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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“  
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 

DATUM: 14.5.2019 

MÍSTO KONÁNÍ: Pedagogicko-psychologická poradna, 17.listopadu 1123, 
Ostrava-Poruba, 708 00 

PROGRAM 

 
Strategie prevence kriminality 
Skupina prošla aktivity, která mají být v rámci strategie prevence kriminality 
naplněny v letošním roce. Bc. Helena Kuzniková předpřipravila aktivity, které 
jsou jen z části naplněny či nenaplněny. Skupina následně hledala možnosti, 
jak aktivity naplnit. Více v příloze. 
 
Akce lidé lidem  
Skupině byla představena prezentace k akci Lidé lidem, dále se skupina 
domluvila na časovém rozvrhu personálního obsazení ve stánku prevence 
kriminality. Více v prezentaci, která je součástí zápisu.  
 
Informace z organizací 
PČR - PPP předala informace k bitkám od škol a školských zařízeních por. Bc. 
Palátovi, který ověřil, zda některé byly registrovány přestupky či trestné činy, 
které by přímo souviseli s tímto jevem. Aktuálně víme, že se jedná o 
ojedinělé případy. PČR na tuto problematiku při besedách na školách 
upozorňuje a informuje o možných následcích (např. oddělení v Porubě – 
Heyrovského). Téma Bitky bude řešit Tým pro mládež, který je na toto téma 
svolán na 23.5. Členkou týmu za PČR je Mgr. Olga Bogdanová.  Dále bylo 
také iniciováno jednání k tomuto tématu v městském obvodu Poruba, které 
proběhne 15.5.2019. Podklady k tomuto fenoménu zjišťuje také koordinátorka 
MdT . Spolupráce PČR, SPOD, PPP.  
 
MPO – přebírají Dopravní hřiště Bílovecká, zabezpečí dopravní výuku a 
odpoledne volnočasové aktivity. Orebitská se otevírá také. Aktuálně se někteří 
strážnici účastni školení Linky bezpečí.  
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BKB IC - stále hledají sociálního pracovníka (do 16.5.2019), rozšiřují prostor 
v domě kultury, plánují Den otevřených dveří. 
 
PPP - 10. a 11. 6. proběhnou schůzky se školní metodiky prevence, pokud 
bude mít někdo z členů pracovní skupiny se schůzky zúčastnit, ozve se Mgr. 
Ciklové.  
 
MMO - Locika – schůzka ke vzniku nového programu k řešení násilí v rodině a 
práce s celým rodinným systémem 17.5.2019 na MMO 
 
PS DROGY – připravují konferenci, vyhodnocení Strategie protidrogové 
prevence je hotová a Mgr. Vozárik příště odprezentuje, běží dotační titul 
loterie. 
 
MMO - Bedřiška, Poruba stabilizováno, u spalniček nárůst. Akce VÚ MPSV – 
Sčítání osob bez domova běží 
 
BÍLÝ NOSOROŽEC – nový člen Katka Grofková odhlasováno skupinou jako 
náhrada za Mgr. Lukáše Grochala. 
 
PAVUČINA – funguje v Pískových dolech, zájem dětí kolísá, chystají 
příměstský tábor Angličtina na zahradě. 
 
SŠSD – program Nástup běží, končí druhý běh, v květnu téměř naplněny 
ukazatele. 
 
 
Další setkání proběhne 18.6.2019 v 9:00 v CPP Renarkon. 
 
 
Zapsala: 
Mgr. Kateřina Ciklová 
 
 
 
 


