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PRÍRUČKA PRE ČLENOV SPOLOČENSTVA

Táto brožúra bola založená na informáciách, ktoré boli predtým
obsiahnuté v Stručnom sprievodcovi EÚ vydanom v máji 2021 Európskou
komisiou, riaditeľstvom D. Presadzovanie práva a bezpečnosť na
ochranu miest bohoslužieb.
Preto osobitne oceňujeme Laurenta Muschela a Radoslawa Olszewského
za ich spoluprácu a vedenie.
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CHRÁŇTE SVOJE SPOLOČENSTVO

ÚVOD

PRÍRUČKA PRE ČLENOV SPOLOČENSTVA

Za posledných 10 rokov sa páchatelia čoraz viac zameriavali na miesta uctievania. Vyskytli sa teroristické
útoky, ktoré mali výrazný dopad na každé vedenie spoločenstva a jeho spoločenstvo.
Miesta vyznávania viery majú byť miestom pokoja, múdrosti a duchovna. Väčšina zariadení bola postavená
bez ohľadu na potenciálne škodlivé činy, určite nie teroristické útoky. Z tohto dôvodu bezpečnostní
odborníci nazývajú miesta uctievania „mäkkými cieľmi“, čo znamená, že sú veľmi málo chránené alebo
nie sú chránené vôbec.
Páchatelia tiež rozumejú príležitostiam, ktoré im tieto miesta poskytujú pri páchaní aktu nenávisti.
V synagógach, mešitách, kostoloch a chrámoch boli spáchané teroristické útoky, znesvätenie, vandalizmus a ďalšie trestné činy.
Táto príručka „Chráňte moje spoločenstvo“ má za cieľ poskytnúť veriacim základné a použiteľné nástroje
na zlepšenie a zvýšenie ich úrovne ochrany a schopností odolnosti.
Projekt SASCE a Oddelenie boja proti terorizmu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie DG HOME
vám pomôžu posilniť vaše spoločenstvo prijatím potrebných opatrení, pozitívnym zapojením vašich veriacich a rozvojom vašej spolupráce s miestnymi verejnými orgánmi.

-4-

-5-

CHRÁŇTE SVOJE SPOLOČENSTVO

PRIJMITE VHODNÉ SPRÁVANIA SA NA OCHRANU VÁŠHO SPOLOČENSTVA

PRÍRUČKA PRE ČLENOV SPOLOČENSTVA

P OV E DOM I E O BEZPEČ NOST I
Aj keď úrady intenzívne pracujú na znižovaní rizík a eliminovaní potenciálnych hrozieb, kľúčovým faktorom pre zvýšenie úrovne bezpečnosti zostáva povedomie veriacich a ich prijatie primeraného správania v súvislosti s možnými nebezpečenstvami.
Keď sme si vedomí a pripravení, môžeme pokračovať v našom pokojnom živote, slobodne a bez strachu.
Náš program zvyšovania povedomia o bezpečnosti #TOGETHERWEARESAFER ponúka jednoduché a
dôkladné vzdelávanie v tejto oblasti pre ľudí všetkých vekových skupín a pochádzajúcich odkiaľkoľvek
z Európy.

ÚNOS

ZLOČIN Z NENÁVISTI

CPR
Kardiopulmonálna resuscitácia

PrE TENtO PÁR TO
BOL PEKnÝ DEŇ NA
PrEChÁDzKU. AŽ
KÝM…

AK VÁM CUDzINEC PONÚKnE
CUKrÍKY ALEBO DARČEK

AKO DISkOV
Ý ZvUK

AK VÁS NIeKtO, KOHO NEPOZnÁTE,
POŽIaDA, ABY StE OTvORILI DvERE

112

ZA AKÝChKOĽVEK
OKOLnOStÍ

IDE O ZlOČIN Z NENÁVIStI, PrETOŽE NA OBETE SA ZAMERIaVA IBA PODĽA
ROZdIeLnEJ SOCIÁLnEJ SkUPINY, DO KtOREJ PATrIa.

NAHLÁSTE
ZLOČIN Z
NENÁVISTI

KARdIoPULmONÁLNA RESUScITÁCIa

POStUP
(ak obeť nedýcha)
ALE AK StE SvEDkAMI TAKÝChTO ZlOČINOV, JE TO VEĽMI
JEDnODUChÉ…

Nikdy nenasledujte
cudzích ľudí

Nikdy neprijímajte to,
čo vám ponúkajú

Nikdy
neotvárajte
dvere

AK MÁTE POChYBnOStI,
ZAVOLAJtE NA 112

112

Aplikáciou týchto jednoduchých postupov zlepšíte úroveň bezpečnosti a odolnosti na mieste uctievania
i mimo neho.

Zavolajte pomoc.

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Vyjadrené názory zaväzujú len autora (autorov) a nemožno ich pokladať za názory predstavujúce oficiálne stanovisko Európskej komisie. Európska komisia ani iná osoba, ktorá koná v mene Komisie
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AKTÍVNY STRELEC

OCHRANA ÚDAJOV

Položte ruky na hruď.

Ak je
toIhre
možné,
Legen
Sie
Hände
použite
defi
brilátor.
auf die
Brust.

#TOGETHERWEARESAFER
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Tu je 10 tipov, ako zlepšiť svoju pripravenosť:

PODOZRIVÝ PREDMET

PODOZRIVÉ SPRÁVANIE

Podozrivý predmet je všetko, čo na dané miesto nepatrí

Ak ste svedkom podozrivého správania, volajte na linku 112, aby ste predišli
možnému incidentu

TIeTO VYZERAJÚ AKO BEŽNÉ PrEDMETY, ALE MÔŽU BYŤ AJ NIeČÍM
VÁŽNYM

VRÁŽANIE AUTOM

ANnA RADA ZdIeĽA PODrOBnOStI
ZO SvOJhO KAŽDODENnÉHO ŽIVOTA ONlINE.

SANdRA OBEDUJE V JEDÁLnI, KEĎ
ZrAZU…

BERlÍN…

PAMÄTAJtE NA LONdÝN..

AKtUaLIZÁCIe StATUSU NA
SOCIÁLnYCh PlATfORmÁCh, FOTOGrAFIe, MIeStA, KtORÉ

VrÁŽANIe AuTOM

AkTívNy sTrelec

AK StE SvEDkOM
OPUStENIa PODOZrIVÝCh
PrEDmETOV…

TAK VEĽA MIeSt, KtORÉ
SA StALI SvEDkAMI
TrAGICkÝCh UDALOStÍ…

AKtÍVnI StRELcI SÚ NEPrEDvÍDATEĽNÉ HrOZbY PÔSOBIaCE PrI
OZbROJENÝCh ÚTOKOCh NA SÚKrOMnÝCh AJ VEREJnÝCh
MIeStACh

UTEKAŤ
SkRYŤ SA
NÁJdITE BEZpEČNÉ MIeStO NA
ÚKrYT A PODĽA MOŽNOStI ZAMKnITE DvERE A ZABlOKUJtE
PrÍStUP

VŽDY NAStAVtE VÁŠ MOBILnÝ
TELEFÓN NA TIChÝ REŽIM

NAHlÁSIŤ

METÓDA BOLA VŽDY
IDENtICkÁ:

PEDOFILY
TERORIStI
ZlOČINcI

TIeTO SÚKrOMnÉ
ÚDAJE VŠAK MÔŽU
POuŽIŤ ZlOČINcI A
TERORIStI

POStUP

TAKŽE SI TO DOBrE PrEMYSlITE PrED ZdIeĽANÍM VAŠICh
SÚKrOMnÝCh ÚDAJOV ONlINE!
Utekať

Alebo dokonca tieto plechovky a fľaše ponechané pod sedadlom autobusu.

ak uvidíte

Choďte od toho
preč!

Skryť sa

Nahlásiť

V NIeKtORÝCh PrÍPADOCh
OZbROJENÝ VODIČ POKrAČOVAL
V ÚTOKU AJ MIMO VOZIDlA.

ZAVOLAJtE NA LINkU 112, ABY StE PrEDIŠLI MOŽNÉMU INcIDENtU. ZÁLEŽÍ NA TOM!

112

PODOZrIVÝ PrEDmET

VOZIDlO, KtORÉ
ZAÚTOČILO NA ChODcOV
AKO NA SvOJ CIeĽ

VrÁŽANIe AuTOM

NAHlÁStE TO NA ČÍSlE 112

ZhROMAŽĎOVANIa INFORmÁCIÍ O ÚRADnÍKOCh
PrESADzOVANIa PrÁVA,

SURfOVANIa NA
PODOZrIVÝCh WEBOVÝCh
StRÁNkACh ALEBO

Nedotýkajte sa
toho!

nice…

#TOGETHERWEARESAFER
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RADIKALIZÁCIA

Nahláste to!
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FALOŽNÁ TOTOŽNOSŤ NA WEBE

ZABIŤ ICh
VŠETkÝCh…

AK SI VŠIMnETE, ŽE VÁŠ
KAMARÁT:

POŠLITE MI VIaC
FOTOGrAFIÍ!
TERAZ!

SA IZOLUJE
StRACA KONtAKt SO SvOJOu
RODINOu

AKO NA INtERnETE
MÔŽETE VEDIeŤ, KtO
StOJÍ ZA PrOFILOM?

UROBtE TO ALEBO BUDE VŠETkO
ZdIeĽAŤ S VAŠOu
ŠKOLOu..

ZACINA ROZpRAVAT O
KONsPIRACnÝCh TEoRIaCh
ZACINA SA RADIKALIZOVAT

GrOoMINg NA
INtERnETE

BUĎTE S NÍM/ŇOu V KONtAKtE,
Buďte s ním/ňou v kontakte

Porozprávajte sa s jeho/jej
priateľmi

POROZpRÁVAJtE SA S JEHO/JEJ
PrIaTEĽMI
KONtAKtUJtE MIeStNE ČÍSlO NA
PrEVENcIu RADIKALIZÁCIe

Informujte
o jeho/jej
rodičov
Inform his/her
parents
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Ukončite
komunikáciu

Zhromaždite
dôkazy

Požiadajte o
pomoc

Môžete si byť istí, že to
zostane dôverné.

Contact
the prevention
Kontaktujte
prevenciuof
radicalization

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER
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S P OLU P R ÁCA S OR GÁ NM I PR ESA DZOVAN IA P RÁVA
Ako je uvedené v predchádzajúcej časti, odporúčame vám nahlásiť akúkoľvek podozrivú aktivitu alebo incident
verejným orgánom.
S cieľom optimalizovať vašu komunikáciu s orgánmi presadzovania práva a poskytnúť adekvátne informácie o ich
fungovaní sa podeľte so svojimi kontaktmi o „Praktickú príručku SASCE pre orgány presadzovania práva“.
Nebojte sa rozšíriť príručku vo svojom spoločenstve a šíriť informácie o štyroch vierach: budhizmus, kresťanstvo,
islam, judaizmus
Viac informácií nájdete na našej webovej stránke SASCE www.sasce.eu

KRÍZOVÉ RIADENIE

PRÍRUČKA PRE ČLENOV SPOLOČENSTVA

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu sa môže stať, že dôjde k najhoršiemu, čo povedie ku krízovej situácii.

C H A RA K TE RISTIK A K RÍZ Y
•

Významný majetok je ohrozený

•

Na reakciu nie je k dispozícii veľa času

•

Udalosť sa vyznačuje značnou neistotou

•

Udalosť sa nedá zvládnuť a napraviť bez mimoriadnych opatrení

ľudské, environmentálne, ekonomické

na začiatku krízy sú k dispozícii čiastočné a neoverené informácie

procesy dennej rutiny sú určené na zvládanie nehôd, nie kríz

čím viac čakáme na reakciu, tým väčšie sú následky

Aby ste zmiernili dopad krízy, mali by ste aktivovať svoj Tím krízového riadenia (TKR).
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PRÍRUČKA PRE ČLENOV SPOLOČENSTVA

2 HL AV N É C I E L E TK R
Bezpečnosť vašich veriacich a zamestnancov je prioritou. Poskytnite im potrebnú podporu.
Po zaistení ich bezpečnosti vykonajte príslušné opatrenia, aby ste sa vrátili späť k svojim operáciám v spoločenstve.
Rozvinie to proces odolnosti vašich veriacich a posilní spoločenstvo ako celok.

BUĎTE SÚČASŤOU TKR
Dnes vás vaše spoločenstvo potrebuje viac ako kedykoľvek predtým!

Návrat do rutiny

Zachráňte
život

Posilnite pripravenosť a schopnosti vášho spoločenstva zvládnuť
akýkoľvek druh krízy.
Kontaktujte svoje vedenie a ponúknite svoje odborné znalosti a tal-

ÚLOH Y, K TOR É V YKONÁVA TK R
TÍM KRÍZOVÉHO RIADENIA

ent. Staňte sa súčasťou Tímu krízového riadenia vášho spoločenstva.
Vaše spoločenstvo bude vďaka vášmu záväzku bezpečnejšie a silnejšie.
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O PROJEKTE SASCE

PRÍRUČKA PRE ČLENOV SPOLOČENSTVA

SASCE je viacvrstvový projekt financovaný Európskou komisiou, zameraný na zvýšenie bezpečnosti
v miestach bohoslužieb a v ich blízkosti, ako aj v rámci kresťanských, budhistických, moslimských a
židovských spoločenstiev. Budovanie a rozširovanie osvedčených postupov odporúčaných Komisiou na
ochranu verejných priestranstiev, ale tiež spoliehanie sa na znalosti a skúsenosti dobre organizovaných
spoločenstiev a bezpečnostných skupín.
Štyri partnerské organizácie ponúkajú obsah pre vedúcich spoločenstiev, členov spoločenstva a zamestnancov (základné bezpečnostné nástroje, povedomie o bezpečnosti, krízový manažment). Následne
vytvorí sieť koordinátorov využívania tohto obsahu a bude ho šíriť prostredníctvom školení, stretnutí v
spoločenstvách a okolo nich, ako aj širších komunikačných kampaní v celej Európe.
Cieľom projektu je tiež vybudovať dôveru a spoluprácu medzi občianskou spoločnosťou a národnými
orgánmi a uľahčiť formálne komunikačné kanály medzi vedením spoločenstva a verejnými orgánmi presadzovania práva.
Dúfame, že to bude začiatok dlhodobého procesu medzináboženskej spolupráce v oblasti bezpečnosti,
ktorý bude mať veľmi pozitívne účinky na naše spoločenstvá v členských štátoch EÚ i mimo nich.
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