Asistenti prevence kriminality v Moravském Berouně prokázali svou připravenost
V závěru měsíce února bylo zahájeno profesní vzdělávání čtyř asistentů v rámci projektu
Asistent prevence kriminality a dvou domovnic – preventistek (registrační číslo
cz.03.2.60/0.0/0.0/15-042/0006133 Operačního programu zaměstnanost) plně hrazeného
z prostředků MPSV ČR.
První dva jednodenní bloky tohoto vzdělávání byly k velkému překvapení účastníků
zahájeny po úvodním seznámení s cíli, obsahem a formou příprav znalostně motivačním
testem otázek, které by měl znát každý občan z oblasti etiky, etikety, základních právních
ustanovení, vyhlášek města tak jako i z oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci
(definovaných v základním pracovně právním dokumentu – zákoníku práce), základních
bezpečnostních pravidel a standardů prevence.
Ve dvanácti otázkách vstupního testu, jehož autorem je vedoucí strážník městské policie
a mentor Rostislav Hrdlička, účastníci přípravy dokázali specifikovat mj. i podmínky nutné
obrany a krajní nouze v souladu s Trestním zákoníkem, definovat postup při zjištění
protiprávního jednání a techniky zvládání nestandardních situací.
Spolu s domovnicemi – preventistkami prokázali při následné přípravě místní osobní
znalost a praktické návyky postupů v rámci sociálně situační a komunikační prevence.
Zvláště u asistentů prevence kriminality Petra Zifčáka a Vojtěcha Hlaváče byly patrné velmi
dobré znalosti z předcházejících příprav a porad se svým mentorem, což se projevilo
i v kladení otázek lektorovi s dlouholetou celostátní zkušeností s touto cílovou skupinou,
působící v převážné většině v sociálně vyloučených lokalitách.
Druhý den přípravy byl opět zahájen znalostně motivačním testem k oživení zásad Laické
předlékařské první pomoci s následným vyhodnocením. Praktický nácvik základních postupů
v součinnosti s účastníky přípravy řídil mentor s mnohaletými praktickými zkušenostmi.
Oba dny byly dále zaměřeny na metody, formy a techniky sociálně situační, komunikační
prevence a upevňování komunikačních dovedností nejen asistentů, ale i domovnic směrem
k nájemníkům při dodržování požárních, hygienických norem a zásad uvedených
v Domovním řádu.
Velmi přínosná byla i návštěva asistentů z osoblažského výběžku a vzájemná výměna
zkušeností.
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