Příloha č. 1

Bezpečné prázdniny 2019 – XIII. ročník
Název akce:
Charakter:
Pořadatel:
Termín:
Místo:
Čas:

Bezpečné prázdniny 2019
preventivně-informační
městská část Praha 7 za finanční podpory hl. m. Prahy
30.05.2019
Výstaviště Praha Holešovice, Praha 7
9.00–12.00 hodin

Popis akce:
Bezpečné prázdniny jsou tematicky zaměřeny na žáky 1.–5. tříd základních škol z MČ Praha 1 až 22
a pedagogický sbor ZŠ. Akce se uskuteční 30.05.2019 od 9.00 do 12.00 hodin v areálu Výstaviště Praha
Holešovice, Praha 7.
Záměrem akce je upozornit děti na nástrahy a nebezpečí blížících se letních prázdnin a zároveň
je zábavnou formou poučit, jak těmto nástrahám předcházet. Akce se zúčastní řada odborníků,
kteří budou interaktivní formou předávat dětem informace z jednotlivých oblastí. Děti se dozvědí mnoho
užitečných informací v oblasti protidrogové prevence, prevence kriminality, krizových situacích
(jak poskytnout první pomoc a zavolat záchrannou službu, hasiče či policii), bezpečnosti silničního provozu,
o nástrahách při volnočasových aktivitách apod. Každé ze zúčastněných dětí obdrží k celé této problematice
informační brožurku, která by mu měla být při krizových situacích pomocníkem. Rovněž v uvedeném
materiálu budou uvedeny kontaktní adresy a telefonní čísla na státní a nestátní organizace zabývající
se shora uvedenou problematikou.
Akce se zúčastní dle možností - složky integrovaného záchranného systému – Hasičský záchranný sbor hl.
m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy, Armáda
ČR, Sdružení Linka bezpečí, Oblastní spolek ČČK Praha 7, Zdraví-život, YMCA Praha, Promotým s.r.o.,
Národní centrum bezpečnějšího internetu, z.s., Česká koalice proti tabáku, z. s., PROGRESSIVE, o.p.s.,
Imperativ, BESIP, Centrum primární prevence Drop In, o.p.s., odd. bezpečnostní prevence ÚMČ Praha 7,
Celní úřad pro hlavní město Prahu a další.
▪

Policie České republiky se bude zejména zaměřovat na kriminogenní faktory (podmínky, sociální
prostředí a příčiny kriminality) se snahou varovat dětskou populaci před nebezpečími, která z nich
vyplývají.

▪

Městská policie hl. m. Prahy připraví dopravní hřiště, v jehož rámci budou děti seznámeny
s bezpečným pohybem na silnicích (při jízdě na kole či jako chodci). Dětem budou též předány informace
o významech dopravních značek, označeních komunikací apod.

▪

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy a Český červený kříž děti seznámí se základními
pravidly poskytování první pomoci.

▪

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy - cílem jejich aktivity bude zejména zvýšení povědomí
o problematice požárů a rizik s nimi spojených, mimořádných událostí a zásahů proti nim.

▪

Sdružení Linka bezpečí předá dětem informace o své činnosti, zejména o službách v oblasti krizové
intervence a poradenství.

▪

Centrum primární prevence Drop In, o.p.s. a PROGRESSIVE o.p.s. - poskytne informace o drogové
problematice (rizika zneužívání nealkoholových drog, postupy v případě nálezu injekčního materiálu,
způsoby odmítání atd.).

▪

Stanoviště Zoologické zahrady hlavního města Prahy upozorní na rizika a zároveň bezpečné chování
při kontaktu se zvířaty.
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▪

Stanoviště Prevence kriminality Ú MČ Praha 7. Budou k dispozici materiály pro rodiče dětí, pedagogy i
děti, které budou obsahovat další informace týkající se kriminality zejména se zaměřením na otázky
související s běžnými občany (šikana, agresivita dětí, extremismus, vloupání, krádeže apod.).

▪

Česká koalice proti tabáku – problematika kouření.

▪

Národní centrum bezpečnějšího internetu, z.s. - počítačová kriminalita, bezpečnost na internetu

▪

Zdraví-život - prevence sociálně patologických jevů - jako jsou kriminalita, zneužívání návykových látek,
sexuální zneužívání, týrání dětí, šikana, agresivita.

▪

YMCA Praha - nízkoprahové programy podporující a rozvíjející zdravé a bezpečné způsoby života dětí
a mládeže.

▪

Armáda ČR – např. působnost Armády ČR, informovat děti o nebezpečí muničních nálezů apod.

▪

Promotým s.r.o. - komplexní program bezpečnosti silničního provozu.

▪

Besip - komplexní program bezpečnosti silničního provozu.

▪

a další

Orientační rozpočet pro rok 2019







Interaktivní besipbus - vybavení: motocyklový trenažer, 2 x PC s
dopravní naučnou hrou "Cesta do školy" a testy k silničnímu provozu,
cyklistický trenažer, automobilový X-Box trenažer
jízda zručnosti pro větší děti, 3 velikosti kol, různé překážky
testy bezpečnosti silničního provozu - obrázkové pro předškoláky a
písemné pro větší děti
úkoly s alkobrýlemi
stan s prezentací reflexních materiálů
preventivní program z oblasti protidrogové prevence a prevence
kriminality
preventivní program z oblasti první pomoci
apod.

Preventivní program

45 000 

Tiskové služby

41 000 brožura Bezpečné prázdniny – 2 600 ks
technické a produkční zajištění – pódium, mobiliář, personál, doprava,
ozvučení, zábavní program

Technicko-organizační zajištění

139 000 provozní náklady – energie, WC, úklid

NÁKLADY AKCE CELKEM V KČ

225 000

POŽADAVEK DOTACE Z MHMP V KČ

100 000
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Minulé ročníky
Projekt Bezpečné prázdniny byl zahájen v roce 2007. Cílem bylo vytvořit akci, která by zábavnou formou
poskytla dětem a mládeži školního věku informace v oblasti prevence a bezpečnosti různých krizových
situací a jevů. Akce přijata s velmi dobrou odezvou. Loňského ročníku se zúčastnilo
na 2200 dětí a na 100 profesionálů z jednotlivých složek v oblasti prevence a bezpečnosti.
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