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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: 19.2.2019 

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát města Ostravy 

 

PROGRAM 

1. Informace o získání profesní kvalifikace 
Jana Abrlová, Dis. Sociální pracovnice pro sociální začleňování představila skupině 
zpracované materiály k získání profesní kvalifikace. Materiály vznikly dva a to pro 
zájemce o získání profesní kvalifikace a pro odborné pracovníky v sociálních službách 
a návazných aktivitách. Letáky budou zaslány společně se zápisem. 
 
2. Informace z organizací  
* Zástupce Nové šance, z.s. se bude účastnit nové platformy prevence kriminality 
(Mezinárodní vězeňské společnosti). Cílem této platformy je vyvíjet tlak na potřebnou 
změnu legislativy a rozvíjet práci s pachateli.  
* Vzájemné soužití, o.p.s. bylo vyzváno KHS1 ke spolupráci v problematice spalniček a 
jejich výskytu. K zápisu přiložen leták z KHS. Dále nás zástupce informuje o zneužití 
jména organizace. Neznámá osoba vytvořila mail vzajemne.souziti@email.cz, ze 
kterého žádá ve jménu organizace údaje např. o počtu registrovaných sociálních 
služeb, které se zabývají cílovou skupinou romské etnikum. 

                                                           
1Informace z KHS MSK: souhrnné info za období 1.1.2019-20.2.2019 
*v celém MSK 21 případů onemocněné spalničkami z toho 18 v Ostravě 
*nemocní jsou ve věku 0-56 let, 9 dětí (0-18 let) a 12 dospělých, 6 dětí, které onemocněly byly mladší 18 měsíců – tzn. ještě před 
termínem, kdy se očkování na spalničky provádí, 2 děti, které onemocněly, byly starší a nebyly řádně naočkovány ze všech 
nemocných bylo 71% (tzn. 15 osob) nenaočkovaných nebo naočkovaných pouze 1 vakcínou (v letech 1965-1975 běžná praxe). 
Mezi nemocnými jsou i 2 zdravotníci. 
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*   Zástupce BKB informuje o potřebě nových prostorů pro službu.  
* Zástupce SŠSD aktuálně pracují v běhu s menší skupinou (přihlášených je 12 
účastníků). Tuto skutečnost hodnotí pozitivně. 
* Koordinátor sociálního začleňování informuje o problémech na Bedřišce. 
V opuštěných domech se vyskytují lidé, kteří tam přebývají neoprávněně, rozdělávají 
tam ohně apod. Koordinátorka aktualizovala data k SVL a ubytovnám a aktuálně 
víme, že na ubytovnách žije 610 dětí. Dále nás koordinátorka informuje o existenci 
příručky pro osoby vracející se ze zahraničí se zaměřením na Velkou Británii. Příručka 
bude přiložena k zápisu.  

 
3. Násilné chování mezi dětmi – informace z multidisciplinárního týmu (výňatek ze 
zápisu MDT) Děti si mezi sebou domlouvají setkání, předem dohodnou rvačku, 
průběh nahrávají na video a sdílí mezi sebou i na sociálních sítích, aktéry jsou 
dospívající, postupně však i mladší děti a také dívky, které jsou stejně agresivní jako 
chlapci.  Děti ve věku 9–11 let se dotazují pracovníků, za jaké své jednání mohou být 
potrestány a jaký postih jim hrozí. Aktuálně řeší OSPOD i PČR, bývá nedostatek 
důkazů. Detailní článek k tématu včetně odkazů a námětů řešení a prevence od 
pracovníků České asociace streetwork najdete zde: 
https://www.hatefree.cz/blo/clanky/3014-deti-agrese-streetwork. 
 
Návrhy řešení: 
*situaci řeší sociální kurátor (OSPOD) – může dojít k nařízení různých úrovní 
výchovných opatření – od napomenutí po ústavní (ochrannou) výchovu, 
*při projednání věci státním zástupcem může být nařízen probační dohled, 
*při projednání věci jako přestupku, pokud se jedná o osobu mladší 15 let, dojde k 
odložení věci, avšak může následovat některé z výše uvedených opatření, 
*téma je vhodné řešit také ve školách, školských zařízení, ve službách a aktivitách, 
které jsou zacílené na děti  
*nezapomínat na ohlašovací povinnost 

Záchyt dohodnutých bitek: 
Poruba 4/2018 
Kunčičky 2/2019 
Vítkovice 12/2018 
Karolína cca před dvěma lety  
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4. Karty aktivit 
Pracovní skupina rozpracovávala karty aktivit. Karty aktivit budou přiloženy k zápisu 
k dalšímu připomínkování a doplňování. Do karet aktivit uvádíme pouze rozvojové 
aktivity. Zbytek je řešeno ve Strategii prevence kriminality statutárního města Ostravy 
2017-2021. 
 
Velká diskuze k novým ukazatelům. Skupina by uvítala zástupce, který by nové 
ukazatele vysvětlil. 
 
5. Organizační záležitosti 
Další setkání se uskuteční dne 12.3.2019 v charitním středisku Michala Magone 
Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Dubina. 
 
Členové pracovní skupiny byli vyzvání k účasti (představení své služby, aktivity) na 
akci lidé lidem. Manažerka prosí do příště o návrhy, kdo se na kterých aktivitách chce 
podílet popř. co by rád prezentoval. 
 
Zapsala   Mgr. Kateřina Ciklová  


