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Nabídka realizace profesní přípravy zaměstnanců v rámci projektu MV
DOMOVNÍK – PREVENTISTA
Konkrétní zaměření profesní přípravy bude přizpůsobeno daným specifikám lokality s tím,
že převážná část bude zaměřena na komunikaci s nepřizpůsobivými občany, manuálním
zručnostem a dalším dovednostem budoucích domovníků – preventistů (DP).
Vzdělávání DP je zaměřeno zejména na:
 Znalost, respektování a vyžadování základních zásad v oblasti prevence kriminality
se zvláštním zaměřením na oblast situační, komunikační a vztahové prevence;
 psychickou odolnost a zvládání psychické zátěže při řešení nestandardních situací
s problémovými obyvateli domů v sociálně a prostorově vyloučených lokalitách;
 základní právní minimum s důrazem na dodržování základních legislativních norem
(zvláště pak BOZP, PO a OŽP), bezpečnost a dodržování veřejného pořádku
(tzn. základní orientace v trestním, přestupkovém a občanském právu, základy právní
úpravy ochrany a nakládání s osobními údaji, základní orientace v situační a sociální
prevenci, základní orientace v požární prevenci a v mimořádných situacích – postupy,
součinnost, evakuace, krizové minimum – komunikace se složkami IZS, základní
orientace ve struktuře příslušné samosprávy, základní orientace v nabídce nestátních
organizací atd.);
 předcházení a zvládání nejčastějších konfliktních situací s důrazem na vyjednávání;
 motivaci a upevňování vztahů, součinnost s ostatními subjekty prevence kriminality;
 získání základních manuálních dovedností a schopností (zejména z oblasti zámečnických,
instalatérských a elektro prací), při základní údržbě domovního fondu a provádění
drobných oprav v domě a nebytových prostorech včetně kontroly technického zařízení,
prostředků požární ochrany a zabezpečení odstranění případných závad;
 koordinaci a vyžadování dodržování bezpečnostních opatření v domě a jeho nejbližším
okolí;
 vyžadování dodržování Domovního řádu a dalších předpisů, ustanovení majitele, správce
či provozovatele budovy včetně zajištění odemykání a zamykání budovy v souladu
s Domovním řádem a stanovenými pravidly;





v součinnosti s technikem objednávání revizí, údržbových prací u odborných firem
včetně převzetí díla;
dozor nad správným používáním společných prostor budov;
součinnost s dalšími subjekty prevence kriminality (s obcí, s manažerem prevence
kriminality, obecní policií, APK, Policií ČR, sociální správou, úřadem práce, NNO, členy
Poradního sboru pro situační prevenci kriminality apod.).

Termín realizace profesní přípravy lze stanovit po vzájemné dohodě tak, aby vyhovoval
potřebám objednavatele.
Těšíme se na spolupráci.
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