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360 01 KARLOVY VARY
11.1.2013 v Karlových Varech

Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2012
Práce s dětmi a mládeží ve školských zařízeních
V roce 2012 proběhlo celkem 526 besed. V mateřských školách se uskutečnilo 27 besed, na
základních školách 377 a na středních 122.
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Na 1. stupních základních škol byla největší pozornost věnována žákům 2. a 3. ročníků, kteří jsou
zapojeni do projektu ,,Ajaxův zápisník“. Zde proběhla 201 beseda.
2. stupně základních škol, 6. – 9. ročníky, se tradičně zapojily do projektu ,,Street Law“. Preventisté
věnovali problematice zvyšování právního vědomí žáků 176 besed.
Stejný projekt byl aplikován i na středních školách, zde se konaly 122 besedy.
Nejčastěji probíranými tématy v rámci projektu ,,Street Law“ byla šikana + kyberšikana, drogové
závislosti a diskriminace. Což jasně naznačuje hlavní problémy školní mládeže, potažmo celé
společnosti. Přehled frekvence témat projektu ,,Street Law“ je uveden v příloze č. 1.
Dále v rámci navazujících aktivit na SVI proběhlo 14 besed ve Středisku výchovné péče.
2 besedy v dětské léčebně Mánes a 1 beseda v Domově pro mentálně postižené v Rudné u Nejdku.
Ve dvou případech proběhla exkurze na OPIS spojená s prezentací městské policie a její preventivní
činností a to pro žáky základní školy Poštovní a pro studenty VOŠ, obor sociální pedagogika.

Práce se seniory a zdravotně postiženými občany
Subjekty:

Český svaz důchodců
Klub osamělých seniorů
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Sdružení zdravotně postižených
Tyflocentrum
Armáda spásy
KV senior
Dům s pečovatelskou službou – Východní

Dům s pečovatelskou službou – Jateční
Dům s pečovatelskou službou – Severní
Dům s pečovatelskou službou – Sedlecká
Dům s pečovatelskou službou – Závodu Míru
Domov důchodců Stará Role
Témata:

Ne-bezpečný věk – jak se nestát obětí trestného činu
Prevence násilné kriminality
Jak přežít v moderním světě dopravy
Formy zabezpečení majetku
Vidět a být viděn
Je zbytečné se trápit, když nemusíte

Počet přednášek:
Senior akademie
Počet přednášek:
Témata:

25

21
Prevence násilné kriminality
Trénink paměti
Psychologie vztahů
Prevence domácího násilí
Prevence majetkové kriminality
Asertivní komunikace pro seniory

Akce 2012
V roce 2012 proběhlo 20 akcí, které preventisté organizovali, nebo se na nich podíleli.



















21. dubna – HM Globus – akce s Červeným křížem ,,Bezpečně v dopravě
25. dubna - Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro ZŠ I. a II. stupeň. Dopravně
bezpečnostní soutěž pro žáky základních škol ve spolupráci s BESIPEM.
6. května – Hlavní pošta, ukázky MP + ostatní složky IZS v rámci doprovodného programu
k zahájení lázeňské sezony.
10. - 16. května (4dny) projekt ,,Bezpečně na in-line bruslích“ pro I.stupeň ZŠ ve spolupráci
s OS Sportgen a ČČK, KV-Aréna
10. května – Exkurze na letiště ZŠ-Vančurova
11. května - SOS-cvičení zdravotních týmů, Svatošské skály
15. května - Krajské kolo dopravní soutěže pro ZŠ
17. května - ukázky vybavení a činnosti MP v MŠ-Truhlářská
24. května – Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro ZŠ praktické a speciální ve
spolupráci s BESIPEM.
25. května – Bublava – prezentace projektu ,,Právo pro každého“ pro preventisty Policie ČR
v Karlovarském kraji.
7.- 8. června – Strážník očima dětí XI. ročník - vyhlášení výtvarné soutěže pro MŠ
12. června – Sportovní den s Ajaxem - MP Karlovy Vary, MP Sokolov a PČR Karlovy Vary,
sportovně vzdělávací akce pro žáky I.stupně ZŠ
16. června – akce pro veřejnost s Infocentrem města na Rolavě - Den s městem
18., 19., 21. červen – Dny pro MŠ na DDH
Akce pro předškolní děti na dětském dopravním hřišti spojené s výukou základů dopravní
výchovy a jízdy na koloběžkách
23. června – Den záchranářů – ukázky IZS, areál ROLAVA od 13:00
25.června – Poznej město s MP K.Vary – poznávací soutěž pro studenty SPgŠ
9. září – Diana – den pro děti – soutěže, ukázky z činnosti MP





17. září – DDH – den pro děti ZŠ v rámci Evropského týdne mobility – soutěže, teorie a praxe
pohybu chodců a cyklistů v silničním provozu
22. září - MČR hasičů ve vyprošťování z havarovaných vozidel – doprovodný program,
ukázky techniky a činnosti MP
4. října – Putovní pohár MP – XI. ročník

Vzdělávání preventistů





6. března seminář na KÚ – Nové směry v extremismu
22. – 23. listopadu - Žinkovy – vzdělávací seminář BESIP
26. – 28. listopadu – Jablonec n. Nisou – seminář preventistů městských policií
19. prosince – Krajská konference prevence kriminality

Zpracoval: Mgr. Kamila Hofmanová
vedoucí oddělení prevence a dohledu
Městská policie Karlovy Vary

