ZÁKON A PREVENCE
Projekt pod názvem „ Zákon a prevence“ je zaměřen na oblast prevence kriminality dětí ze
základních škol, zřizovaných městskou částí Praha 2. Věnuje se v souvislosti s možnými projevy
nenávisti, rasismu, xenofobie a diváckého násilí, zejména doplnění učiva předmětů Dějepis (např.
nacista/neonacista), Výchovy k občanství (např. Ústava ČR/ možnost se sdružovat) a prevenci
kriminality (např. Oznámení bomby na škole/ § Obecné ohrožení ). Zároveň cílové skupině vysvětlí
či připomene některá zákonná ustanovení a různé důležité pojmy. Projekt navazuje na obdobný
projekt z roku 2015 pod názvem: Radnice MČ Praha 2 vzkazuje: STOP Kriminalitě z nenávisti,
který realizoval rovněž Imperativ,z.s. Možnost realizovat tento projekt byl konzultován s Mgr.
Terezií Paterovou (OKŘ, ÚMČ P2). Nejedná se o politickou agitaci, ale o prevenci!
1. Pojmy















Demokracie
Nenávist
Extremismus a kriminalita z nenávisti
Neonacismus
Politické procesy v 50 letech minulého století
Osoba nezletilá
Osoba mladistvá
OSPOD
Uprchlík
Ekonomický migrant
Terorismus
Tolerance
Divácké násilí
atd

2. Zákony
 Ústava ČR
 Listina práv a svobod občanů
 Trestní zákoník
 Přestupkový zákon
 Alternativní tresty
 tzv. Shromažďovací zákon
 Úmluva o uprchlích z roku 1951
 Protokol o uprchlících z roku 1961
 atd.
Cílová skupina:

Žáci ZŠ zřizovaných MČ Praha 2 a další i SŠ na území MČ Praha 2
(8 a 9 třídy a další třídy dle potřeb pedagogů)

Hlavní úkol projektu:
1) Doplnění učiva předmětů: Dějepis a Výchova k občanství v souvislosti s projevy
nenávisti, rasismu, xenofobie a diváckého násilí.
2) Zvýšení právního vědomí dětí a mládeže na ZŠ zřizovaných MČ Praha 2 v souvislosti s
projevy extremismu a kriminality z nenávisti. 3)
3) Předcházení projevům rasismu, násilí, extremismu, xenofobie a další související tr. činnosti.
Cíl projektu:

Doplnění učiva Dějepisu a Výchovy k občanství v souvislosti s projevy
kriminality z nenávisti, extremismu a diváckého násilí.

Lektor:

Bc. David Lebeda, bývalý policista a předseda zapsaného spolku
Imperativ,z.s.
Bc. Pavel Reich, bývalý policista a zaměstnanec G4S,a.s., Bezpečnostní
ředitel.

Lektorská činnost: Téma: Extremismus a kriminalita z nenávisti
/ téma, požadavky Požadavky: PC (nebo notebook), dataprojektor, zvuk, interaktivní tabule
Cena: ZDARMA!
/ téma, požadavky

Téma: Divácké násilí v ČR a ve světě
Požadavky: PC (nebo notebook), dataprojektor, zvuk, interaktivní tabule
Cena: ZDARMA!

Další činnost:

Výroba a distribuce plakátu A3 do tříd (Stop kriminalitě z nenávisti)
Cena: ZDARMA!

Zpětná vazba:

Formou krátkého dotazníku

V Praze dne 30.8.2017

Bc. David Lebeda
předseda Imperativ,z.s.
Statutární zástupce

