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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: 16.4.2019 

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát města Ostravy, místnost č. 207 

PROGRAM  

1. Noví členové 
Mgr. Michaela Grebeníčková z organizace Vzájemné soužití opustila skupiny a jako 
náhradníka zvolila Lucii Polachovou, všichni přítomní členové pracovní skupiny 
hlasovali pro. Všichni přítomní členové hlasovali také pro přijetí nového člena Mgr. 
Lukáše Látala za Nebuď oběť. Mgr. Lukáš Látal představil svoji organizaci, více na 
http://www.nebudobet.cz/.    

2. Pouliční bitky 
Všechny školy a školská zařízení v Ostravě byla oslovena s prosbou, zda mají 
informace o pouličních bitkách dětí. Sesbírané informace byly zaslání por. Bc. 
Richardovi Palátovi a předány skupině. Mgr. Látal upozorňuje na motivaci dětí a to 
sdílení videí přes aplikaci Tik Tok. Již na minulém setkání na tuto skutečnost 
upozorňoval por. Bc. Richard Palát. Bc. Petr Štícha ověří, zda tuto informaci má i 
OSPOD. Tyto informaci jsou předávány přes SVI, které se v současnosti ale nebude 
rozšiřovat na další subjekty.  

3. Strategie prevence kriminality  
Na příštím jednání se bude skupina věnovat nenaplněným aktivitám ve strategii 
prevence kriminality. Přehled bude zaslán. 

4. Výzva k účasti na akci Lidé lidem 
Členové byli vyzvání k prezentaci svých aktivit na akci Lidé lidem. V případě zájmu o 
aktivní účast, manažerka prosí o zaslání popisu aktivity mailem, veškeré aktivity pak 
předá realizátorům akce. 

5. Organizační záležitosti 
Příští setkání bude 14.5.2019 v Pedagogicko-psychologické poradně, 17.listopadu 
1123, Ostrava-Poruba. 
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6. Finanční gramotnost 

Nabídky účasti pro dvě organizace na workshopu k finanční gramotnosti. Zájemci se 
ozvou Bc. Heleně Kuznikové.  

7. Informace z organizací 

 Mgr. Lukáš Látal informuje o dotačním titulu O2  www.o2chytraskola.cz. 
Jeho hlavním cílem je zlepšit digitální gramotnost dětí a mladé generace a 
rozvíjet efektivní vzdělávání (nejen) za pomoci digitálních technologií.  

 Nová Šance pořádá dne 16.5. od 10-14 hodin den otevřených dveří 
k příležitosti 20 let výročí.  

 IC BKB zůstává v prostorech DKMO, budou mít místnost navíc. Hledají 
nového kolegu/kolegyni do týmu na pozici Případový manažer / případová 
manažerka. 

 Bílý nosorožec dokončuje 4. běh uzavřené skupiny (od 31.12.2018 organizace 
pod CSS). V CSS podávali evropský projekt na komplexní primární prevenci 
pro tři školy. 

 Mgr. Lucie Škvaridlová informuje o proběhlém sčítání lidí bez domova. Dále o 
vyhlášení bezdoplatkové zóny v okolí ubytovny Soiva. 

 Mgr. Soňa Barochová, Renarkon, stále chybí na centru primární prevence 
lektor. 

 Mgr. Štěpán Vozárik informuje o dotaci z výnosů z daní z hazardních her 
(Výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z 
hazardních her na podporu zvyšování úrovně kvality poskytovaných sociálních 
služeb a účelných aktivit pro seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby 
bez přístřeší a osoby závislé či ohrožené závislostí.) 

 

Zapsala Mgr. Kateřina Ciklová 

 

 

 

 

  


