
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY 

 

DATUM: 10. března 2020 

MÍSTO KONÁNÍ: Pedagogicko–psychologická poradna, 17.listopadu 

1123, Ostrava-Poruba 

 

PROGRAM 

  

1. Aktualizace karet aktivit 

Manažerka všem děkuje za vyplnění aktualizace karet aktivit. U některých karet bude 

manažerka kontaktovat jednotlivé organizace, kvůli doplnění jednotlivých kroků při 

aktualizaci. Byla představena nová karta od Lociky, která bude fungovat pod Centrem 

sociálních služeb. Organizace, která aktualizaci nedodala, bude vyzvána opětovně mailem k 

aktualizaci. Menší rozšíření u Rozkoš bez rizika, kteří přidali transgender problematiku. 

Aktualizace karty 4.1.1 zodpovědná osoba za kartu zažádá mailem o aktualizaci PČR, MP, 

VS, PMS a zjistí potřeby ke vzdělávání. 

4.2.1. MMO Finanční gramotnost – vzdálená podpora PF UM, mezi členy pracovní skupiny a 

účastníků vzdělávání, které bylo v rámci této karty v minulém roce uskutečněno, proběhla 

debata, jak efektivně předat a udržet koncept programu. Navrhované možnosti: vytvořit 

propracovanou metodiku, aby se lektoři měli o co opřít. Využít model Vzájemného soužití 

(VS realizuje besedy, PF MU s některými však pomáhá). Dále se diskutovala možnost 

proškolit místní dramaterapeuty, ale i sociální pracovníky. Ideálně zkombinovat, ale důležité, 

aby byl někdo v Ostravě, kdo by aktivitu mohl realizovat. 

 2. Informace z organizací 

Střední škola dřevozpracující – Zahájili první kurz pro nezaměstnané mladistvé, jsou v půlce. 

Omluva obavy z koronaviru bere ÚP jako opodstatněnou omluvu. Na ZŠ se neposílají děti do 

školy. Na příští setkání přijde nová osoba, člen, předán nový kontakt. Vzhledem k 

reorganizaci činnosti a správě majetku dochází k úbytku zaměstnanců. Zástupce školy se se 

skupinou loučí. Za celou skupinu děkuji za letitou skvělou spolupráci. 



 

 

Pedagogicko-psychologická poradna - V SÍTI nový preventivní film vyvolal paniku a to díky 

prohlášení, které vydal OSPRCH ve spolupráci s A.N.O., kde napadají tvůrce filmů. Den na 

to přichází omluva a dementi. Více možno dohledat na: https://www.e-

bezpeci.cz/index.php/tiskove-zpravy/1799-prohlaseni-ke-stanovisku-asociaci-nestatnich-

organizaci-spolecne-s-osprch-k-filmu-v-siti-za-skolou . Existují dvě verze filmu (celovečerní 

od 15ti let a pro školy od 12ti let), ke školské verzi vznikla metodika, kterou můžete najít na: 

https://www.e-bezpeci.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1803:metodika-k-

filmu-v-siti-za-skolou-je-tu&catid=69 . Na příštím setkání skupinu bude informovat zástupce 

Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s. 

Zástupce PPP ve spolupráci s dalšími subjekty (PČR, přestupkové oddělení, MPO, OSPOD, 

zástupce škol, zástupci MMO, zástupce obcí, zástupci krajského úřadu) finalizuje metodiky 

pro práci se záškoláctvím, které má více části a jednotný formulář k ohlašování. 

Zástupce MMO prevence kriminality – aktuálně se zpracovávají podklady k transferům, 

koncem března jdou do sociální komise rady města, dále skupinu zástupce informuje o 

schválení dotací pro NNO, teď se kontrolují dokumenty a vyúčtování a budou se připravovat 

smlouvy 

NZDM  CHO – chtěli by navazující besedu k filmu V síti, mohou si zaplatit toto z dotace? 

Dotaz přednést na MMO: Ing. Daniela Štěrbová, dsterbova@ostrava.cz, ekonom - kontrolor  

tel. 599 443 811   

Nová šance – klienti služby se podíleli na zásilce kol pro Afriku 

OSPOD – řeší problematiku ústavní výchovy, medializovaný pachatel trestné činnosti je 

zajištěn a umístěn ve VÚ Janová. 

Don BOSKO – velká panika za koronaviru, děti chodí méně. Postupně do zařízení dochází 

děti v menších skupinkách ze Soivy.  Od začátku činnosti byl záměr předám dětem 

„ochutnávku“ činnosti a aby se děti naučily chodit do zařízení Don Bosco. Obvod Jih byl dle 

informací nespokojen s činností Don Bosca. Z obvodu byl údajně někdo na kontrole a 

činnost tam neprobíhala (z důvodů nemocí, školení a akcí Don Bosca se tak skutečně někdy 

děje, což je přirozené). Z kontroly neexistují žádný záznam, datum kontroly apod. Proto byla 

z Jihu snížená dotace z 80 000 na 10 000, kdy jen nájem stojí 7000 měsíčně. Díky dotacím 

MMO a MŠMT to činnost ale na Soivě neovlivní. 

Renarkon – mají dlouhodobé nemocenské.  Personálně je to již lepší. Besedují i dětský 

domov a veřejnost. 

Občanská poradna – v neměnném režimu, dluhové poradenství, konzultace 

(https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-

sluzby/centrum105 ) 

MdT – informace o neorganizovaných provokujících partách děti v MOaP (téma z minulého 

jednání) – předáno na MPO - MOaP vedoucí pan Veleba. Jsou to většinou skupinky, které 

provokují. MPO přijala intenzivní opatření (APK, preventisté). Zvýšené pochůzky. MPO 

informuje o tom, že ten stav je tam dlouhodobý a neměnný. 



 

 

PČR – zástupce PČR mailem poděkoval všem za spolupráci. Přešel na jinou pracovní pozici, 

zatím nemáme informace o nástupci. 

MdT – dělají SWOT analýzu, z ní vyplývá, že hlavní přínos MdT vidí lidé v tom, že se lidé 

znají a pak mohou lépe spolupracovat v terénu. Sepsali velké množství dotazů na ÚP. S ÚP 

je dle sdělení MdT spolupráce neuspokojivá. Začínají řešit nepovolování pobytu - cizinecká 

policie. Na MDT teď rezonuje téma prodávání alkoholu dětem do 15 let. Děti se opijí, není 

výjimečné, že někdo usnu a ostatní ho tam nechají. Řeší to i PČR a MPO. Vietnamské 

večerky prodají komukoliv cokoliv. Vietnamské večerky vůbec nereagují na pravidla MP dělá 

co mohou, píšou podněty na ČOI. V minulém roce řešen problém s prodáváním „zbraní“ 

(boxery, nože apod.).  Koordinátorka pro sociální začleňování dokončila Zprávu o stavu 

romské menšiny a informuje o Zprávě podpory romských komunit MSK, kterou je aktuálně 

možné připomínkovat. 

Podněty k nezastavování na zastávkách na znamení – nedostali žádné podněty. Chtěli by 

dosáhnout toho, aby problémové zastávky byly vyhlášeny jako normální. Řeší se papírové 

jízdenky. Aktuální způsobe placení jízdného je pro školy, nízkoprahová zařízení a větší 

skupinky komplikovaný. Podpora asistentů přepravy zatím moc nefunguje. 

Zástupce oddělení sociální práce a metodiky MHaH – pravděpodobně bude vyhlášená do 

14ti dní bezdoplatková zóna plošně na MHAH. Od 1.1.2021 bude zřejmě sloučen doplatek a 

příplatek na bydlení. Pokud provozovatel bydlení podepíše smlouvu s obcí, že bude  

poskytována sociální práce, budou doplatky vypláceny. Stále problém ubytovat rodiny s 

dětmi. Aktuálně ubytovává Soiva, rodiny s více jak čtyřmi dětmi se většinou do bytu 

nedostanou. 

Městská policie Ostrava - vedoucí prevence - nově má vedoucí prevence svého zástupce.  

Mají v plánu se více zaměřit na starší děti  14-16 let a jejich rodiči. Chystají preventivní 

besedy pro rodiče, které budou nabízet školám. Snaha více zapojit rodiče.  Programy pro 

žáky rozšiřují na vícehodinové. O situaci kolem Náměstí Svatopluka Čecha jsou informování, 

proto přijaty opatření v podobě aktivní služby APK, hlídkařů a preventistů. 

2.1. Vzdělávání 

Členům byl představen záměr pro vzdělávání na letošní rok ze stran SMO, MPO a NFP. 

Členové dostali seznam a každý se napsal k tématu, které by ho zajímalo, zatím z organizaci 

ne za počet pracovníků. Dále je možnost zvolit garanta tématu. Garanti potom budou 

zajišťovat: co nejpřesnější definici vzdělávacích potřeb (zjištění v jakých situacích se potřeba 

tohoto tématu objevuje, konkrétní zadání tématu včetně podtémat, zjištění, co by se měli lidé 

naučit a co by si měli uvědomit atd., zasazení do kontextu, popis cílové skupiny školení, 

rozeslání nabídky školení na relevantní osoby nebo jen zaslání kontaktního seznamu).  

3. Noví členové pracovní skupiny 

Nový člen: CSS, pan Jiří Volný 

Představil program Sekundární prevence – CS 10-18 let snaží se s nimi pracovat na to, aby 

došlo k vymizení závadného jednání, nabízí individuální práci, rodinné konzultace, 

skupinovou práci, pokud bude dostatečně velká a vhodná pak i skupinovou práci. Berou i 



 

 

děti, které ještě nepáchají trestnou nebo přestupkovou činnost. Děti je mohou kontaktovat, 

mají odkaz na webu, informují subjekty, které by jim děti mohly doporučovat (SPOD, PMS, 

NNO, CSS, metodici na školách). Nejlépe se nakontaktovat se přímo na pana Volného. Byla 

schválena dotace, rozjede se propagace, příště přinese letáky. Děti je možné již posílat.  

Přijati jednohlasně. 

Nový člen: Institut prevence, pan Grochal 

Chtějí do budoucna působit v oblasti prevence na všech úrovních primární, sekundární, 

terciární, letos se budou zabývat sekundární. Program pro děti 12-18 let dvě skupiny, starší a 

mladší, děti, které aktivně páchají TČ, přestupky (aktuálně obvod Slezská Ostrava, Poruba a 

JIH a spolupráce PMS). 1 x týdně bude probíhat skupinová terapeutická činnost. Skupinu 

vedou vždy dvě osoby. Cílovou skupinou jsou děti, které již páchají trestný čin nebo 

přestupek.  Již nyní mají převis klientů. Přijati jednohlasně. 

Příští jednání proběhne 21.4.2020 v 9:00 v CPP Renarkon Mariánskohorská 31/1328, 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. 

 

Zápis zpracovala 

  Mgr. Kateřina Ciklová                     Bc. Helena Kuzníková 

manažerka pracovní skupiny     kontaktní osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


