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Výroční zpráva spolku PRESAFE z.s. za rok 2017 

Slovo úvodem 

Jsem potěšena, že si prohlížíte naši výroční zprávu za rok 2017. Posláním našeho spolku je podpora činností 
vedoucích k prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti, a to primárně kriminality, rizikového chování, 
závislostí apod. Dále je naše činnost zaměřena na prevenci v oblasti bezpečnosti, a to jak osobní, tak i majetku. 
Nabízenými aktivitami se snažíme přispívat ke zvyšování kompetencí laické i odborné veřejnosti v oblasti 
bezpečného chování při kontaktu s osobami ohroženými sociálně patologickými jevy.  V neposlední řadě si 
klademe za cíl pružně reagovat na měnící se bezpečnostní potřeby ve společnosti a poskytovat veřejnosti 
ucelené, profesionální a zejména využitelné informace pro každodenní bezpečný život.  

PRESAFE z. s. má ambici stát se nejvýznamnějším neziskovým subjektem v oblasti prevence bezpečnosti.  

 

Za dobu své, jsme prošli relativně rychlým vývojem a stali jsme se důležitým článkem v oblasti prevence 
kriminality a zvyšování úrovně bezpečnosti osob i majetku v Jihomoravském kraji a zejména pak ve městě Brně, 
ale rádi bychom naše služby zpřístupnili veřejnosti na celém území České republiky a dále s našimi službami 
expandovali i do ostatních krajů ČR. 

 

Ve výroční zprávě, která se Vám dostává do rukou, máte možnost seznámit se s každodenní činností spolku 
PRESAFE z.s., se službami, které poskytujeme v oblasti prevence bezpečnosti široké veřejnosti, s výchovně 
vzdělávacími aktivitami, které realizujeme ve školách a školských zařízeních i se záměry naší činnosti do příštích 
let.  Nabízené služby, aktivity a programy se snažíme každým rokem zkvalitňovat a přizpůsobovat potřebám 
klientů, zadavatelů, ale hlavně se nabídkou našich 
služeb snažíme reagovat na aktuální vývoj a 
potřeby v oblasti bezpečnostní situace ve 
společnosti.   

Snaha všech členů spolku PRESAFE s.z.  o 
poskytování kvalitních a profesionálních služeb 
se odrazila například v úspěšné akreditaci 
školícího projektu VE ŠKOLE V BEZPEČÍ (č.j. 
MSMT – 15533/2015-1-537), jenž byl vytvořen a 
registrován s cílem vybavit pedagogické pracovníky praktickými dovednostmi využitelnými v případě vzniku 

mimořádné události. V roce 2017 jsme 
akreditované programy rozšířili o kurz 
Hrozby kyberprostoru (č.j.: MŠMT – 
14457/2017-2-707), který je určen 
pedagogickým pracovníkům, aby dokázali 
zvládat problematiku hrozeb, které 
vznikají v kybernetickém prostoru a 
dokázali při své každodenní činnosti na 
tato novodobá bezpečnostní rizika 
reagovat.  
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Chci využít této příležitosti, a poděkovat tímto za každodenní obětavou práci našim profesionálům, kteří své 
zkušenosti získané v praxi aktivně a neúnavně předávají našim klientům a přispívají tak ke zvyšování bezpečnosti 
ve společnosti. Velmi si cením také nově vznikajících vztahů s komerčními subjekty, kde aktuálně jednám 
s komerčními subjekty o navázání finanční podpory našich aktivit. Samozřejmě nemohu zapomenout na 
spolupráci s Magistrátem města Brna, který finančně podporuje projekty zaměřené na prevenci kriminality ve 
městě Brně a na úřady městských částí Brno a obecní úřady přilehlých sídel, které nám vycházejí vstříc zejména 
v bezúplatném pronájmu výukových prostor.  

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. 

 

Mgr. Veronika Polívková 

Předsedkyně  spolku PRESAFE z.s. 
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Historie a poslání spolku PRESAFE z.s 

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 bezpečnostní hrozby, 
jejichž prevencí se zabýváme. 

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. 

Náš záměr do nadcházejících let je rozšíření činnosti spolku mimo Jihomoravský kraj 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.  

 

Činnost spolku PRESAFE z.s. v roce 2017 

Spolek PRESAFE z.s. reaguje nabídkou svých 
aktivit na aktuální bezpečnostní situaci ve 
společnosti.  Posláním spolku, tak jak vychází ze 
stanov, je podpora preventivně bezpečnostních 
činností zaměřených na širokou veřejnost, 
zejména pak na prevenci rizikového chování ve 
společnosti a zvyšování laické i odborné 
veřejnosti v oblasti bezpečného chování a 
prevence kriminality.  
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Mezi naše kurzy patří:  

BEZPEČÍ VE ŠKOLÁCH – vzdělávací kurzy pro žáky, studenty, 
pedagogy a pracovníky ve školství. Všechny nabízené kurzy 
v této oblasti koncepčně vycházejí z akreditovaného 
vzdělávacího kurzu VE ŠKOLE V BEZPEČÍ (č.j. MŠMT -
15533/2015-1-537). 

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 – přednášky a semináře dle požadavků 
zákazníka. 

PROBLEMATIKA TERORISMU vymezení pojmu, rizika, hrozby možnosti ochrany  

TRÉNINKOVÉ KURZY jednání s verbálním agresorem, fyzické napadení, sebeobranné techniky i improvizované 
sebeobranné mechanismy, útok šíleného střelce, mimořádná událost – požár, dopravní nehoda, vážná zranění, 
branná výchova … 

MIMOŘÁDNÉ SITUACE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH, které jsou zaměřeny na jednání s verbálním agresorem, na 
chování v případě fyzického napadení, či jiných nebezpečných situací ve škole a školských zařízeních. Účastníci 
se v průběhu kurzu 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 s likvidací 
následků takového útoku.   

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI VE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍCH, který připravuje zaměstnance institucí poskytujících 
veřejné služby na způsoby, jak předcházet a následně i řešit události násilného charakteru, které se na pracovišti 
mohou vyskytnout.  

Uvědomujeme si, že zejména starší lidé mohou mít v rychle se měnících společenských podmínkách 
bezpečnostní handicapy, a proto jsme přímo pro ně připravili vzdělávací programy na téma:  

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

BEZPEČNĚ NA INTERNETU (bezpečný internet, anitvirové 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 (jal 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). 

 

Z dotačního programu Magistrátu města Brna jsme realizovali projekty Senioři a bezpečnost III a Ubráním se!.  

SENIOŘI A BEZPEČNOST III 

Projekt byl zaměřen zvýšení aktivní obrany seniorů proti kriminálním útokům, jež jsou vedeny proti cílové 
skupině. Smyslem bylo posílit schopnosti seniorů reagovat na široké spektrum kriminálních útoků cílených na 
osoby vyššího věku, umět je odhalit, vhodně na ně reagovat a snížit tak četnost a závažnost spáchaných trestných 
činů na seniorech. Nástrojem ke zvýšení aktivní bezpečnosti byly přednáškové bloky, v rámci kterých si cílová 
skupina osvojila potřebné informace a posílila své schopnosti a dovednosti zejména v oblasti prevence 
kriminality a   komunikace, finanční gramotnosti, sociálního zabezpečení, bezpečné práce na počítači, internetu 
a mobilním telefonu a v prevenci před vznikem požáru v domácnosti a požární ochrany. Získané informace využijí 
senioři v praxi ke snížení rizika před trestnou činností.    

Přednáškové bloky si vedle informativního charakteru kladly za 
cíl posílit osobní pocit bezpečí a motivovat k odpovědnému 
přístupu k ochraně svého zdraví a majetku.   

Přednáškové bloky přinesly prostřednictvím odborných lektorů 
informace a praktické rady z výše uvedených oblastí lidské 
činnosti a díky interaktivním přednáškám si senioři mohli 
rozšířit své znalosti a dovednosti, zvýšili si své kompetence v 
situacích agresivního prodeje či v případě verbálního napadení, 
znají svá práva a mají základní právní povědomí o majetkové 
trestné činnosti, byli seznámeni se způsoby a formami páchání 
trestných činů a s účinnou prevenci a obranou proti 
nezákonným aktivitám a činnostem, jejichž obětí se mohou stát 
a tak byly naplněny stanovené cíle projektu. 

Projekt volně navazuje na Senior akademii a doplňuje a 
rozšiřuje poznatky seniorů získaných v rámci Senior akademie.  
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UBRÁNÍM SE!  

Projekt UBRÁNÍM SE! byl zaměřen na prevenci kriminality 
páchané na seniorech ve městě Brně. Klade si cíl posílit 
schopnosti seniorů, aktivně předcházet trestné činnosti, 
tak aby se vůbec nestali obětí trestného činu, v případě 
pokusu o napadení jejich osoby nebo majetku znali 
techniky a způsoby, jak hrozící nebo trvající útok efektivně 
odvrátit nebo zmírnit jeho následky, a to osvojením si 
prvků aktivní i pasivní ochrany s nácvikem sebeobranných 
technik vhodných pro seniory. V neposlední řadě si projekt 
kladl za cíl seznámit seniory a poskytnout jim základní 
informace o průběhu trestního řízení tak, aby věděli, jak 
postupovat, stanou-li se účastníkem nezákonného jednání 
(ať již jako oběti, poškozený, svědek nebo jiná osoba 
přítomna na místě incidentu).   

Stanovených cílů projektu bylo v rámci cyklů seminářů dosaženo. V každém bloku byla seniorům představena 
jedna skupiny trestných činů (majetkové, násilné, podvody), byli seznámeni s charakteristikou těchto činů, se 
základními skutkovými podstatami, dozvěděli se o způsobech páchání těchto činů, seznámili se se základními 
způsoby prevence a vyzkoušeli si prvky pasivní i aktivní ochrany ve vztahu k útokům vedeným proti jejich životu, 
zdraví nebo majetku.  

Senioři současně získali informace o průběhu trestního řízení, konkrétně, jak správně ohlásit páchanou trestnou 
činnost orgánům činným v trestním řízení a jaké informace, případně důkazy je vhodné zajistit a předložit, aby 
mohlo být vedeno efektivní trestní řízení v souladu s trestním řádem.  

 

Od září do prosince 2017 jsme realizovali 13 přednášek na téma bezpečná škola na Základních a Mateřeských 
školách ve městě Brně, které byly velmi pozitivně hodnoceny ze strany pedagogických pracovníků a to zejména 
pro vysokou erudovanost našich přednášejících.  

 

Specifikem spolku PRESAFE z.s. jsou  „SLUŽBY ŠITÉ NA MÍRU“,  kdy připravujeme programy dle konkrétních 
požadavků zadavatele, kterým může být instituce (mateřská školka, škola, výrobní závod, malá firma, sdružení, 
spolek), ale i skupina jednotlivců (kluby seniorů, mateřská centra apod). Nabízíme témata jako prevence 
kriminality, kyberšikana, trestní odpovědnost mladistvých, šikana, závislosti (drogy, gambling), bezpečně na 
internetu, prevence násilí na pracovištích, prevence rizikového chování ve škole, agrese, vandalismus, 
intolerance, extrémismus, rizika sociálních síti a další.  

Naši lektoři mají dlouholeté zkušenosti nejen v oblasti 
bezpečnosti, ale také s pořádáním kurzů a přednášek. 
V jejich profesní praxi je dlouholetá zkušenost s prací u 
bezpečnostních a záchranných složek České republiky, 
disponují odpovídajícím vysokoškolským vzděláním a jsou 
absolventy dalších specializovaných kurzů.  
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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 města Brna i dotačním programům Ministerstva obrany jsme 
schopni nabízet naše aktivity pro nejohroženější skupiny zcela zdarma. V roce 2017 byly naše projekty 
podpořeny Statutárním městem Brnem.  

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření  

Finanční rozvaha a hospodářský výsledek spolku je přílohou tohoto dokumentu 

Orgány organizace  

V průběhu roku 2017 ukončil činnost v našem spolku Michal Ratajský a novým předsedou spolku byla zvolena 
Veronika Polívková, spolek se dále rozrost o stálé členy Františka Ševčíka a Jitku Vítkovou.  

Připravované projekty a budoucí vize  

V roce 2018 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, Středočeského a Ústeckého kraje a do mikroregionů Jižní Moravy – Břeclav, Hodonín, 
Mikulov, Znojmo, Blansko.  Nově jsme podali žádosti o dotaci na Magistrát města Brna o finanční podporu 
projektu pro děti ze mateřských školek a studenty na středních školách. Taktéž bychom rádi žádali o dotaci na 
tiskoviny, které budou mít edukační a intervenční obsah a budou rámcově shrnovat práci spolku PRESAFE z.s. 
Současně jsme podali 20 projektových žádostí v rámci dotačního titulu Ministerstva obrany POKOS. 

Poděkování 

V závěru této zprávy bych chtěla za vedení spolku Presafe z.s. poděkovat zejména pracovníkům Magistrátu 
města Brna odboru prevence. Dále bych chtěla poděkovat za štědré dotační přispění ze strany společnosti CS 
Solutinos, kdy bez finanční záštity výše uvedených institucí bychom nebyli schopni plnohodnotně a profesionálně 
zajišťovat naše služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti.  

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům našeho spolku za jejich obětavou práci a 
profesionální přístup k problematikám, kterým se naše organizace věnuje. Taktéž bych chtěl vyjádřit dík našim 
příznivcům a zájemcům o naši činnost, díky nimž a díky jejich zájmu můžeme efektivně rozšiřovat naši dosavadní 
činnost 

Slovo závěrem 

Naším cílem je i nadále působit v oblasti prevence patologických jevů 
a pomáhat specifickým skupinám obyvatelstva vypořádávat se 
s problematikou hrozící kriminality.  Pro následující roky plánujeme 
rozšířit naši činnost na území ostatních krajů České republiky a 
reagovat s naší nabídkou kurzů prevence kriminality a osobní i 
podnikové bezpečnosti na měnící se požadavky klientů v této oblasti.  

Na spolupráci v roce 2018 se těší všichni spolupracovníci spolku 
PRESAFE z.s. 

Veronika Polívková, předsedkyně spolku.  



                Spolek Presafe                                                        Sídlo: Heršpická 11b 
                Tel.: +420 777 485 935                                          639 00 Brno  
                Email: office@presafe.cz                                      IČO: 02309891                              
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