
WORKSHOP V ČESKÉ REPUBLICE 24. - 28. 09. 2018 

 

 

Cílem programu workshopu je sdílet naše nejlepší postupy a inspirovat se úspěchem našich 

partnerů. 

 

PLÁN AKTIVIT 

Mezinárodní workshopy: Česká republika 24. - 28. 09. 2018, Finsko 2/2019, Estonsko 6. - 10. 

5. 2019  

 

NAŠE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

Dobrovolná policie 

Místní dobrovolné záchranné jednotky 

Mořská záchranná jednotka  

Vesnice Village of Hope  

Sousedská hlídka 

 

ÚČASTNÍCI 

Rafael Milerman – Western Harju Partnership, předseda MAS 
Einar Alliksaar – Western Harju Partnership, člen PV MAS 
Riho Johanson – místostarosta obce Saue, dobrovolný policista 
Katri Bergmann – policista, obec Saue  
Liina Soodla – policista, obec Western Harju  
Urve Luht – specialista na mládež, obec East Western 
Priit Orusalu – vedoucí záchránářů jednotky Lohusalu  
Andres Rüüberg – vedoucí záchránářů jednotky Nissi  
Erko Subi – vedoucí záchránářů jednotky obce Lootuse  
Ilmar Branno – vedoucí záchránářů jednotky Ohtu  
Maarja Lillemäe – projektový manažer MAS 

 

VÝZNAMNÉ POZNATKY Z WORKSHOPU V ČESKÉ REPUBLIKY 
* Systém dobrovolných hasičských jednotek II. – VI. V Estonsku se hasiči dělí pouze na 
profesionály a dobrovolníky bez další kategorizace a vzájemné efektivní komunikace. 
* Zapojení místní komunity do aktivit SDH a vynikající práce s dětmi. 
* Zapojení místních samospráv do jednání v souvislosti s rozšířením provozu ŠKODA AUTO 
Kvasiny a jejich aktivita. Působivá úroveň komunikace a spolupráce mezi různými orgány. 



*Policie. Praktické rozdělení kompetencí a odpovědností mezi kriminální a městskou policií.  
Městská policie v ČR se zabývá drobnými zločiny a přestupky, což významně uleví kriminální 
policii. V Estonsku městská policie až na hlavní město Tallin nefunguje a kriminální policisté 
jsou přetíženi – zavedení takového systému by mohlo vést k lepšímu využití zdrojů. Policie ČR 
byla naopak překvapena fungujícím estonským systémem dobrovolné policie. 
 

ZÁVĚR 
Estonský tým byl inspirován profesionálním postojem a pracovní etikou, kterou účastníci viděli 
U českých kolegů. Shromáždili řadu dobrých nápadů, jak zlepšit svou práci.  
 
Děkujeme našim českým partnerům za možnost sdílet zkušenosti na mezinárodní úrovni ve 
formálním a neformálním prostředí a za velmi profesionální, zajímavý a praktický program! 
 


