Souhrnný přehled činností v rámci pro „Bezpečná komunita“ 2007, 2008
Program je realizován v Třeboni jako stěžejní bod programu „Zdravé město“ od roku
2005 a je zaměřen na prevenci problematiky úmyslných a neúmyslných úrazů, otrav a násilí.
Hlavním cílem této dlouhodobé úrazově preventivní iniciativy je získání statutu „Bezpečná
komunita“ pro město Třeboň od spolupracujícího centra Světové zdravotnické organizace ve
Švédsku.
V roce 2007 byla vyvinuta snaha k posílení úzké a kvalitní spolupráce s Národní sítí
Zdravých měst (dále NSZM), jejíž je město Třeboň dlouholetým členem. Zaměřili jsme se na
zlepšení systému předávání a zveřejňování informací na internetových stránkách a také ve
zpravodaji NSZM. Bylo tak dosaženo větší vážnosti programu „Zdravé město“ a
intenzivnějšímu zviditelnění Třeboně v oblasti prevence úrazů a násilí. Nyní jsou v rámci
kampaní, do kterých se „Zdravé město“ Třeboň přihlásí, pravidelně předávány aktuální
informace o událostech a akcích, na kterých se aktivně účastní občané Třeboně. Jednou
z kampaní jsou periodicky také „Dny bez úrazu“ viz přiložený odkaz.
http://dataplan.nszm.cz/index.shtml?apc=r2063749kD
V rámci projektu „Bezpečná komunita“ bylo dále navázáno na preventivní aktivity
realizované v předchozích letech a zejména na výbornou spolupráci se ZŠ Sokolská,
s příkladnou součinností Městské policie pod vedením pana Školky a dalších subjektů a dále
byla rozšířena spolupráci s místními seniory v rámci Svazu důchodů ČR. Z aktivit by měl být
zmíněn pravidelný Den dětí, program Prevence násilí a šikany, besedy se seniory o prevenci
úrazů a bezpečnosti, besedy se žáky základních škol. Aktivity projektu „Bezpečná komunita“
byly mnohokrát prezentovány nejen na národních, ale i na mezinárodních konferencích či
fórech. Zvyšuje se tak povědomí a znalost občanů ČR, ale i jiných, zejména evropských, zemí
o snaze politiků v Třeboni pracovat odpovědně pro kvalitní život občanů v Třeboni, ale
místních návštěvníků a turistů, kterých je zde zejména v letní sezoně velké množství.
V roce 2007 byl vypracován a přeložen do angličtiny materiál analyzující
problematiku úrazové prevence v Třeboni, popisující jednotlivé preventivní a výchovné
aktivity a byl zaslán na odborné posouzení komisi pro udělování statutů „Bezpečná komunita“
do Stockholmu do Karolinska Institutet, centra Světové zdravotnické organizace v otázkách
prevence úrazů. Na počátku roku 2008 byla obdržena odpověď s žádostí o zpřesnění a
doplnění materiálu, rozšíření informací a detailnější popis aktivit tak, aby mohlo dojít

k započetí procesu vyhodnocování metodiky činností realizovaných v Třeboni, evaluaci
kompatibility naplnění a realizování kritérií stanovených pro tento projekt Světovou
zdravotnickou organizací a k přípravě na udělení statutu.
Na program „Bezpečná komunita“ a úrazovou prevenci bylo letos navázáno až v druhé
polovině roku. Průběžně jsou realizovány různé preventivní aktivity, aktuálně ve spolupráci
s Besipem. V současné době je také podrobněji rozpracováván a překládán do anglického
jazyka písemný materiál. Byla získána podpora Centra úrazové prevence se sídlem v Praze
Motole, které je koordinující institucí pro úrazovou prevenci v České republice. Na jednání
doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. souhlasila s podporou úsilí Třeboně získat statut
„Bezpečná komunita“.

