Ludzie renesansu

46.ws14_Layout 1 14.12.2018 08:27 Strona 46

Gotowi na wszystko

ZOSTAŃ POLICJANTEM Służby prasowe

Planowanie oraz realizowanie strategii komunikacji, zarządzanie projektami z zakresu
PR, organizacja wydarzeń specjalnych, współpraca z mediami... – czy tak mogłoby
wyglądać ogłoszenie o pracę w Policji? Nie tylko mogłoby, ale niemal właśnie tak
wyglądają ogłoszenia w sprawie naboru na stanowiska rzeczników i oficerów prasowych.
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Policji potrzebni są także dziennikarze, ludzie

lub radiowym. Stanowisko osób od tzw. mediów czy kon-

l Będąc policjantami, jesteśmy także ekspertami

taktu z mediami to oficerowie prasowi na szczeblu komend

z zakresu public relations, dziennikarstwa

powiatowych i miejskich oraz rzecznicy na szczeblu komend

i marketingu.

wojewódzkich i komendy głównej. Specjaliści od mediów,
służb: od prewencji, przez ruch drogowy, piony kryminalne,

politykami. Ludźmi znanymi i lubianymi. Biorą udział w spot-

prasowe? Ludzi ciekawych świata. Ludzi, którzy nie tylko

odpowiedzi na trudne pytania.

coś do powiedzenia. Kogo więc szukają policyjne służby

stale się uczą, poszukują informacji, ale potrafią je także

przetworzyć i w przystępnej formie przekazać dalej.

Rzecznicy i oficerowie prasowi na co dzień kontaktują się

z dziennikarzami z gazet, radia, telewizji, mediów interneto-

wych. Nie jest to praca łatwa, za to pełna wyzwań. Ich zadaniem jest m.in. informowanie o pracy Policji: nie tylko o za-

trzymaniach groźnych przestępców, o rozbiciu grupy
zajmującej się handlem ludźmi, ale także o dzielnicowym,

kaniach z obywatelami, relacjonują chwile radosne, ale i zda-

rzenia tragiczne. Przychodzi im się zmierzyć z krytyką i szukać
Rzecznicy i oficerowie prasowi to ludzie o szerokich ho-

ryzontach, trzeźwo oceniający sytuację, potrafiący zapano-

wać nad stresem, szukający rozwiązań. Są otwarci na nowe

technologie i reagują na to, co dzieje się w medialnej rze-

czywistości. Zarządzają stronami internetowymi, odpowiadają za konta na portalach społecznościowych: FB, TT i In-

pracy nie można przewidzieć, co stanie się za

chwilę, a my musimy być gotowi na wszystko.

l To w dużej mierze od nas zależy, jak będzie po-

strzegana nasza formacja. Wszyscy policjanci
ciężko pracują, ale to my w największym stopniu odpowiadamy za to, jak ten trud i poświę-

cenie odcisną się w świadomości społecznej.

W służbach prasowych najlepiej sprawdzą się ludzie,

wydarzenie tragiczne w skutkach, my zawsze

„na wnuczka” czy też nawołujące do noszenia odblasków.

zarządcę i negocjatora.

Przy ich realizacji współpracują z aktorami, sportowcami,

każda godzina przynosi coś nowego. W naszej

l Spotykamy niezwykłych ludzi i zawsze jesteśmy

nesansu.

kampanie społeczne ostrzegające np. przed oszustwami

l Musimy wiedzieć o wszystkim. Każdy dzień,

stagram. Piszą teksty, robią zdjęcia, montują filmy,

przygotowują prezentacje. Oficer prasowy to człowiek re-

który zorganizował węgiel na zimę dla staruszków. Przestrze-

gają przed niebezpieczeństwami. Współtworzą i realizują

na całym terenie podległym naszej jednostce.
policjantów.

bią wyzwania i nie boją się zasiąść w studiu telewizyjnym

aż po finanse i logistykę. Bo w każdym z tych tematów jest

l Musimy wiedzieć, co w każdej chwili dzieje się

drogowymi, kryminalnymi oraz z interwencjami

szający się w świecie mediów społecznościowych, którzy lu-

policjanci, współpracują z policjantami niemal wszystkich

Wybrałam pracę w służbach prasowych, bo:

Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zdarzeniami

z tzw. lekkim piórem, otwarci, swobodnie poru-

w tym pracownicy, bo w służbach prasowych są nie tylko

Sierż. sztab. Anna Balińska,
oficer prasowy KPP w Ostródzie:

którzy mają w sobie po trochu odkrywcę, wojownika,

DM

w centrum wydarzeń. Czy to będzie uroczystość, ważna konferencja, zawody sportowe, czy
tam jesteśmy. Często jako jedni z pierwszych.

