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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: 15.10.2019 

MÍSTO KONÁNÍ: Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava 

 

PROGRAM 

Seznámení s aktuální trendy v kyberprostoru 
Mgr. Lukáš Látal představil skupině aktuální trendy v kyberprostoru u dětí a mladistvých. 
Prezentace je přiložena v příloze (kybergrooming, riziko her, sociální sítě, instagram, tik tok, 
nejvíce hrané hry apod).  

Informace k dotačnímu řízení 
Termín pro podávání žádostí je od 21.10. do 1.11.2019. V podmínkách jsou nové změny. 
V excelové tabulce je třeba zaškrtnout položky, které patří do rozpočtu. Veškeré úhrady nad 
1000 Kč musí být provedeny bezhotovostně. Nastává problém u organizací, jejichž 
zaměstnanci nemají bankovní účet. Prozatím se nabízí možnost vyplácení přes složenky 
nebo od jiných donorů. Možnosti ještě budou komunikovány s ekonomickým oddělením. 
Dále jsou členové upozorněni, aby pečlivě vyplnili část, která se týká souladu projekt se 
strategií prevence kriminality a komunitním plánem.  

Přihlášky se v oblasti sociální péče podávají přes Portex, ostatní oblasti přes EV Agend. 
Pokud v roce 2019 čerpala organizace dotaci, tak nedokládá přílohu bezdlužnosti (tu dokládá 
při vyúčtování dotace). Pokud však žádá na sociální služby, tak přiložit také žádost do 313 
na MSK. Doložit tuto přílohu ve finální verzi, pokud ji organizace ještě mít nebude, tak 
napsat, že bude doložena po 3.11.2019 a doložit ji později. Nepřikládat neúplné žádosti na 
313 jako přílohu pro projekty SMO. Tuto přílohu dokládají jen prvožadatelé.  

Více informací k dotačnímu řízení: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-
magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/informace-
pro-zadatele-o-dotaci 
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Informace z manažerského týmu 

 Vánoční setkání proběhne 3.12.2019 v 15 hodinu v klubu Parník. Oficiální pozvánka 
bude zaslána v listopadu.  

 Úprava jednací řádu: kdo by měl zájem se podílet na tvorbě změn jednacího řádu, 
spojí se s Janou Mullerovou.  

 Webové stránky KPO prochází v současné době změnami a úpravami i pro osoby 
se zrakovým postižením, budou zcela nové a v souladu s webovými stránkami 
Ostravy 

 Podrobný materiál k vyhodnocení 4. KP je k dispozici na webových stránkách 
www.kpostrava.cz. Prezentace týkající se vyhodnocení je přiložena k zápisu. 

Karty aktivit  
Vyhodnocení karet aktivit 2019 bude probíhat formou doplnění a aktualizace údajů 
uvedených v kartách, upřesněním záměrů jednotlivých opatření. Manažerka žádá všechny 
členy, zda by za svoji kartu aktivit poslali jen krátké hodnocení (na mail manažerky), jak se 
jednotlivé kroky daří naplňovat. Termín pro zaslání je 30.10.2019. 

Finanční gramotnost 
V následujících týdnech proběhne vzdělávací kurz Prevence kriminality a rozvoj finanční 
gramotnosti prostřednictvím dramatických metod PF MU Brno. Nabídka termínu bude 
členům rozeslána v následujícím týdnu. 

Informace z organizací  

 Nízkoprahové zařízení Michala Magone vydala kampaň proti užívání energetických 
nápojů v zařízení a kampaň digitální zombie. Zpracované podklady přikládám 
v příloze. 

 Nebuď oběť předává informace o chystaném žákovském sympoziu k problematice 
kyberprostoru dne 4.12. na KÚ. 

 Manažerka informuje členy skupiny o plánované mezioborové schůzce k záškoláctví, 
která proběhne 12.11.2019 na MMO.  

 Terapeutická komunita EXIT má aktuálně volná místa, proto je možné po podepsání 
smlouvy, klienty přijmout. Vhodní klienti jsou chlapci i dívky ve věku 14 až 19 let, kteří 
mají vážné zdravotní nebo sociální problémy v důsledku škodlivého užívání 
návykových látek (drogy, alkohol, léky…) nebo jiného závislostního chování 
(gamblingu…). Více na: http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-
situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum164 

 Krizové centrum má aktuálně volnou kapacitu pro terapeutickou práci se zvlášť 
zranitelnými oběťmi trestných činů. Jedná se o dlouhodobou terapeutickou 
podporu pro dětské oběti trestného činu nebo pro děti zasažené traumatizující 
událostí. Projekt počítá s terapeutickou podporou v řádu týdnů až měsíců, dle 
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individuálních potřeb dítěte. Projekt je určen pro děti ve věku od 5 do 18 let. Do 
terapie je nutné se telefonicky nebo mailem objednat.  Projekt je realizován na ulici 
Ruská 94/29, 703 00  Ostrava - Vítkovice, 1. patro. 

 

V Ostravě 24.10.2019 

Zapsala: Mgr. Kateřina Ciklová a Bc. Helena Kuzniková 

 

Přílohy: 

1. Prezentace Nebuď oběť  

2. Užívání energetických nápojů 

3. Mobilní zombie 

4. Prezentace vyhodnocení 4. KP  


