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: 15.1.2019
MÍSTO KONÁNÍ: Výchovný ústav, Slezská 23, Ostrava-Jih, 700 30

PROGRAM

1. Informace z organizací
Por. Bc. Richard Palát informoval skupinu o projektu „Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým sousedům.“ Realizátory projektu jsou PČR a
ministerstvo vnitra ČR. Cílem projektu je propojení subjektů (PČR, MV
ČR, Cech MZS ČR, Sousedé.cz, Českomoravská myslivecká jednota a
Pražského arcibiskupství) k zajištění co nejlepšího a nejefektivnějšího
přenášení důležitých poznatků, současných standardů a nových forem
zabezpečení majetku. V rámci projektu byly vytvořeny i mobilní aplikace
„Zabezpečte se“, které jsou jak na Google play tak i na App store ke
stažení. Více k informací k projektu je možno dohledat na:
https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranumajetku.aspx
Mgr. Marie Buchtová informovala o ukončení provozu poradny Elpis
k 31.12.2018, její aktivity přebírá občanská poradna Ostrava,
Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtiznezivotni-situace-sluzby/centrum105
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2. Organizační záležitosti
Skupině byly rozdány z části rozepsané karty aktivit vztahující se
k jednotlivým opatřením v novém komunitním plánu. Skupina se dohodla
na způsobu práce s kartami a jejich vyplňování. Karty aktivit manažerka
nasdílí prostřednictvím sdílených google dokumentů pro pracovní
skupinu a zašle mailem. Každý z členů za svoji organizaci kartu aktivit
vyplní a zašle manažerce popř. bude vyplňovat přímo ve sdíleném
dokumentu. Termín odeslání vyplněné karty je 11.2.2019.
Dne 20.6.2019 se uskuteční akce Lidé lidem. Pokud by někdo ze členů
měl k dané akci jakékoliv podněty či by se na samotné akci chtěl podílet a
prezentovat svoji službu či související aktivitu, přichystá návrh na další
jednání skupiny.
Další jednání skupiny se uskuteční dne 19.2. v 9:00 na magistrátu města
Ostravy.
V Ostravě dne 21.1.2019
Zapsala
Mgr. Kateřina Ciklová, manažer PS Prevence kriminality
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