Soluții posibile analizate
1. Prima soluție:
Poliția să stabilească mai multe puncte de control în locuri diferite ale
orașului, unde să stea câte un polițist care să supravegheze străzile și să
se plaseze camere pe străzi pentru a putea înregistra tot și pentru a putea
să acopere mai mult spațiu cu vederea.
Avantaje:
- Dacă camerele sunt distruse tot ce au filmat rămâne in baza de
date si se poate afla cine a distrus o si sa plăteasca daunele.
- Copiii si orice alt persoană va putea fi ajutată direct si in scurt
timp de către un om antrenat pentru astfel de situatii.
- Camerele pot ajută la majoritatea problemelor ale societătii cum
ar fi lupta împotriva traficului de droguri.
- protecția copiilor va fi mai ridicată având câte un polițist pentru
supraveghere.
- camerele video pot filma pe anumite distanțe si se poate vedea
exact ce se întâmplă , in felul acesta se va dovedi orice abuz sau
neînțelegere.

Dezavantaje
- Această soluție necesită o investire economică (bani).
2. A doua soluție:
- Autoritățile sa caute animalele maidaneze si sa le trimita la un centru
de dresare de unde vor putea fi adoptate când acestea nu vor mai
reprezenta un pericol. Sa impuna reguli stricte pentru evitarea
animalelor maidaneze cum ar fi sa fie interzisa hranirea acestora
pentru a nu le incuraja sa vina la noi iar daca aceste reguli vor fi
incalacate sa existe consecinte precum o amenda.
Avantaje:
- Riscul de a fi atacat de către un animal maidanez se micșorează
semnificativ ba chiar poate dispărea.

Dezavantaje:
- Toate celelalte cauze care pun în pericol siguranța copiilor dar si
a celorlalți cetățeni din oraș, rămân nerezolvate ceea ce ar
provoca multe daune
- Necesită timp și costuri mari.
3. Solutia 3:
-

Primăria să se asigure că fiecare stradă are trotuare libere piste
pentru bicicliști,trecere de pietoni si semafor pentru a putea circula in
siguranță, de preferat ar fi să fie și câte un polițist rutier care să
ghideze lumea in zonele aglomerate.
Avantaje:

-

Toate riscurile si accidentele rutiere vor fi diminuate .
Dezavantaje:

-

Toate celelalte cauze care pun în pericol siguranța copiilor dar si
a celorlalți cetățeni din oraș, rămân nerezolvate ceea ce ar
provoca multe daune
- Costuri mari pentru parcări și pentru reparațiile străzilor sau
lărgirea lor .
- Dispariția locurilor publice care se transformă in parcări.

