PROJEKT BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK JE REALIZOVÁN MĚSTEM
STŘÍBRO A BYL PODPOŘEN Z DOTACE MINISTERSTVA VNITRA ČR
Bezpečnostní dobrovolník 2016

Termín realizace: 03/2016 – 12/2016
Termín fyzické realizace: 05/2016 – 12/2016
Celkový rozpočet projektu: 56.600,- Kč
Rozpočet města STŘÍBRA: 0,- Kč
Předmětem projektu je zapojení dobrovolníků do preventivně bezpečnostních aktivit
ve Stříbře.
Cílem projektu města Stříbra je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků města
Stříbra :
- formou předcházení nežádoucích jevů
- omezením nežádoucích chování a vytvářením předpokladů pro postupnou
eliminaci kriminogenních faktorů,
- prostřednictvím zapojení veřejnosti do aktivní prevence
snížení počtu případů narušování veřejného pořádku a majetku i větší zapojení
veřejnosti do jeho ochrany.
Cíle bude dosaženo pomocí dílčích aktivit, zejména výběrem vhodných kandidátů na
pozici bezpečnostní dobrovolník s následným vytvářením podmínek pro jejich aktivní
činnost, zejména jejich proškolením, úhradou pojištění a základního vybavení,
včetně zajištění jejich pravidelného vzájemného setkávání k předávání zkušeností
mezi sebou a organizováním jejich neformálních setkání s ostatními občany města
Stříbra.
Dosažení cíle projektu je realizováno opatřeními ke zlepšení bezpečnosti veřejného
života s využitím těchto činností max. 12 dobrovolníků:
Činnost bezpečnostních dobrovolníků na dobrovolné bázi :
a) operativní dohled a doprovod při cestě dětí do školy a zpět, parkování vozidel,
vraky (jejich zajištění) apod. (aktivní důchodci) a podpora zajištění bezpečnosti
kulturních a sportovních akcí na území města (aktivní občané) – BESIP I.
podskupina OBLAST BESIP: max. 3 osoby dobrovolníků
b) prevence ochrany majetku FO a PO, nezajištěné objekty v chatové osadě,
zahradní kolonii, apod. (bývalí zaměstnanci bezpečnosti) II. podskupina OBLAST
prevence ochrany majetku (POM) FO a PO: max. 3 osoby dobrovolníků
e) podpora pátrání po nezvěstných osobách, zvířat a věcí, zapojení do řešení
krizových situací ve městě (všechny skupiny a-e a, b) V. podskupina OBLAST
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BARVA PÍSMA - změny v projektu dle rozhodnutí MVČR pod. č. 148002-9
BARVA PÍSMA – doplnění popisu projektu na žádost MVČR

Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 21.01.2016
Přidělení dotace: 28.04.2016
Zahájení fyzické realizace: 16.05.2016
Ukončení projektu: 31.12.2016

Další informace o projektu:
Více informací o programu Ministerstva vnitra ČR „Bezpečnostní dobrovolník“
najdete na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/projekt-bezpecnostni-dobrovolnik.aspx .



Bezpečnostní projekty – vedoucí projektu

Ing. Vratislav Maňák
Odbor sekretariátu Městského úřadu ve Stříbře, oblast krizové řízení
Ing. Vratislav Maňák, referent bezpečnosti státu (krizové řízení)
tel.:

374801105

email: manak@mustribro.cz
sídlo: Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 2.patro, číslo dveří 9
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