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NOVÝ PORTÁL CODELAT.cz
se soutěží pro vysokoškoláky
Praha, 3. května 2012
Centrum pro bezpečný stát, o.s., uvedlo od května do provozu nový výukový portál
www.codelat.cz. Navazuje tak na velmi úspěšnou publikaci „CO DĚLAT… Kapesní
průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí“. Projekt je určen především pro české
školáky a studenty.
„Součástí naší dlouhodobé strategie je rozvoj osvětových a vzdělávacích aktivit v oblasti
ochrany obyvatelstva na všech stupních škol v ČR“, vysvětluje předseda správní rady
Centra pro bezpečný stát Zdeněk Rathauský.
Spuštění první fáze portálu www.codelat.cz doprovází soutěž pro vysokoškoláky, v rámci
které mohou vyhrát iPhone, Tablet či zapůjčení elektrovozu Smart.
Rozvoj osvětových a vzdělávacích aktivit naplňuje Centrum pro bezpečný stát dlouhodobě
ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Osvětovou kampaň
spojenou se spuštěním webu www.codelat.cz a soutěží se podařilo realizovat díky
partnerské spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, firmou Intuition media a
společností SIXT ČR.
Centrum pro bezpečný stát od svého vzniku v r. 2008 realizuje především rozsáhlý
osvětový projekt „Ochrana obyvatel“ (více na www.ochranaobyvatel.cz), jehož hlavním
cílem je preventivní působení na občany ČR jak správně reagovat v mimořádných a
krizových situacích. Byly již realizovány např. aktivity: Informační karta 112 s tísňovými
linkami, televizní spoty na České televizi a na TV Prima, řada odborných seminářů
(Postižení občané v době ohrožení, Komunikace v krizových situacích, Cvičné evakuace na
školách), vydání publikace Co dělat… a výzkum v oblasti bezpečnosti. Tyto aktivity jsou
realizovány ve spolupráci s odbornými partnery, především s GŘ HZS - Institutem ochrany
obyvatelstva Lázně Bohdaneč.
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