
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

DATUM: 18.2.2020  

MÍSTO KONÁNÍ: V. Košaře 12A, Ostrava-Dubina 

PROGRAM  

1. Vyhodnocení karet aktivit 

Manažerka děkuje za vyhodnocení karet aktivit, kterou členové pracovní skupiny 
provedli. Manažerka upozorňuje, že je třeba zachovávat názvy karet aktivit i 
jednotlivé výstupy, které byly naplánovány. Manažerka přestavila skupině 
vyhodnocení každé karty. Termín pro zaslání vyhodnocení karet manažerovi KP je 
28.2.2020 

2. Aktualizace karet aktivit 

Karty aktivit na rok 2020 je třeba aktualizovat do konce března. Je třeba vycházet 
z již nastavených karet aktivit a nastavit kroky na rok 2020. V novém formuláři je 
třeba dávat pozor na přehození řádků zdroje financování a plánované náklady na 
celé období. I u nových karet je třeba zachovat názvy z roku 2019. 

3. Informace z organizací 

 Institut prevence, z.s.: vznikla nová organizace, kterou založili bývalí 
členové organizace Bílý nosorožec o.p.s. Organizace bude realizovat 
programy sekundární prevence. Zástupci organizace již požádali o členství 
ve skupině. Budou pozvání v březnu, kdy skupina odhlasuje přijetí. 
 

 Informace z týmu pro oběti: Poradna pro oběti a TpO končí projekt Proč 
zrovna já II, 6/2020. Podán projekt na pokračování projektu za statutární 
město Ostrava. Naše Dohoda – nová organizace, také má podánu žádost o 
dotaci na SMO – poradenství, vzdělávání, práce s veřejností. Zástupce týmu 
pro oběti nabízí akreditované školení kurz Práce s oběťmi trestných činů 
více na:                                        
https://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu/Details?id=11154 
 



 

 

 Noc práva: Akce proběhne 6.3.2020, cílem akce je popularizovat a přiblížit 
právo veřejnosti. Více na: https://www.nocprava.cz/prehled/udalost-4/.                   
 

 Koordinátor sociálního začleňování, koordinátor multidisciplinárních 
týmů: aktuálně je dobrý vývoj na Bedřišce, domy, které jsou opuštěny, 
budou znovu obsazovány. Chátrají ale opuštěné domy, zabydlují se tam lidé 
bez domova, kteří tam zapalují ohně, hrozí vysoké riziko požáru. Na MMO 
vznikla pracovní skupina k vyřešení Bedřišky. Na pracovní skupině jsou 
zastoupeni i obyvatelé a řeší se jak lokalitu zachovat tak, aby tam mohli 
zůstat i stávající obyvatelé. Otevření nového Komunitního centra 3.6.2020. 
Aktuálně koordinátorka zpracovává Zpráva o stavu Romské menšiny.  
 

 Zástupce OSPOD: oddělení má novou vedoucí Mgr. Lenku Honusovou- 
Russovou. Aktuálně se řeší nedostatek místa v DÚ Bohumín, který nechce 
přijímat děti na útěku.  

OSPOD podává podnět pro MPO: monitoruje zvýšený výskyt potulujících 
se dětí v MOaP a Přívoz. Party dětí otravují na hlavním nádraží, Albert 
v Přívoze, u Staré Karoliny. Děti slovně napadají, plivou po ostatních lidech 
apod. Postřeh PČR: Děti často mají omluvu, že jsou nemocné: doktor jim 
napíše omluvenku zpětně. Doporučeno nahlásit na lékařskou komoru. Jde o 
špatný postup lékaře. Situaci v Přívozu (náměstí Sv. Čecha) potvrzují i 
ostatní pracovní skupiny. Informace bude předána na MdT MOaP.  

 Oddělení sociálních služeb magistrátu města Ostravy – sociální péče: 
6.3.2020 proběhne zasedání zastupitelstva, kde budou projednávány dotace 
prevence kriminality. Následně se budou oslovovat organizace, kterým 
budou dotace přiznány, k podpisu smlouvy. Dne 14.2.2020 bylo ukončení 
příjmu žádosti transferů MO, MPO, PO.    
  

 Rubikon – aktuálně realizují kurz pro šičky ve věznici Opava. Tréninkové 
bydlení: bydlí 2 klienti, problém je podmínka trvalého pobytu MOaP. 
Problém v součinnosti s ÚP, na sociální dávky klienti často čekají i 1,5 
měsíce, což je pro ně velmi demotivující. Zaměstnávání: daří se zaměstnat 
spíše nekvalifikované pozice. Mají hodně klientů. Ve věznici Heřmanice 
budou 3/2020 probíhat pohovory nanečisto. Simulované pohovory, kdy si 
vězni vyzkouší pohovor se zaměstnavatelem.   
  

 BKB: od 2020 nové prostory, IC je tam kde bylo BKB, BKB je o poschodí 
výše, 13 nových asistentů na příjmu - dobrovolnice, přestupuje se k 
celorepublikovému financování, týká se pouze poraden, IC zůstává v krajské 
síti IC.  
 



 

 

 Nová šance: Kola pro Afriku vždy poslední sobotu v měsíci budou v areálu 
dělat burzu. 29.2.2020 proběhne Den otevřených dveří pro veřejnost, kde 
bude možnost koupit kola, časem chtějí pojmout jako rodinnou akci. Nová 
Šance chce kontaktovat vazební věznici a věznici Heřmanice, zda by měli 
zájem o práci pro vězně o víkendech. Probační dům v Písku – vlna odporu 
obyvatel. Je potřeba s obyvateli komunikovat. Záměr otevřít dům od roku 
2022. Nová Šance bude odborný garant projektu.  
  

 Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež: 19.-.20.2.2020 proběhly dny otevřených dveří.   
 

 PPP: od dubna 2020 bude proškolováno 20 členů školských poradenských 
pracovišť v Kid skilss. Proškolení bude zajištění prostřednictví MAP (odbor 
školství). Plánovaná metodika k záškoláctví je stále v procesu tvorby.   
 

 Vzdělávání: členové skupiny byli vyzvání k předložení námětů na další 
vzdělávání, které je v souladu se strategií prevence kriminality.   
 

 Další jednání pracovní skupiny prevence kriminality proběhne 10.3.2020 
v 9:00 hodin v Pedagogicko-psychologické poradně, Ostrava-Poruba. 
Hlavním tématem setkání bude aktualizace karet aktivit na rok 2020. 

 

Dne 25.2.2020 v Ostravě 

Zapsala: Mgr: Kateřina Ciklová a Bc. Helena Kuzniková 

 

 

 

 

  


