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NABÍDKA ŠKOLENÍ PRO ASISTENTY PREVENCE
KRIMINALITY (APK)
Společnost
TRIVIS na základě několikaletých zkušeností se vzděláváním APK
a jejich mentorů získaných v projektu ESF OP LZZ Asistent prevence kriminality
realizovaným Odborem prevence kriminality MVČR v letech 2012 - 2014 a v řadě dalších
projektů APK financovaných ze státního rozpočtu na úrovni jednotlivých měst ČR nabízí:
VZDĚLÁVÁNÍ
ASISTENTŮ
PREVENCE
KRIMINALITY
DLE METODIKY VÝBĚRU, PŘÍPRAVY A ČINNOSTI ASISTENTŮ PREVENCE
KRIMINALITY.
Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že společnost TRIVIS – Centrum vzdělávání,
s.r.o., Na Terase 355/8,182 00 Praha 8 získala od Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy akreditaci na realizaci rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost
Asistent prevence kriminality (č. j. MSMT - 33755/2019-1/388).i
Vzdělávání APK dle Metodiky výběru, přípravy a činnosti APK vydanou Ministerstvem
vnitra je organizováno ve 3 dnech:
První den: motivační úvod: cíl a průběh přípravy; obsah, forma a osvědčené metody
prevence kriminality (PK); specifikace základních pojmů v oblasti PK (tzn. systém PK
s důrazem na sociálně situační prevenci v dané lokalitě s využitím poznatků aktuálního
hodnocení bezpečnostní situace; osobnostní a profesní kvality; kompetence preventisty;
profesní a etický kodex policisty, strážníka a APK ve vztahu k místním preventivním
aktivitám; odpovědi na nejčastěji kladené otázky; zadání podnětů pro přípravu na následující
den.
Druhý den: specifikace základních úkolů prevence kriminality v dané lokalitě ve vztahu
k APK; konkrétní požadavky na APK v systému PK; nácvik zvládání emočně zátěžových
situací; trénink technik psychického uvolňování a zvolňování; nácvik předcházení,
minimalizování a zvládání konfliktních situací vyjednáváním; úvod do komunikační
a vztahové prevence.

Třetí den: praktický trénink zvládání nestandardních situací ve vztahu k jednotlivým cílovým
skupinám, se kterými se APK setkává (s využitím technik sociálně situační, komunikační,
vztahové prevence a metod, organizačních forem a výukových činností prověřených v rámci
APK II.) v souladu se schválenými metodickými pokyny (prioritou je interaktivní trénink
sedmi kroků komunikační prevence a nácvik praktického uplatnění čtyř kvadrantů vztahové
prevence); prevence rizik a rizikového chování; závěr: shrnutí, vyhodnocení a stanovení úkolů
do dalšího období průběžného vzdělávání.
Z pohledu praxe výkonu činnosti APK budou jednotlivé oblasti vzdělávání rozšířeny
především o následující témata:
A) Specifikace role asistenta prevence kriminality, podstata a předpoklady účinnosti
jeho preventivního působení. Problematika sociálně vyloučených lokalit. Možnosti primární
a situační prevence kriminality v dané lokalitě s využitím poznatků hodnocení bezpečnostní
situace, osobnostní a profesní kvalitypreventisty, specifikace základních úkolů prevence
kriminality v dané lokalitě ve vztahu k asistentům prevence kriminality.
B) Základy trestního, přestupkového a finančního práva: trestný čin vs. přestupek
– rozdíly, uvedení příkladů; srovnání pravomocí asistenta prevence kriminality, příslušníka
Policie ČR, strážníka Obecní policie a strážného soukromé bezpečnostní služby; krajní nouze
a nutná obrana; omezení osobní svobody osoby přistižené při trestném činu, základy finanční
gramotnosti.
C) Psychologická podstata násilí a agrese, agresivita a stupňující se radikalizace společnosti,
typy závislostí a možnosti jejich zvládání, jednání s osobami s psychickými defekty,
pod vlivem drog a alkoholu, krizová komunikace, krajní emoční reakce (afekt, amok)
a jejich zvládnutí, argumentace, nácvik řešení nestandardních situací, psychické zatížení
a trénink technik psychického uvolňování, komunikace s pachateli (trestného činu,
přestupku), psychologická podstata a nácvik vyjednávání v konfliktních situacích, asertivita,
její podstata a možnosti jejího využití v činnosti APK.
Termín a místo školení: dle požadavků objednatele (obvykle ve městě, resp. prostorách
objednatele).
Cena: 18 000 Kč (zahrnuje veškeré náklady dodavatele dle metodických doporučení MVČR
pro rok 2020 – část C1).
Na spolupráci s Vámi se těší
Mgr. Kateřina Poludová, DiS.
Manažer vzdělávání dospělých
GSM: +420 724 936 106
email: poludova@trivis.cz.

iBližší

informace o možnostech realizace akreditovaného rekvalifikačního kurzu Asistent
prevence kriminality poskytneme na vyžádání.

