ZABEZPEČTE SE!
CHRAŇTE MAJETEK SOBĚ I SVÝM SOUSEDŮM
Zpravodaj projektu č. 1
Vážení spoluobčané,
představujeme vám nový celorepublikový preventivní projekt:
„Zabezpečte se! Chraňte majetek
sobe i svým sousedům“
Jedná se o celorepublikově koordinovaný prevenční projekt, který komplexně řeší problematiku majetkové
kriminality s hlavním záměrem snížit
páchání trestné činnosti na majektu.
Realizátoři projektu jsou:
 Ministerstvo vnitra ČR
 Policie ČR
Spolupracující subjekty jsou:
 Cech MZS-ČR
 Sousedé.cz
 Českomoravská myslivecká jednota
 Pražské arcibiskupství
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CÍLEM PROJEKTU je propojení
všech uvedených subjektů, k zajištění co nejlepšího a nejefektivnějšího přenášení důležitých poznatků,
současných standardů a nových
forem zabezpečení majetku co
nejširším vrstvám všech občanů ČR.
A současně s těmito informacemi
také navrhování vhodných preventivních opatření s následnou aplikací
v praxi každodenního života.
Aktivity směrem k široké veřejnosti:
 osvěta směrem k široké veřejnosti
pomocí mobilní aplikace:
„Zabezpečte se“
 preventivní audio a video spoty
spuštěny na kanálech YouTube,
sociálních sítích Facebook,
Twiter, webových stránkách:
MV-ČR, PČR, CMZS, Sousedé.cz
a dalších uvedených subjektů,

 pravidelné vydávání elektronických
Zpravodajů, sdílení nových trendů
v oblasti zabezpečování obydlí,
 realizace preventivních i represivních opatření ÚSKPV(kontrola
zabezpečení, chat, chalup, domů,
bytů a ostatních objektů),
 komunikace a propojování s veřejnou správou na všech úrovních:
(republikové, krajské, okresní
a obvodní s rozšířenou působností)
 organizace odborných seminářů
Projekt byl zahájen na veletrhu ForArch 2018 konferencí pro prevenční
pracovníky a policejní složky z celé
ČR.
Součástí nového projektu byl také
společný stánek pod názvem Poradenské centrum MV-ČR, PČR,
CMZS a Sousedé.cz pro všechny
návštěvníky veletrhu.
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Konference přestavila všechny subjekty, účastnící se projektu, a také
novou mobilní aplikaci „Zabezpečte
se“, která dává ucelený přehled
zásad a doporučení v oblasti mechanického zabezpečení majetku a
osob. Dává doporučení a rady jak se
zachovat a na co si dát pozor při řešení zabezpečení a co dělat v prvních
chvílích po tzv. nezvané návštěvě.

Aplikace je ke stažení na Google
Play anebo App Store.

Poradenské centrum, které již
tradičně sdílelo Ministerstvo vnitra ČR
s Policií ČR a Cechem mechanických zámkových systémů ČR jako
odborným oborovým garantem pro
mechanické, mechatronické a kom-

binované elektronické zabezpečení
majetku (respektive objektů), se těšilo
obrovskému zájmu z řad návštěvníků
veletrhu. Tento každoroční zájem byl
také jedním ze spouštěcích faktorů
nového projektu, který znamená

smysluplnou prevenci, zapojení více
subjektů a poprvé v historii podobných počinů také mobilní aplikaci,
jako aktivní dostupný nástroj pomoci,
doporučení a ochrany pro širokou
veřejnost! Dalším nástrojem, který byl
na veletrhu představen, je nový Katalog doporučených výrobků k účinné ochraně osob a majetku
v rezidenčních a komerčních objektech veškerých kategorií.
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Katalog doporučených výrobků
stáhnete na:
http://cmzs.cz/assets/files/KATALOG_2018_web.pdf

