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Výroční zpráva spolku PRESAFE za rok 2016  

Kdo jsme  

Jsme spolek, jehož posláním je podpora činností vedoucích k prevenci v oblasti bezpečnosti osob a 
majetku. Tvoříme a realizujeme vzdělávací programy pro širokou veřejnost od školek až po domovy 
seniorů, protože víme, že BEZPEČNOST nevzniká sama o sobě, BEZPEČNOST není samozřejmou součástí 
každého všedního dne, BEZPEČNOST tvoříme my sami, v každém okamžiku našeho života.  

Je důležité vědět, co BEZPEČNOST je, umět s ní zacházet a každodenně ji společně tvořit.  

Naše služby zahrnují  

-Vzdělávací kurzy v oblasti bezpečnosti pro děti a mládež, dospělé osoby i seniory. 
-Projekty zaměřené na prevenci a řešení mimořádných situací ve školách, školských zařízeních 
i veřejných institucích nebo firmách a podnicích.  
- Vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti.  
-Poradenství určené pro osoby, jejich blízké a jiné dotčené subjekty nacházející se v nepříznivé životní 
situaci v důsledku kriminality, rizikového chování a závislostí. 
-Zprostředkování odborných konzultací v oblasti bezpečnosti, bezpečnostní audity – neziskovým 
organizacím, státním subjektům i soukromým společnostem. 
-Vydávání odborných publikací a výukových materiálů. 
-Expertní aktivity – prosazování vznik či změnu zákonů či jiných právních předpisů, souvisejících 
s vědeckou a praktickou bezpečnostní politikou státu, s národní protidrogovou politikou aj. 
- Komplexní služby v oblasti bezpečnosti osob a majetku. 
-Projekty zaměřené na POKOS (Příprava občanů k obraně státu realizovaných prostřednictvím 
dotačních titulů Ministerstva obrany ČR).  

Naše úloha  

Naší úlohou je vytvářet a realizovat preventivní programy v oblasti bezpečnosti osob a majetku, 
rizikového chování a sociálních deviací a přispívat tak k rozšiřování schopností nejširší veřejnosti se 
s těmito negativními společenskými jevy vyrovnávat a adekvátně je řešit. Vnímáme měnící se 
bezpečnostní situaci ve společnosti a snažíme se napomáhat tvorbě bezpečného klimatu ve 
společnosti.  

Naše vize  

Chceme být největším neziskovým spolkem poskytujícím profesionální služby a programy v oblasti 
bezpečnosti osob a majetku, proto při tvorbě našich projektů spolupracujeme s odborníky a specialisty 
zejména z řad bezpečnostních sborů, armády ČR a zdravotnictví. Je naším cílem rozšířit činnost spolku 
na území celé České republiky a poskytnout tak široké veřejnosti přístup k profesionálním službám 
v oblasti bezpečnosti osob i majetku a zpřístupnit nástroje a způsoby chování v mimořádných situacích 
co možná největšímu počtu obyvatel České republiky.  
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Činnost spolku PRESAFE z.s. v roce 2016 a letech minulých 

Spolek PRESAFE z.s. vznikl v roce 2013 jako občanské sdružení PRESAFE o.s.  v Brně, a to na základě 
zkušeností našich spolupracovníků i veřejnosti s kriminalitou ve společnosti, se sociálně patologickými 
jevy i měnící se bezpečnostní situací v Evropě.  Jako bývalí policisté, zaměstnanci záchranných a 
bezpečnostních sborů a dalších ozbrojených složek jsme cítili potřebu vytvořit platformu, na níž bude 
pro každého občana od nejútlejšího věku až po seniory možné získávat informace, zkušenosti i 
praktické dovednosti v oblasti obrany a ochrany před kriminalitou a mimořádnými událostmi 
každodenního života.  Dnešní nebezpečná doba s sebou přináší nové sociálně patologické jevy a 
bezpečnostní rizika, o nichž chceme prostřednictvím našeho spolku informovat a veřejnost aktivně 
připravovat na jejich zvládání.  Hlavní náplní naší činnosti je v současné době realizace bezpečnostně 
preventivních akcí, zejména v Jihomoravském kraji, a to v souladu s celonárodním programem 
bezpečnosti a podpořit tak širokou veřejnost v její schopnosti řešit krizové a mimořádné události ve 
společnosti.  

V roce 2015 se spolku PRESAFE podařilo získat akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 
k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a současně se nám podařilo 
akreditovat kurz Mimořádná událost a bezpečná třída, který je naším stěžejním produktem. 
Realizujeme edukativní programy v rámci projektu POKOS Ministerstva obrany ČR, školíme kurzy pro 
seniory v rámci programů primární prevence Magistrátu města Brna a samozřejmě realizujeme i kurzy 
dle individuálních požadavků konkrétních osob, spolků a instituci.  

Realizované kurzy: 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  

Kurz pro pedagogické pracovníky všech stupňů škol od MŠ až po VŠ, v němž poskytujeme informace 
zaměřené na prevenci i řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací ve školách a školských 
zařízeních. Pedagogičtí pracovníci mají možnost se seznámit s různými charaktery mimořádných 
událostí, s efektivními způsoby předcházení jejich vzniku i zásadami jejich adekvátního řešení. 
Absolvováním kurzu se zvyšují schopnosti zaměstnanců školy predikovat nebezpečné situace, 
předcházet jim i je řešit v případě jejich vzniku.  

V roce 2015 byl kurz pilotně realizován na pěti základních školách v Jihomoravském kraji, a to ZŠ 
Přemyslovo náměstí, Brno, ZŠ Seifertova, Jihlava, ZŠ Hutník, Veselí na Moravě, ZŠ Merhautova Brno a 
ZŠ Tvrdonice.  

V roce 2016 byl kurz realizován na všech základních a mateřských školách jejichž zřizovatelem je 
Magistrát města Brna.  

Tréninkové kurzy na téma mimořádných událostí nabízíme nejen školám a školským zařízením, ale také 
státním úřadům, komerčním firmám aj.  
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Kurzy bezpečnosti pro seniory v Brně  

SENIOŘI A BEZPEČNOST  II 

V roce 2016 jsme pod záštitou Magistrátu města Brna, v rámci dotačního titulu, realizovali již druhý 
ročník cyklu přednášek pro seniory, které volně navazují na projekt Městské policie Brno Senior 
akademie. Senioři se seznámí s tím, jak se nestát obětí trestného činu a jak se zachovat v případě 
kriminálního ataku směřovaného vůči jejich osobě, jak efektivně komunikovat se složkami IZS v případě 
vzniku mimořádné události. Prostřednictvím kurzů posilujeme také kompetence seniorů v oblasti 
finanční a počítačové gramotnosti s odkazem na bezpečnost a bezpečné užívání současných 
komunikačních prostředků a věnujeme se i oblasti sociálního zabezpečení a prevence vzniku požárů.  

V  roce 2016 jsme realizovali dva běhy kurzů vždy po 13 výukových blocích celkem (52 hodin).  

UMÍM NÁS BRÁNIT v rámci projektu POKOS Ministerstva obrany ČR 

Projekt pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a pro student SŠ a SOU.  Cílem projektu je zvýšit 
speciální znalosti, dovednosti a návyky týkající se branně bezpečnostní problematiky v souvislosti 
s mimořádnými situacemi, kdy dochází k obecnému ohrožení osob i majetku. Projekt si primárně klade 
za úkol rozšíření kompetencí žáků při řešení krizových situací (první pomoc, živelné katastrofy, stavy 
obecného ohrožení apod.). Druhotným cílem projektu je posílit fyzickou zdatnost účastníků semináře 
a poukázat na nezbytnost posilování fyzické zdatnosti jako nástroje pro osobní ochranu i případnou 
pomoc při řešení mimořádných událostí. Účastníci si v rámci praktických cvičení na vlastní kůži vyzkouší 
a zažijí, jak by měli reagovat při poskytování první pomoci a v situacích, kdy musí chránit sebe, své okolí 
mebo majetek.  

OBRANA SE TÝKÁ VŠECH v rámci projektu POKOS Ministerstva obrany ČR 

Seminář pro žáky základních škol v němž se seznamují se zásadami a odpovědností občanů za obranu 
vlasti. Cílem je zvýšit informovanost žáků o aktivitách AČR a povinnostech občana při obraně státu, 
seznamujeme žáky s fungováním obranných mechanismů státu, s bezpečnostním prostředím, jehož je 
ČR součástí, funkcí a rolí armády v současné společnosti. Program si rovněž klade za cíl posílit pocit 
patriotismu a důvěry v obranné složky státu. Žáci jsou vedeni k účinné a všestranné komunikaci, k 
osvojení klíčových kompetencí v oblasti sociální, personální a občanské, k rozvíjení tvořivého myšlení a 
logického uvažování.  

Další kurzy a školení v naší nabídce jsou zaměřené na :  

MINOŘÁDNÉ SITUACE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH a VEŘEJNÝCH INSTITUCÍCH jsou kurzy určené 
pedagogům a pedagogickým pracovníkům a osobám pracujícím ve veřejných institucích, kde se 
účastníci naučí jednat s verbálním agresorem, chovat se v případě fyzického napadení, či jiných 
nebezpečných situací a komplexně řešit vzniklou mimořádnou událost. V průběhu kurzu se účastníci 
seznámí se základními pravidly sebeobrany i s možnostmi využít improvizované sebeobranné 
prostředky. Podstatnou částí tréninkových kurzů je také obrana před útokem tzv. šíleného střelce a 



                Spolek Presafe                                                        Sídlo: Karásek 1g 
                Tel.: +420 777 485 935                                          639 00 Brno  
                Email: office@presafe.cz                                      IČO: 02309891                              
 

 

 
                                                                                                                                        Motto: „Společně v bezpečí“ 
www.presafe.cz 
 

s likvidací následků takového útoku.  Věnujeme se samozřejmě i právním aspektům jednání při 
mimořádné události, způsobům práce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a 
v neposlední řadě také první pomoci a základním postupům laické přednemocniční péče.  

PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ - sprejerství, výtržnictví, šikana, kyberšikana, alkohol, drogy, 
gambling, online závislosti, pohlavní zneužívání, trestní odpovědnost mladistvých, bezpečně na 
internetu, prevence násilí na pracovištích, prevence rizikového chování ve škole, agrese, vandalismus, 
intolerance, extrémismus,  xenofobie, rizika sociálních síti a další.  

PROBLEMATIKU TERORISMU vymezení pojmu, rizika, hrozby, možnosti ochrany, způsoby zvládání 
útoků apd.  

Pro seniory máme připravená témata:  

JAK SE NESTÁT OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU prevence obecné i násilné kriminality, spolupráce s orgány 
činnými v trestním řízení,  podvodné jednání, kapesní krádeže, seniorská sebeobrana. 

BEZPEČNĚ DOMA I NA ULICI jak zabezpečit telefon, telemarketing, SMS soutěže, smlouvy s operátory, 
bezpečnostní systémy, bezpečný internet a další. 

ZNÁTE SVÁ PRÁVA ANEB JAK SE UBRÁNIT ŠMEJDŮM rizika uzavírání a provádění změn různých smluv, 
spotřebitelská práva, sousedské vztahy, triky „šmejdů“. 

BEZPEČNÉ BANKOVNICTVÍ jak si zvolit banku, bankovní poplatky, internetové bankovnictví, karetní 
operace, půjčky, investice. 

BEZPEČNĚ S PLATEBNÍ KARTOU ochranné prvky, jak poznám padělek, skimming a možnosti ochrany. 

DOMÁCÍ NÁSILÍ NA SENIORECH formy, jak jej rozpoznat, kde hledat pomoc. 

BEZPEČNĚ NA INTERNETU bezpečný internet, anitivirové programy, viry v e-mailech, výherní okna. 

SEBEOBRANA ANEB MÁTE PRÁVO SE BRÁNIT nutná obrana, krajní nouze, vlastní bezpečí, nácviky 
sebeobranných technik vhodných pro seniory. 

POŽÁRNÍ OCHRANA jak předcházet vypuknutí požáru v domácnosti, jak postupovat po vypuknutí 
požáru, nebezpečné látky v domácnosti, mimořádné události, evakuace, krytí, práce integrovaného 
záchranného systému.  

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY dávky a služby sociálního systému pro seniory, nároky na 
dávky. 

Specifikem spolku PRESAFE z.s. jsou „SLUŽBY ŠITÉ NA MÍRU“,  kdy připravujeme edukační programy dle 
konkrétních požadavků zadavatele, kterým může být instituce (mateřská školka, výrobní závod, malá 
firma), ale i skupina jednotlivců (kluby seniorů, mateřská centra).  
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Granty a dotace 

Spolek PRESAFE z.s.  každoročně usiluje o získání dotací na zajištění co největšího počtu edukačních a 
branně bezpečnostních aktivit. Díky dotacím z rozpočtu magistrátu města Brna i dotačním programům 
Ministerstva obrany ČR jsme byli schopni v roce 2016 nabízet některé naše aktivity pro žáky, studenty 
i seniory zcela zdarma.  

 

Připravované projekty a budoucí vize  

V roce 2017 a následujících je záměrem spolku PRESAFE z.s. udržet dosud realizované projekty a 
současně získat finanční prostředky na rozšíření naší činnosti do dalších krajů ČR a to zejména do 
Olomouckého kraje, kraje Vysočina a Zlínského kraje i po mikroregionech Jižní Moravy – Břeclav, 
Hodonín, Mikulov.  Nově jsme podali žádost o dotaci na Magistrát města Brna o finanční podporu na 
školení sebeobrany seniorů pro vybrané městské části ve městě Brně. Taktéž bychom rádi žádali o 
dotaci na tiskoviny, které budou mít edukační a intervenční obsah a budou rámcově shrnovat práci 
spolku PRESAFE z.s.  

 

Poděkování 

Chci využít této příležitosti, a poděkovat tímto za každodenní obětavou práci našich profesionálů, kteří 
své zkušenosti získané v praxi aktivně a neúnavně předávají našim klientům a přispívají tak ke zvyšování 
bezpečnosti ve společnosti. Velmi si cením podpory Ministerstva obrany České republiky, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Jihomoravského kraje a v neposlední řadě i magistrátu 
města Brna a Městské policii Brno.  

Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří se podíleli na realizaci projektů spolku PRESAFE z.s., všem 
lektorům, poradenskému týmu i našim donátorům, kteří naše aktivity neúnavně finančně podporují a 
pevně věřím, že i nadále budeme všichni společně realizovat projekty zaměřené na bezpečnou 
budoucnost pro všechny. 

 

Aktuální dění a novinky o činnosti našeho spolku můžete sledovat na našich webových stránkách 
www.presafe.cz a na facebooku www.facebook.com/presafe.zs, případně nám posílat Vaše podněty 
nebo zájem o realizaci naší činnosti na adresu office@presafe.cz. 

 

Předseda spolku PRESAFE z.s. 
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