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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: 20.11.2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Probační a mediační služba, Tovární 18, Ostrava 

 

PROGRAM 

 
1. Informace z organizací 

Zástupce z Don Bosco informuje o aktivitách na ubytovně Soiva. O 
problematice trávení volného času dětí z ubytovny hovoří i další členové 
pracovní skupiny. Chybí jak personální zajištění tak i prostor, kde by 
mohlo být zřízené nové NZDM. Klika nemůže tolik klientů uspokojit. 
 
Zástupce střední školy dřevozpracující informuje skupinu o ukončení další 
skupiny, která byla velmi náročná. Účastníci nebyli motivování k získání 
kvalifikace, což se odrazilo na průběhu i ukončení skupiny.  
 
Zástupce Nové šance informuje skupinu o proběhlých akcích pro děti ze 
sociálně slabšího prostředí.  
 
Zástupce sociálních kurátorů informuje o návrhu novely zákona o 
hmotné nouzi. Následně proběhla diskuze k tématu záškoláctví a dávky 
v hmotné nouzi.  
 
Skupina reflektuje proběhlé vzdělávání od NF Paragraf, semináře 
účastníci hodnotí velmi dobře. 
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Koordinátorka sociálního začleňování sděluje, že v Porubě v lokalitě ulice 
Dělnická společnost Residomo neprodlužuje smlouvy. Situace začíná být 
vyostřená. Jedná se zatím asi o 30 smluv ukončených do letošního roku. 
Je možná i inciativa ze stran aktivistů, o situaci se začínají zajímat i média. 
Vzniká k tomu tak mnoho desinformací. Koordinátorka bude sbírat 
ověřené informace o situaci. 
 

2. Organizační záležitosti 
 

 Členům byly předány informace z manažerského týmu, kde byla 
znovu akcentována potřeba víceletého financování v oblasti prevence 
kriminality.  

 Byla diskutována také problematika medializace – média někdy velmi 
zkreslují informace, vznikla potřeba strategie informování v krizových 
situacích.  

 Skupině byly představeny projektové fiše a probrán způsob práce  
s nimi. Další setkání pracovní skupiny proběhne 15.1.2019. 

 Dne 4.12.2018 se uskuteční vánoční setkání členů pracovních skupin. 
Oficiální pozvánka bude zaslána členům mailem 
 
 
 
Zapsala 
Mgr. Kateřina Ciklová 

 

 

 

 

 

 

  


