ODBOR KOMUNIKÁCIE A PREVENCIE PREZÍDIA
POLICAJNÉHO ZBORU

PROJEKT
1. OKAP P PZ
2.

Bývajme bezpečne
PPZ- 32/OKAP-2008

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :
3.
3/1 Cieľ projektu
3/2 Oblasť kriminality, na ktorú je
projekt zameraný

zvyšovanie právneho vedomia ochrany
a eliminácia tr. činov krádeţí vlámaním
trestný čin krádeţe vlámaním

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

majitelia
a nájomcovia
a podnikateľských objektov

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od mesiaca september 2007

6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

celoročne realizovaný; Slovenská republika

7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

obytných,

8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaloţené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)
9. Prostriedky získané z iných
zdrojov
10. Celkové náklady
(súčet 8+9)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,-Sk

150 000,-Sk

150 000,-Sk
zabezpečila Fa. Adlo s.r.o.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.
12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu
13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov
14. Spoluorganizátori projektu

rekreačných

TV spot, DVD nosič s informáciami, broţúra

ROZPOČET

Policajný zbor a Fa. Adlo, s.r.o.
kpt. JUDr. Alexander Kliment (P PZ)
Mgr. Daniel Mello (Fa. Adlo, s.r.o.)
SRŠ OKAP P PZ; 1
Fa. Adlo, s.r.o.

majetku

PROJEKT
1. OKAP P PZ
2.

Nemaj trému z extrému
extrémizmu
PPZ- 248/KA-2008

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :
3.
3/1 Cieľ projektu
3/2 Oblasť kriminality, na ktorú je
projekt zameraný

–

informáciami

proti

zvyšovanie právneho vedomia v oblasti národnej
a etnickej
neznášanlivosti
a eliminácia
rasovo
motivovanej trestnej činnosti

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

učitelia končiacich ročníkov ZŠ a všetkých druhov SŠ,
preventisti KR PZ a OR PZ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2005

6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

celoročne realizovaný; Slovenská republika

7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

broţúra
v tvrdých doskách
s DVD
nosičom
obsahujúcim spoty a TV relácie, ktoré vznikli v rámci
projektu v minulosti

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaloţené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)
9. Prostriedky získané z iných
zdrojov
10. Celkové náklady
(súčet 8+9)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,-Sk

250 000,-Sk

250 000,-Sk
zabezpečilo O. Z. Nadácia otvorenej spoločnosti - OSF

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.
12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu
13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov
14. Spoluorganizátori projektu

Policajný zbor, OZ NOS _ OSF, Metodicko-pedagogické
centrum Bratislavského kraja v Bratislave, O. Z. Ţivica
poverení pracovníci uvedených inštitúcií
SRŠ OKAP P PZ; 1
viď bod 12.

PROJEKT
1. OKAP P PZ
2.

Pomaly ďalej zájdeš
PPZ- 9/OKAP-2008

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :
3.
3/1 Cieľ projektu
3/2 Oblasť kriminality, na ktorú je
projekt zameraný

zvyšovanie právneho vedomia vodičov motorových
vozidiel
zníţenie nehodovosti a úmrtnosti na cestách v SR

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

vodiči motorových vozidiel

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2007

6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

teritórium KR PZ BB

7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

pilotné overovanie projektu pred jeho prípadnou
celorepublikovou realizáciou

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaloţené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)
9. Prostriedky získané z iných
zdrojov
10. Celkové náklady
(súčet 8+9)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,-Sk

160 000,-Sk

160 000,-Sk
zabezpečila Česká poisťovňa – Slovensko a. s.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.
12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu
13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov
14. Spoluorganizátori projektu

Policajný zbor
kpt. JUDr. Alexander Kliment (P PZ)
Česká poisťovňa – Slovensko a.s.
pracovníci odborov dokladov a evidencií miestne príslušný
do KR PZ BB
Česká poisťovňa – Slovensko a. s.

