Detective Sergeant Shaf Rehman
Snig Hill Police Station,
Sheffield,
S3 8LY

May 2015
Vážený záujemca.,
Píšem vám, aby som vám ponúkol informácie ohľadom špeciálneho oddelenia South Yorkshire polície ‘Special Constabulary’.
Naši špeciálni, policajní pomocníci sú dôlezitá zložka našej policajnej práce, ktorú vykonávame pre našich občanov. Policajní
pomocníci sú dobrovoľní policajní príslušníci ale aj tak majú všetky právomoci a zodpovednosti ako ich profesionálni
kolegovia. Policajní pomocníci a stáli policajní prílsušníci pracujú spoločne ako súdržný tím a spolu tak máme väčší a zdatnejší
tím pracovnikov, ktorí sú schopní vykonávať policajnú činnosť pre naše susedstvá v komunitách efektívnejšie. Momentálne
máme 440 špeciálnych pomocníkov v našich radoch a toto množstvo chceme ešte zvýšit.
Počas nášho posledného náboru členov pre stály tím pracovníkov sme naberali iba záujemcov, ktorí už pre našu organizáciu
pracovali, vrátane špeciálnych pracovníkov.
Mnoho našich úspešných záujemcov, ľudí, ktori sa stanú príslušníkmi na plný uväzok, boli predtým špecialni policajní
príslušníci. Taktiež vieme, že schopnosti a skúsenosti, ktoré získali počas práce ako pomocní príslušníci môžu preniesť do
iných aspektov života; taktiež títo špeciáli boli povýšení alebo získali zamestnanie práve vďaka ich dobrovoľnickej činnosti.
South Yorkshire polícia prehlásila svoj úmysel mať v svojich radoch pracovné sily, ktoré odrážajú zloženie našich komunít. To
znamená naberanie príslušníkov z menšinových skupín a ľudí iných národností. Toto chceme preto, aby sme prilákali
kandidátov s mnohými talentmi, chceme aby naše rôznorodé komunity boli odrazané aj v našich radoch pracovníkov, aby
mali ľudia dôveru, že sú zastúpení a tak sa otvorila komunikácia medzi nami; chceme to dosiahnuť lebo je to správny krok.
Znamená to, že vylepšujeme situáciu cez pozitívne kroky, ktoré podnikáme. Zaviedli sme ‘buddy program’ pri ktrorom naši
noví potencionálni členovia tímu môžu byť spojení s policajným príslušníkom v službe alebo členom pracovného tímu s BME
skúsenosťami, ktorý im môže poradiť alebo pomôcť, vrátane procesu podania prihlášky a náboru. Tento buddy-poradca
môže byť kontaktovaný cez: SCBuddies@southyorks.pnn.police.uk.
Oddelenie špeciálnych pomocníkov ‘Special Constabulary’ víta mužév a ženy vo veku 18 rokov a starších, ktorí sú buď
občania krajiny v rámci Európskej ekonomickej oblasti alebo ak nie, majú povolenie na voľný pobyt v UK bez obmedzení.
Špeciáli nemôžu mať žiadne dlhy spojené s bankrotom alebo nevyriešené súdne príkazy. Zvyčajne ak ma uchádzač trestný
záznam je to prekážkou k tomu aby sa stal špeciálom ale prihliada san a výnimočné prípady.
Veľa investícií vrážame na tréning našich nováčikov. Vieme, že čím viac do nich vložíme, tým viac sa naši príslušníci nuačia a
získajú, čo im umožní maximálne prispieť k našim službám a servisu. Prvotný tréning trvá trinásť týždňov, prevádza vo
večerných hodinách cez týždeň a cez víkendy. Tak nasleduje ďalší tréning, operatívna práca popri skusených policajtoch “on
the job”. Tréning sa skladá z práce v triedach a taktiež praktickej práce. Nikto nebude danný do situácie, na ktorú nie je ešte
pripravený. Potom sa očakáca pretrvávajúci záväzok od našich špeciálov odpracovať aspoň šesťnásť hodín za mesiac. Pre
mnohých z nich toto nie je dosť, pokračujú v práci a venujú nášmu servisu viac hodín pri tomto procese si vyskúšajú rôzne
oblasti, v ktorých pracujeme, či sú to futbalové zápasy; zásahy v teréne alebo výkon policajnej činnosti či práce na
proaktívnych operáciách zameraných na hľadanie zločincov.
Ak máte záujem o prácu špeciálneho policajného pomocníka alebo sa chcete dozvedieť viac, odporúčam vám pozrieť si našu
webstránku www.southyorks.police.uk Stránka ponúka viacej informácií a zahrňuje zoznam prezentácií a podujatí, kde sa
môžete stretnúť s policajnými príslušníkmi na rôznych miestach po krajune aby ste sa viac dozvedeli. Prihlášky je možné
vyplniť a podať cez internet.
Tešíme san a vaše prihlášky!

Shaf Rehman,
Detective Sergeant 2295.
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