Informační podpora rozhodovacích
procesů krizového řízení a
bezpečnosti v kulturních zařízeních
Motto : „Mimořádné události a krizové situace se nevyhnou ani kulturním zařízením. Připravme se na jejich
řešení, věnujme se prevenci a poznání. Chraňme naše kulturní dědictví“.

Co je aplikace SYPOS a v čem nám může pomoci ?
Webová Aplikace SYPOS slouží na podporu přípravy a realizace plánovaných opatření kulturních zařízení při
vzniku mimořádných událostí a při vyhlášení krizového stavu. SYPOS nám pomáhá zpracovat požadovanou
dokumentaci, udržovat ji v aktuálním stavu, připravovat se na mimořádné události a krizové situace. SYPOS nás
metodicky vede, ukazuje nám hrozby, pomáhá řešit nestandardní situace. SYPOS je nástrojem krizového řízení
pro kulturní zařízení i zřizovatele a orgány krizového řízení.
SYPOS nám pomáhá vytvořit velmi rychle,
velmi kvalitně, v požadované formě a obsahu
dokumentaci pro mimořádné události a
krizové situace.

A co na to legislativa ?
Vytvořená dokumentace je v souladu s platnou legislativou pro řešení mimořádných a
krizových situací a vyhlášení krizových stavů
(Plán krizové připravenosti, Zák. č. 240/2000
Sb.) a současně zohledňuje zvláštnosti
prostředí kulturních zařízení (metodický pokyn
MK ČR k tvorbě plánů prevence a ochrany v
muzeích a galeriích, čj. 14725/2004).

Uživatelé aplikace
Vzdělávací zařízení:
●
muzea
●
knihovny
●
ostatní zařízení

Orgány státní správy a
samosprávy:
●
krajský úřad (odbor
kultury, oddělení krizové)
●
obce s rozšířenou
působností (krizové řízení)

Co SYPOS umí?
Aplikace SYPOS je účinným nástrojem prevence, připravenosti,
reakce i obnovy v oblasti
krizového řízení i bezpečnosti.
Kulturní zařízení zpracovávají
plány, připravují se na ohrožení,
nacházejí se v prostředí, kde
hrozby jsou součástí běžného
života. SYPOS nám pomůže
identifikovat ohrožení – vnitřní i
vnější. Např. požáry, výbuchy,
chemická rizika ale i vyhrožování
atd. SYPOS nás metodicky vede
při zpracování dokumentace, aktualizuje ji, umožňuje komunikaci
v rámci celého krizového řízení.
Je to účinný nástroj pro každé
kulturní zařízení i pro další uživatele - pracovníky krizového
řízení, pracovníky odborů kultury.
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Co SYPOS obsahuje ?
1. Plán prevence a ochrany kulturního zařízení při vzniku
MU/KS
Zpracovávají všechna kulturní zařízení zařízení. Slouží
k zabezpečení organizace ochrany kulturních zařízení
a jejich zaměstnanců v případě vzniku MU/KS.

2. Modul Analýza rizik
Slouží pro zpracovatele Plánů prevence a ochrany v
kulturním zařízení pro zpracování analýzy ohrožení
konkrétních kulturních zařízení

3. Modul Poskytovaná a potřebná pomoc
Tento modul slouží pracovníkům krajského úřadu
k podpoře organizace pomoci zasaženým KZ mimořádnou událostí (krizovou situací)

Technologie / Architektura
Vrstva 1 umožňuje uživatelům spolupracovat s aplikací, zadávat
data a zobrazovat výsledky požadavků, ale spravuje také
manipulaci s daty a formátování dat, jakmile je klient obdrží.
U této aplikace (síť WWW) přebírá úlohu této vrstvy prohlížeč MS
Internet Explorer 5.0 a vyšší.
Ve vrstvě 2 jsou obsažena řídící pravidla pro aplikaci. Pro tuto
vrstvu je zvolena technologie ASP stránek (Active Server Pages).
Vrstva 3 - databáze serveru MS SQL Server spravuje a poskytuje
přístup k datům aplikace.

Závěrem

Systém SYPOS ve všech verzích má více než 2000 uživatelů ve
dvou krajích a Hlavním městě Praha. Mimo verze pro kulturních
zařízení jsou provozovány i další verze SYPOSU pro vzdělávací
zařízení, zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče .
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