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Místo a čas konání: dle domluvy s kluby důchodců, ÚMO, veřejností a jinými institucemi.
Metody besed:
-

Přednášky k jednotlivým tématům
Aktivní zapojení účastníků do přednášky
Videoprojekce
Praktické ukázky

Pomůcky při besedách:
-

Prezentace k tématu - autor MP Plzeň, BESIP, ZZS Pk, ČOI, HZS Pk, BKB Plzeň, DDD
Plzeň, Čistá Plzeň.
Fotografie- zdroj internet nebo vlastní
Propagační materiál k tématu
Video - MVČR- Dokumentární cyklus Nebezpečný věk, HZS Pk, BESIP

Charakteristika přednášek

Představení Městské policie Plzeň
-přednáška je zaměřena na seznámení s historií vzniku Městské policie Plzeň. Současně je
cílová skupina obeznámena se základními úkoly a novou strategií Městské policie Plzeň.
90 min
Jak si nenechat ublížit
-přednáška je zaměřena na ochranu života, zdraví a majetku. Je kladen důraz na preventivní
chování v bydlišti, na ulici, v dopravních prostředcích, nákupních centrech atd. Za využití
aktuálních kazuistik se snaží přednášející popsat seniorům a osobám ZTP současné trendy
páchání kriminality na území ČR a specifika případných pachatelů, kteří se této kriminality
dopouštějí.
90 min
Nebezpečí podvodných prodejů (prodejní akce a podomní prodej)
-přednáška je zaměřena na bezpečné chování v rámci podvodných prodejů a prodejních akcí cílené
na konkrétní skupinu obyvatelstva (seniory a ZTP). Dále pak přednáška pojednává o možných

následcích případného nákupu zboží pochybné kvality, které je často mnohonásobně
předražené a jeho nákup je v případě nedostatku finančních prostředků podmíněn
uzavřením nevýhodné úvěrové smlouvy. Součástí přednášky jsou rady, jakým způsobem
řešit nastalou situaci.
90 min
Kriminalistika v praxi
-přednáška je zaměřena na zvyšování informovanosti cílové skupiny o aktuálním stavu
kriminality v ČR, potažmo na území dané obce. Zábavnou formou jsou popsány postupy a
metody odhalování a objasňování kriminality. Cílem přednášky je poučit seniory a osoby ZTP
o bezpečném chování na místě činu a možnostech k přispění dopadení pachatele
protiprávního jednání. Za tímto účelem je detailně popsán postup sestavování popisu osoby.
K tomuto účelu je využíván počítačový program k sestavování identikitu.
90 min

Domácí násilí
-přednáška je zaměřena na rozeznání a specifika domácího násilí. Přednášející se zaměřuje
na vysvětlení pojmu domácího násilí, kvalifikaci jednání a trestní odpovědnost pachatele ve
smyslu trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., možnosti obrany a postupů poškozeného v nastalé
situaci. Cílem přednášky je za využití aktuálních kazuistik upozornit na nebezpečnost shora
uvedeného jednání a důkladně poučit posluchače o možnostech pomoci i mimo případné
řízení orgánů činných v trestním řízení (nonstop telefonní linka, BKB, intervenční centra atd.)
90 min
Bezpečně v silničním provozu
-přednáška je zaměřena na předávání aktuálních informací ve smyslu zákona č.361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích. Cílem přednášky je obeznámit seniory a osoby ZTP
se základními pojmy „chodec“, „řidič“, „účastník silničního provozu“ atd. Následně pak
přednášející obeznámí posluchače se zásadami bezpečného pohybu v silničním provozu a
současném stavu dopravy na území dané obce.
90 min
Zvládání mimořádných událostí (IZS)
-přednáška je zaměřena na situace ohrožující život, zdraví a majetek v souvislosti
s mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Cílem přednášky je poučit seniory a osoby
ZTP o bezpečném chování související s mimořádnými událostmi a krizovými situacemi
(povodeň, požár, technologické havárie, teroristický útok, atd.). Přednášející poučí občany o
souboru opatření a jednotlivých krocích minimalizující následky již uvedených situací v rámci
IZS.
90 min
Základy první pomoci
-přednáška je zaměřena na situace přímo ohrožující život a zdraví. Základy poskytnutí první
pomoci, rozeznání stavů přímo ohrožující život a zdraví a podrobný návod k přivolání ZZS.
Cílem přednášky je poučit občany o bezpečném chování související s poskytnutím první
pomoci s následnou praktickou ukázkou poskytnutí první pomoci. Přednášející poučí občany
o souboru opatření a jednotlivých krocích minimalizující následky již uvedených situací
v rámci poskytnutí první pomoci.
90 min

Bezpečně v kyberprostoru
-přednáška je zaměřena na zvyšování informovanosti v souvislosti s bezpečným pohybem
v rámci kyberprostoru a prací s výpočetní technikou seniorů a osob ZTP. Cílem přednášky je
omezit nebezpečné chování seniorů a ZTP na internetu.
90 min
Aktuální problematika odpadu na území Statutárního města Plzně
-přednáška je zaměřena na zvyšování informovanosti v souvislosti s odpadovou politikou
komunálního odpadu na území Statutárního města Plzně. Cílem přednášky je omezit
neodborné nakládání s odpady a s tím související znečišťování veřejného prostranství a
odkládání odpadu mimo určené odpadové nádoby.
90 min
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