny stać się podstawą
nowego, kompleksowego opracowania strategii bezpieczeństwa gminy, jak i wyznaczenia
przez władze konkretnych zadań odpowiednim służbom, radnym, jak i urzędnikom, tak by
dokument stal się czytelny dla wszystkich zainteresowanych, a same działania operacyjne
możliwe do kontroli społecznej.
Koszt audytu zależy od wielkości gminy jak i wspólnego ustalenia zakresu badawczego.
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