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       Campania de prevenire a violenţei în rândul tinerilor „NU LĂSA VIOLENŢA SĂ TE TRANSFORME ÎNTR-UN INFRACTOR”  a fost iniţiată de Poliţia Română la nivel
naţional.  Proiectul se derulează  în judeţul Iaşi  prin parteneriatul dintre Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi  şi Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Iaşi - Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii.
       Lansarea proiectului în judeţul Iaşi a avut loc joi, 8 noiembrie 2012, în sala de festivităţi „Monique Roussel” a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, cu participarea d-lui agent
principal Alin Gherghel de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, precum şi a reprezentanţilor mass-mediei. La nivelul liceului, proiectul este coordonat de director prof. Corina
Hudiţă, director adjunct prof. Iuliana Anton şi prof. Daniela Munteanu – consilier educativ.
SCOPUL PROIECTULUI- reducerea riscului de implicare a elevilor de liceu în acte de violenţă.
DIRECŢII DE ACŢIUNE:
- informarea elevilor cu privire la consecinţele unor acte de violenţă şi la modalităţile concrete de prevenire a acestora;
- implicarea elevilor în activităţi de prevenire a violenţei.
DURATA - perioada de derulare: noiembrie 2012 - martie 2013.
ACTIVITĂŢI:
În zonele de acces în liceu, vor fi expuse afişele utilizate ca materiale de suport, acestea promovând comportamente non-violenţă.
Vor fi organizate întâlniri cu elevii, în cadrul cărora aceştia vor viziona filmul educativ „Cheia e la tine!” ce prezintă cazuri concrete ale unor deţinuţi aflaţi în Penitenciarul pentru minori
din Craiova şi  în Penitenciarul pentru femei Târgşor. Acesta va constitui baza unor dezbateri despre consecinţele juridice şi  sociale ce decurg din adoptarea unor comportamente
antisociale.
În intervalul ianuarie - februarie 2013, se va desfăşura concursul ”Eseul meu antiviolenţă!”. Lucrările elevilor vor fi evaluate de un juriu constituit din: un ofiţer de prevenire de la nivelul
IPJ, un reprezentant al ISJ, un jurnalist de la o publicaţie locală. Vor fi selecţionate 3 lucrări care vor fi transmise către IGPR-ICPC, până la sfârşitul lunii februarie 2013, pentru o
jurizare finală. Cel mai frumos eseu va fi premiat şi multiplicat (în cursul lunii martie 2013), urmând să fie expus.
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