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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: 24.4.2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát města Ostravy, Prokešova náměstí 8, č. 
místnosti 406 

PROGRAM 

1. Informace z organizací 
 Na začátku jsme přivítali hosta Mgr. Marii Stuchlíkovou, která nám 

představila službu, kterou zastupuje. A to Občanskou poradnu, která provádí 
mimo jiné i dluhové poradenství. Poradna má navázaný kontakt 
s exekutorskou komorou a jednou měsíčně do poradny přijíždí právník, 
kterého komora vysílá a poskytuje právní poradenství. Nejbližší termín je 
9.5. 9:00-12:00. Dále představila poradnu ELPIS pro domácí násilí a 
stalkingu.  

 Petr Novák, ředitel Nové šance, informoval skupinu o návštěvě ministra 
spravedlnosti Roberta Pelikána, který hodnotil velmi pozitivně činnost 
organizace. 

 Mgr. Tomáš Zmija nabídl skupině možnost se zúčastnit setkání s Mgr. 
Zuzanou Baranovou (krizové interventka PČR) dne 24.5.2018 maximálně pro 
dva zájemce. Pro více informací kontaktujte Mgr. Tomáše Zmiju 
(zmija.pms@gmail.com). Dále nás informoval o průběhu setkání týmu pro 
oběti. Další setkání týmu pro oběti proběhne 7.6. 

 Mgr. Kateřina Kuchtová skupinu informovala o průběhu první schůzky týmu 
pro pachatelé. Další pracovní setkání je naplánováno dne 2.5.2018. Na to 
navázala diskuze o zvyšování kvalifikací po VTOS a mladistvých nejen 
z ústavní výchovy. Mgr. Doležel představil možnost, jak získat kvalifikaci 
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(výuční list) i bez školní docházky. Z čehož jsme si jako skupina vytýčili další 
krok, a to vymyslet kampaň, jak tyto informace dostat mezi potencionální 
zájemce o uznání, zvýšení či získání kvalifikace. Tento krok mimojiné 
navazuje na zamýšlené opatření 2.2. Zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost 
osob propuštěných z výkonu trestu v 5.komunitním plánu. 

 Mgr. Lucie Škvaridlová informuje o možnosti využití 17-ti míst VPP na 
technických službách Moravská Ostrava a Přívoz. Dále sděluje, že technické 
služby sbírají použité injekční stříkačky, zde vzniká otázka, zda jsou tyto 
záchyty zaznamenávány. Informace předána manažerovi pracovní skupiny 
protidrogové prevence Bc. Janu Horákovi a Mgr. Štěpánu Vozárikovi 
(protidrogová prevence MMO).  

 Dne 21.4.2018 proběhl Den otevřených dveří v osadě Bedřiška. Den 
otevřených dveří proběhl především kvůli záměru osadu zbourat. Tamní 
obyvatelé a přizvaní hosté, tak chtěli vyjádřit podporu k zachování osady. 
Akce se účastnili i někteří členové naší pracovní skupiny.   

 Na jednání bylo také diskutováno zpracování tématu SEKUNDÁRNÍ 
PREVENCE a rizika pro děti a mládež o prázdninách na stranu 6 do novin 
OSTRAVSKÁ RADNICE, o což by se měli postarat: Štícha, Grochal, Kuzníková, 
Michnová, termín do 20.6.2018.  

 
2. Informace z manažerského týmu a organizační záležitosti 
 Členům pracovní skupiny byly představeny vize nového komunitního plánu a 

průřezová témata. 
 Dále byli členové srozuměni se zrušením akce Lidé lidem. 
 Byl stanoven další termín jednání a to 26.6. ve 14:00, místo bude 

upřesněno. 
 Na setkání proběhla také volba nového motta pracovní skupiny. 

SPOLEČNĚ. BEZPEČNĚ. 
 
 
Zápis zpracovala 
Mgr. Kateřina Ciklová 

  


