
DOBROVOLNICTVÍ a VNITŘNÍ BEZPEČNOST v OBCI
dobrovolnictví ve městě Stříbro

„projekt bezpečnostní dobrovolník 2016-2018“

POMOC BEZPEČÍ

„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci“ Lucius Annaeus Seneca, římský filozof
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Co nás vedlo ke spuštění  projektu 
bezpečnostní dobrovolník

 Trvale se zhoršující bezpečnostní situace ve městě Stříbro 
projevující se  dlouhodobými problémy v oblasti 
bezpečnosti a přetrvávajícími negativními jevy 
při narušováním veřejného  pořádku; jako devastace 
veřejného i soukromého majetku, požívání alkoholu na 
veřejnosti s různými formami obtěžování okolí, včetně 
znečišťování veřejných prostranství.

 Potřeba řešit bezpečnostní situaci vyplynula jak 
objektivně z výstupu zpracované  bezpečnostní analýzy 
pro město Stříbro za rok 2015-2016, tak subjektivně z 
výsledku anket k pocitu bezpečí občanů města Stříbra.
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Prvotní opatření samosprávy města

 Monitoring výsledků v oblasti spolupráce mezi Městkou policií a Policí 
ČR při aplikaci ustanovení„koordinační dohody v praxi“, včetně 
zaměření na využití principu „community policing“

 Legislativní změny v obecně závazných vyhláškách města

 Navýšení počtu kamerových bodů a zkvalitnění hardware městského 
kamerového systému

 Postupné navýšení počtu strážníků Městské policie

 Zřízení pracovní skupiny prevence kriminality složené ze zástupců ve 
složení ze zástupců odborníků v oblasti bezpečnosti a sociální práce. 

Na podkladě těchto dlouhodobých opatření je projekt 
Bezpečnostní dobrovolník postupně realizován na celém 

katastrálním  území města Stříbra v letech 2016-2018.
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Co může dobrovolník získat

 Nové zkušenosti, dovednosti a informace
 Nové kontakty a vztahy
 Kvalitní využití svého volného času
 Pocit radosti a uspokojení ze smysluplné činnosti 

a prospěšnosti
 Sebepoznání, sebereflexi a seberealizaci
 Změnu životního stylu a posun životních hodnot
 Větší citlivost a vnímavost vůči okolí
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Cíle projektu

• Cílem projektu města Stříbra je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a 
návštěvníků města Stříbra prostřednictvím dobrovolníků kteří 
věnují svůj čas a energii ve prospěch okolí bez nároků na finanční 
odměnu či protislužbu :

• formou předcházení nežádoucích jevů
• omezením nežádoucích chování a vytvářením předpokladů pro 

postupnou eliminaci kriminogenních faktorů, 
• prostřednictvím zapojení veřejnosti do aktivní prevence
• snížením počtu případů narušování veřejného pořádku a majetku i 

větší zapojení veřejnosti do jeho ochrany.
Cíle jsou dosahovány 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.
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Cílová skupina

• Obyvatelům města Stříbra tento projekt zajišťuje zvýšení pocitu 
bezpečí v jejich každodenním životě a to jak při jejich individuálním 
využití volného času při odpočinku, tak při návštěvách různých 
kulturních, sportovních i společenských akcí ve městě Stříbře za 
předpokladu získání jejich povědomí a důvěry k tomuto projektu.

• Ostatní osoby které přicházejí na území města Stříbra jako za prací, 
majitelé nemovitostí či jako hosté získávají prostřednictvím tohoto 
projektu lepší pocit bezpečí nejen při návštěvách historického 
centra města Stříbra ale i jeho místních částí za účelem rekreace při 
jejich kulturních, sportovních a jiných volno-časových aktivitách.
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Výstup projektu

• je podpora zkvalitnění spolupráce orgánů města Stříbra 
s veřejností na základě občanské iniciativy obyvatel 
města při dodržování veřejného pořádku a ochraně 
majetku obyvatel v běžném životě města Stříbra i při 
realizaci kulturních, sportovních a společenských akcí ve 
městě Stříbře.

Pořádání besed je dalším prostředkem realizace projektu s možností 

využít diskuzi s občany města Stříbra k propagaci dobrovolnictví a 
přenosu pozitivních myšlenek dobrovolnictví mezi širokou 
veřejnost.
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Aktivity dobrovolníků I.
• I. podskupina OBLAST BESIP: 
• PRIORITNÍ – operativní dohled u rizikových míst (přechody pro chodce, zúžené 

prostory, práce na komunikaci apod.), zajištění doprovodu při cestě dětí do školy a 
zpět, spolupráce se školskými zařízeními oznámením výskytu dětí bez rodičovského 
dohledu v blízkosti škol, 

• plnění úkolů spojených se zabezpečování bezpečného přechodu chodců, zejména dětí, popřípadě 
zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 písm. j) zákona o silničním provozu

• PRIORITNÍ - podpora zajištění bezpečnosti kulturních a sportovních akcí na území 
města zapojením se mezi pořadatele poskytující informace motoristům a chodcům o 
uzavírkách místních komunikací a vyznačených objížďkách při pořádání tradičních 
sportovních akcí jako např. Běh historickým městem Stříbro, Motokros na terénu Sv. 
Petra; a dalších jednorázových kulturních a sportovních akcí.

• plnění úkolů pří řízení pohybu vozidel po provizorním parkovišti (na louce, hřišti)
• plnění úkolů pří usměrňování pohybu vozidel i pěších v obci v případě dočasných dopravních 

omezení, poskytování potřebných informací o akci, službách ve městě apod.
• plnění úkolů pří upozorňování řidičů na správné zajištění a parkování vozidel, rady motoristům, 

oznámení o výskytu autovraků, apod. 
• plnění úkolů pří upozorňování na závady na místních komunikací (znečištění, poškozené či 

chybějící dopravní značení)
• plnění úkolů pří absolvování školení v oblasti BESIP cestou dopravní služby PČR ÚO Tachov, 

získání zkušeností v dané oblasti a zajištění komunikace s občany,  včetně včasné zpětné vazby a 
reakce na podněty zjištěné při této aktivitě,
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Aktivity dobrovolníků II.
• II. podskupina OBLAST POM FO a PO: 
• PRIORITNÍ – v případech vizuálního zjištění zjevně nezajištěných či fyzicky narušených 

objektů ve městě, chatových a zahradních osadách, koloniích, bez přítomnosti 
majitele, nájemce či provozovatel (včetně vozidel) provede neprodlené vyrozumění 
státních orgánů L158 (112) a vyčká dle okolností (nejlépe bez dalšího pohybu) na 
místě jejich příjezd

• plnění úkolů pro podporu zvýšení vnitřní bezpečnosti včetně veřejného pořádku v obci, jako:

• - zlepšování pozitivní vnímání oblasti bezpečnosti širokou veřejností ve společnosti

• - podporou a rozvojem principů „community policing“

• - zajišťování prevence aktivním pohybem v terénu 

• - úzkou spoluprací s Městskou policií Stříbro a Policiíi ČR při odhalování a řešení přestupků a 
trestných činů,

• - absolvování školení v oblasti OCHRANY MAJETKU zejména prostřednictvím Městské policie 
Stříbro, se současným získávání zkušeností v dané oblasti při zajištění komunikace s občany;  
včetně včasné zpětné vazby a reakce na jejich podněty,
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Aktivity dobrovolníků III.
• III. podskupina OBLAST BESEDY: 
• PRIORITNÍ –podpora informovanosti obyvatelstva a předávání informací i zkušeností 

z oblasti prevence kriminality, ale i dobrovolnictví a chování v rizikových situací 
s cílovými skupinami různých věkových kategorií občanů města Stříbra, spočívá v 
přípravě prezentací, výběru vhodného tématu a prostor, oslovení školských zařízení a 
jiných subjektů pracujících s osobami 60+, zajištění externích lektorů ke konkrétní 
problematice, tvorba letáků, výběr a zajištění propagačních a informativních 
pomůcek a realizací besed pro vícero skupin občanů města Stříbra a to vždy ke 
konkrétní problematice:

• plnění  úkolů pro podporu preventivně-výchovných činností města Stříbra, jako aktivita konaná 
jak samostatně dobrovolníky, tak pod vedením koordinátora i ve spolupráci s lektory z řad 
odborníků, a to vždy ke konkrétní problematice s danou skupinou:

• - beseda na ZŠ: rozsah 1-2 vyučovací hodiny, problematika zaměřená na BESIP, ochranu 
obyvatelstva a prevenci (lektoři pracovníci MP Stříbro, JSDH a krizový management města 
Stříbra, v prostorách a s pedagogem školy),

• - beseda na SŠ: rozsah 1-2 vyučovací hodiny, problematika zaměřená na BESIP, ochranu 
obyvatelstva, prevenci kriminality z pohledu mládeže a dobrovolnictví 18+ (lektoři pracovníci MP 
Stříbro, JSDH a krizový management města Stříbra), v prostorách a s pedagogem školy),

• - beseda 60+: rozsah 1-2 hodiny, problematika zaměřená na BESIP, ochranu obyvatelstva, 
prevenci kriminality z pohledu seniora a dobrovolnictví, v prostorách DPS města Stříbra (lektoři 
pracovníci MP Stříbro).

• - beseda s občany města Stříbra k problematice doobrovolnictví, vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádku se specifikací pro město Stříbro, za přítomnosti vedení města Stříbra a tohoto projektu s 
podporou bezpečnostních složek.
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Aktivity dobrovolníků IV.
• IV. podskupina OBLAST MÚ podpora činnosti složek IZS a orgánů 

samosprávy zejména při:
• PRIORITNÍ - pátrání po nezvěstných osobách, zvířat a věcí formou: všímání si okolí 

v místě bydliště a při procházkách s reakcí na opuštěné věci cestou upozornění 
vlastníka či oznámením nálezu orgánům samosprávy, případně formou: přímého 
zapojení do větší pátrací akce složek IZS v terénu

• plnění úkolů ke společné akci všech aktivních dobrovolníků při podpoře pátrání jednou ze složek 
IZS vše ke zvýšení efektivity při pátrání zejména po ztracených osobách, zvířatech a věcech v úzké 
spolupráci s Policií ČR, ke zvýšení pocitu bezpečí, zlepšení pozitivního vnímání společnosti i jako 
podpora prohlubování principu „community policing“ při:

• - zapojování do řešení mimořádných událostí a krizových situací ve městě Stříbře formou osobní 
nebo věcné pomoci (proaktivní přístup občanů)

• - naplňování prvků vzájemné sousedské pomoci při jiných neočekávaných bezpečnostních událostí 
ve městě Stříbře  (proaktivní přístup občanů)

• - absolvování školení v oblasti POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI cestou Českého Červeného Kříže, 
pracoviště Tachov, získání zkušeností v dané oblasti a zajištění komunikace s občany,  včetně 
včasné zpětné vazby a reakce na jejich podněty,
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Nejčastější postupy dobrovolníků

• UPOZORNĚNÍ (reakce dobrovolníka na chybu při konání či 
opomenutí občana) 

• RADA (doporučení dobrovolníka konkrétního postupu občana)

• POMOC (poskytnutí dobrovolníkem informace, případně i praktické 
pomoci, přivolání jiné pomoci občanovi pomocí linek tísňového 
volání 150,155,158, 112)

• DOKUMENTACE / FOTODOKUMENTACE (např. poznámky 
dobrovolníka o přítomných osobách, denní době – kdo, co, kdy, kde, 
jak, čím a proč)

• KONZULTACE dobrovolníkem zjištěných událostí s koordinátorem (ad 
hoc)

• OZNÁMENÍ dobrovolníkem zjištěných událostí  při nebezpečí z 
prodlení (tel., osobně, jinak) a následné předání INFORMACE 
koordinátorovi
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Co nabízíme zájemcům

 ZÍSKÁNÍ ZKUŠENOSTÍ při spolupráci s orgány samosprávy, neziskovek i složek 
integrovaného záchranného systému v oblasti dobrovolnictví

 OSOBNÍ ROZVOJ při získání zkušeností z oblasti bezpečnosti ve městě Stříbře
 NAPLNĚNÍ VOLNÉHO ČASU prostřednictvím aktivit k pomoci zkvalitnění 

života ve městě Stříbře 
 ZÍSKÁNÍ NOVÝCH KONTAKTŮ při rozšíření místní znalosti prostředí
 VYUŽÍVÁNÍ VÝSTROJE A VYBAVENÍ předaného materiálu pro činnost 

dobrovolníka
 PROŠKOLENÍ v potřebných oblastech zejména při řízení dopravy, poskytnutí 

první pomoci, orientaci v terénu a kontrol objektů
 POJIŠTĚNÍ pro výkon činnosti dobrovolníka 
 Pravidelnou zpětnou vazbu formou Intervize
 POTVRZENÍ MĚSTA STŘÍBRA „osvědčení o vykonávaném dobrovolnictví“ pro 

potřeby škol
 NEPENĚŽITÉ OCENĚNÍ kvalitní činnosti vybraných bezpečnostních 

dobrovolníků starostou města Stříbro
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PODPOŘTE NÁS

Přijďte a zapojte se do našeho týmu - pomáhat ostatním má smysl.

A jak se zapojit či nám pomoci? Chcete vědět víc?

Pak nás navštivte osobně, kontaktujte e-mailem, telefonem, anebo nahlédněte na 
internetové stránky města Stříbra a jeho partnerů. 

Přijďte na naše setkání s občany v roce 2018 v kině „Slavia“.

Tento bezpečnostní projekt je financován z programu Ministerstva vnitra ČR  „Bezpečnostní 
dobrovolník pro rok 2018“  a tzv. „předfinancován“ z rozpočtu města Stříbra.

Děkuji za pozornost

Vratislav Maňák

manažer prevence kriminality města Stříbra a koordinátor dobrovolníků
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