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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: 17.9.2019 

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

 

PROGRAM 

Informace z organizací 

Manažerka informuje skupinu o odchodu Mgr. Kateřiny Grofkové z pracovní 
skupiny, která zastupovala Centrum sociálních služeb. Z organizace odchází. Zatím 
nemáme informace o tom, zda nadále bude probíhat poskytování primární prevence 
na školách ve stejném režimu. U sekundární prevence CSS deklarovalo, že budou 
pokračovat v roce 2020. 

Bílý kruh bezpečí – stávající jednatelka Mgr. Markéta Koželuhová končí v pozici 
jednatelky. Místo ní nastupuje Mgr. Bc. Renáta Schlehrová, která se jednání taktéž 
účastnila. 

Pavučina – pokračuje ve standardní činnosti, v létě měli výjezdní aktivity. 
V primární prevenci se chtějí zaměřit především na kvalitu nikoliv na kvantitu.  

Renarkon – setkání se účastní PhDr. Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek  (zástupce 
paní Barochové, která má dlouhodobou nemocenskou). Potýkají se personální 
kapacitou, již delší čas je problém zaměstnat kvalitní lektory pro primární prevenci. 
Dále sděluje, že měli kontrolu, dopadla výborně. Indikační skupiny zatím 
nefungují. 

Charitním středisko Michala Magone – přes léto ubylo klientů. Činnost z karty 
aktivit budou realizovat září a říjen. 
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MMO Mgr. Lucie Škvaridlová – informuje skupinu o vypsání výzvy Úřadu vlády 
na aktivity na podporu komunitní práce. Dále sděluje, že končí projekty Bydlení a 
APKMDT na konci září, projekt Bydlení pokračuje, u APKMDT se navazující 
projekt neplánuje. APK budou pokračovat pod MPO (7 APK). Bude zajištěna 
kontinuita. MDT zajišťuje od října MMO, konkrétně koordinátor SZ 

Dále informuje o vyhlášení bezdoplatkové zóny ve Vítkovicích a to na ulicích 
Erbenova, Tavičská, Zengrova, Obránců Míru (každá ulice má opatření obecní 
povahy zvlášt). 

Poradna pro oběti TČ v tomto týden proběhne jednání Týmu pro oběti 

MMO PK Bc. Helena Kuzniková – v běhu je schvalování mimořádných dotací, 
18.9. bude vyhlášeno VŘ na poskytnutí dotací pro rok 2020, sběr žádostí 21.10. – 
1.11., podmínky víceméně stejné, sloučena primární prevence oblast drogy a 
prevence kriminality do jedné (PK) 

PPP Mgr. Ciklová – konkurz na ředitele PPP, do 30.10. příjem přihlášek 

OSPOD Bc. Petr Štícha – v sociálně-právní ochraně dětí nic aktuálního, normální 
provoz. 

PČR  por. Bc. Richard Palát – přes prázdniny realizovala PČR tábory. Aktuálně 
velký zájem o preventivní činnost PČR ze škol. Připravují určitou spolupráci s 
Revolution train, zatím není známá konkrétní podoba. Na podzim je poslední kolo 
distribuce Policejních pohádek do MŠ a ZŠ. Zájemci o knihu, nechť se ozvou por. 
Bc. Palátovi. Z organizačního hlediska: oddělení tisku a prevence se oddělila a 
budou působit zvlášť. Dále PČR realizuje projekt kybernetické bezpečnosti ve 
spolupráci s E-Bezpečím. Přeshraniční spolupráce.. 

 Trvá upozornění na opatrnou medalizaci (např. téma bitky) 

Nová šance Petr Novák – rekonstruují střechu na Azylovém domě z dotace SMO. 
V organizaci měli kontrolu z Potravinové banky z centrály z Prahy – kontrola 
dopadla výborně 

Nebuť oběť Mgr. Lukáš Látal – kontrola z ministerstva zdravotnictví – dopadla 
výborně, podpořen projekt z MZ. Dále nás Mgr. Látal informuje o realizaci 
sympozia na KÚ v říjnu, kde budou zapojeny děti ze škol. Své aktivity chtějí 
prodloužit akreditace a certifikaci.  

Mgr. Látal skupinu seznamuje s hlavními závěry z průzkumu E-bezpečí a 
upozorňuje na nový je pod pojmem. Sharenting nový problém – sdílení života dětí 
rodičů na internetu. Odkaz na výzkumnou zprávu vkládám do zápisu: 
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https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/117-ceske-deti-v-
kybersvete/file 

Skupina projevila zájem o informace ke kyberprostoru. Manažerka žádá pana 
Látala o zajištění bloku k tomuto tématu na příště.   

MPO Michaela Michnová – nově otevřené Dopravní dětské hřiště ve Svinově, 
realizují dopravní výchovu. DDH Orebitská – stále se nepodařilo otevřít, čekají na 
kolaudaci. Taktéž chválí přednášky nadačního fondu Paragraf, kterých se strážníci 
účastnili. 

AKTIVITY STRATEGIE A KOMUNITNÍHO PLÁNU, na které aktivity je 
potřeba se zaměřit, které nejsou dostatečně naplňovány: 

Strategie  

1.2.5. SYSTÉM Zapojení obvodů 

1.3.2. SYSTÉM Změny SVI 

1.3.3. SYSTÉM Rozšíření SVI 

1.5.2. SYSTÉM EFUS 

2.1.2. OBĚTI Setkání s odborníky 

2.1.3. OBĚTI Postup informování 

2.2.4. OBĚTI Kampaně předsudky 

2.2.5. OBĚTI Podmínky výslechu 

2.2.6. OBĚTI Vyhledávání ohrožených osob 

2.2.7. OBĚTI Programy pro seniory 

2.3.2. OBĚTI Veřejný prostor a pocit bezpečí 

3.1.3. PACH Agresoři 

3.1.4. PACH Propagace alternativních trestů 

3.3.3. PACH Jednání - zaměstnávání ve VT 4.1.1. SVL Spolupráce minority a 
majority 
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4.1.2. SVL Společné programy minority a majority 

4.1.3. SVL Programy xenofobie 

4.2.3. SVL Společné aktivity minority a majority 

5.1.4. DĚTI Vzdělávání PP 

6.3.3. PRŮŘEZ Finanční gramotnost 

Komunitní plán 

4.2.1. Finanční gramotnost 

Komunitní akce (opatření PS Romské etnikum) 

Skupina byla na závěr vyzvána manažerkou, aby si do příště každý prošel 
karty aktivit a zkontrolovali plnění daných činností. Karty aktivit budou 
přiloženy k zápisu. 


