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Část 1. Kdo je to policie
Víš, kdo jsou tito
lidé?
To je policista
a policistka

Policisté a policistky jsou přátelští a
rádi pomáhají lidem.

Pomůžou Ti, pokud to budeš
potřebovat.

Pokud jim chceš něco říct,
nemusíš se bát.
Oni Tě vyslechnou.

Budou si s Tebou povídat.

Jak poznám
policistu?

Nosí uniformy,
aby bylo snadné je poznat.

Mají modrá auta, na kterých je nápis
POLICIE
Na střeše mají světla a houkají.

Policisté pracují na místě,
kterému se říká policejní služebna.

Co ještě dělají
policisté?

Práce policistů je chránit lidi.

Mohou pomoci,
když je někdo v nebezpečí.
Třeba když někdo ukradne peníze.

Mohou potrestat lidi,
kteří udělali nějaký přestupek nebo
porušili veřejná pravidla.

Pokud je to potřeba,
policisté můžou přijet za Vámi.
Pokud s nimi chcete jen mluvit,
můžete jít na policejní stanici.

Jak mluvit s
policistou?

Jestli máš problém mluvit,
můžeš se zkusit domluvit s policisty
jiným způsobem.
Třeba s nimi můžeš mluvit pomocí
obrázků.
Nebo můžeš použít komunikační
knihu, která vznikla v projektu
Be.Safe.

Můžeš poprosit přítele
nebo někoho z rodiny,
aby Ti pomohl a šel na policii s Tebou.

Můžeš říct policii všechno o tom, co
špatného se Ti stalo.
Policisté budou vědět,
jak Ti pomoc.

Jestli si v nebezpečí můžeš také
zavolat na linku 112.

Část 2. Jaká mám práva?
Všichni lidé s mentálním postižením
mají právo používat internet
stejně jako jiní lidé.
Na internetu se můžeš:
● naučit nové věci
● dozvědět, co se děje ve světě
● poslouchat hudbu
● dívat se na filmy
● být v kontaktu s dalšími lidmi
Máš právo, aby se k Tobě lidé na
internetu chovali s respektem.
Máš právo cítit se na internetu
bezpečně.

Bohužel občas můžeš na internetu
potkat lidi, kteří se k tobě nebudou
chovat dobře.
Někdy lidé na internetu říkají ošklivé
věci.
Někdy nechtějí přestat.
Někdy chtějí peníze.

Když se něco takového děje,
je důležité najít pomoc a podporu.
Můžete to říct člověku,
kterému věříte.

Máš právo v některých závažných
situacích, chtít i podporu policie.
Můžeš si vybrat, jestli chceš mluvit s
policistou nebo policistkou.
Když mluvíš s policí o tom,
co se Ti stalo, máš právo na:
● to aby Tě brali vážně a chovali se k
Tobě slušně
● mít vedle sebe člověka, kterému
věříš
● dostat odpovědi od Policie, kterým
rozumíš

Máš právo dostat informace o tom, co
Policie bude dál dělat.

Jestli se musíš rozhodnout,
měl by si rozumět tomu, o čem se
rozhoduješ.
Měl by si mít taky možnost,
poradit se s někým, komu věříš.

Pokud musíš jít k soudu,
je důležité aby soudce mluvit hlavně s
Tebou a ne jen s Tvojí rodinou.

Část 3. Jaké mám povinnosti?
Každý má práva a povinnosti.
Povinnost je něco,
co musíš dělat.
Jsou různé povinnosti.
Povinnosti může být morální.
To jsou povinnosti, které nejsou nikde
napsané,
ale ty cítíš, že by si se měl nějak
chovat.
Povinnosti jsou ale také napsané v
zákoně.
Jaké máš povinnosti k policii
● Kontaktuj policii jen ve velmi
vážných případech jako je
znásilnění, krádež nebo závažná
šikana, třeba i na internetu.
● Jestli si nejsi jistý, která situace je
závažná, poraď se s někým komu
věříš.
● Poslechni to, co to po Tobě
policie bude chtít.

Jestli vidíš, že někomu jinému děje
něco zlého, řekni o tom člověku,
kterému věříš.

Část 4. Co to znamená být diskriminovaný
Víš, co to znamená být diskriminovaný?
Podívej se na tyto příklady

Určitě pracuješ na internetu.

Na internetu si podíváš, se svými
známými.

Určitě se taky rád potkáváš s lidmi
normálně v parku nebo kavárně a ne
jenom na internetu.

Občas si z Tebe Tvoji známí dělají
legraci.
Občas si z Tebe legraci dělají i lidé,
kteří nejsou Tvoji kamarádi.
Někdy si na Tebe ukazují prstem.

.

Možná se Ti někdo posmívá, že máš
problémy s chůzí.

A Tobě je to líto, že o Tobě někdo
říká ošklivé věci.

Oni Tě přece dobře neznají.

Někteří lidé se k Tobě nechovají
stejně jako k jiným lidem.

Cítíš, že to není v pořádku.

Může Tě to hodně mrzet.

Někdy jdeš na úřad něco zařídit.
Dostaneš formulář, který máš
vyplnit, ale nevíš jak to udělat.
Není tam žádná osoba, která by Ti
mohla pomoc.
Někdy úředníci řeknou, aby si přišel
s rodiči.

Všechny tyhle situace jsou příklad
diskriminace.

Když se k Tobě někdo ošklivě chová,
můžeš hledat pomoc.
Nejdřív si popovídej o celé situaci s
člověkem, kterému věříš.

Někdy se můžeš ukázat, že celá
sitace se musí ohlásit na policii.

Část 5. Jaké jsou policejní postupy?

Policie dbá o Tvoji bezpečnost
Policie Pomáhá lidem,
kterým někdo ublížil.
Třeba ho někdo okradl přes
internet.

Jestli se Ti stane něco ošklivého na
internetu, řekni o tom někomu
komu věříš.
Společně se rozhodnete,
jestli je nezbytné ohlásit to na
policii.

Jestli se rozhodneš povědět o svých
špatných zkušenostech policii, na
rozhovor se dobře připrav.
Jestli máš nějaké urážlivé emaily
nebo fotky, které Ti posílala jiná
osoba na internetu - vytiskni si je.

Jestli jsi v nebezpečí, zazvoň na číslo
112.
Až se dovoláš, řekni krátce, co se Ti
stalo.
Musíš také říct svoje jméno a
příjmení.
Asi budeš muset popsat osobu,
která Ti oblížila.

Teprve až Tě spojí přímo s policií,
začni mluvit o svém problému.

Policista Tě může požádat,
aby si přišel na služebnu.
Zeptej se na adresu,
kam přesně máš přijít.
A jdi tam co nerychleji.
Můžeš tam jít s člověkem,
kterému věříš.

Jestli máš nějaké problém s chůzí,
řekni to policii už do telefonu.
Podaj dokładny adres.

Jestli nechceš na policii volat,
můžeš přijít rovnou na nejbližší
služebnu.
Dělej to, o co Tě policisté poprosí.

V průběhu rozhovoru s policistou
dobře popiš, co se stalo.
Takovému rozhovoru se říká
výslech. Můžeš říct, že chceš podat
trestní oznámení.

Můžeš sebou také přinést svůj
počítač nebo telefon.
Můžeš policii ukázat, co tam máš.
Ukazuj jenom věci, které souvisejí s
tím co se Ti stalo a proč si šel na
policii.

Policista se Tě bude ptát.
Některý policisté si dělají zápisky do
sešítku neb počítače.

Odpověz vždycky na všechny jejich
otázky.
Upřímně jim řekni všechny
informace, které si pamatuješ.
Nikdy na policii nelži.

Jestli máš problém s mluvením,
můžeš zkusit použít obrázky na
počítači, které Ti můžou pomoc.
Můžeš použít komunikační knihu,
která vznikla v projektu Be.Safe.

Jestli nerozumíš na co se Tě
policista ptá, řekni mu to.

Někdy může policista k rozhovoru
někoho přizvat.
Ten člověk se Tě může také ptát na
nějaké otázky.

Po skončení rozhovoru, policista
přečte všechno co si zapsal a co jsi
mu řekl.

Tomu se říká prohlášení.
Prohlášení Ti dá k policista
podepsat.Přečti si dobře, co Ti dali
podepsat.

Policie Ti řekne, co se teď bude dít a
jak bude s informacemi od Tebe
pracovat.
Někdy trvá delší dobu, než se začne
něco dít.
Policista Ti můžeš ještě zavolat a
doptávat se různé informace.
Nelekni se, to je v pořádku.
Znamená to, že policista se chce
zeptat na nějaké další otázky, které
ho předtím nenapadli.

Za nějaký čas dostaneš od policie
dopis.
V tomto dopise bude napsáno, jestli
policie našla toho, kdo Ti ubližoval.

Policie Ti dá vědět,
jestli se celá situace posune až k
soudu nebo ne.
Pokud musíš jít k soudu,
vezmi si sebou někoho komu věříš.

Jestli k soudu přijde i osoba, která Ti
ublížila se dozvíš tak, že Ti přijde
dopis, kde to bude napsané.

Občas policie nenajde osobu, která
Ti ublížila.
V takovém případě Tě policie
informuje v dopise, že Tvůj případ
bude odložený.
Pokud se objeví nové informace o
tom, kdo Ti ublížil, může policie
celou situaci znovu otevřít a pátrat
dál.

