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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: 25.9.2018 

MÍSTO KONÁNÍ: CHARITNÍ STŘEDISKO MICHALA MAGONE - 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Václava Košaře 249/12a, 700 30 
Ostrava-Dubina 

PROGRAM 

Představení nadačního fondu Paragraf 
Mgr. Petr Kausta pracovní skupině představil nadační fond Paragraf a 
oblasti, kterým se budou v rámci projektu věnovat.  
 
INFORMAČNÍ WEB 
Hlavním projektem Nadačního fondu Paragraf je vybudování a 
provozování informačního webu, který bude již brzy obsahovat 
přehledný souhrn základních informací ze všech právních oblastí, kdy 
cílem je všem občanům, a speciálně pak i dětem, zprostředkovat a podat 
relevantní právní informace k základním životním situacím. 
 
PRÁVO DO ŠKOL 
Tvorba výukových materiálů s právní tématikou, a to ať už výukových 
videí či interaktivních učebnic v elektronické podobě nebo přípravou 
přednášek a workshopů pro děti. 
 
POMOC DĚTEM 
Pomoci dětem a mladistvým při řešení životních situací, ve kterých se 
mohou ocitnout a neví, jak se mohou či mají zachovat. 
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POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ 
Cílem je pomoci obětem k uplatnění jejich nároků a naplnění jejich práv a 
potřeb. 
 
BEZPEČNĚJŠÍ OSTRAVA 
Spolupráci na projektu Bezpečnější Ostrava, jehož cílem je účinnější 
prevence kriminality a zvýšení informovanosti občanů v této oblasti.  
 

Informace z organizací 
Členové skupiny byli vyzvání ke sdílení informací z jejich organizací. Mgr. 
Jiří Doležal informoval o začátku nového běhu motivačního programu. 
Mgr. Štěpán Vozárik a Mgr. Tomáš Pavelec stručně představili podmínky 
dotačního řízení. 
 
Termín pro odevzdání žádostí je 22.10. - 2. 11. 2018. Povinnými 
přílohami jsou nově pro všechny žadatele: potvrzení o bezdlužnost od FÚ 
a OSSZ v originále, resp. ověřené kopii. Nově se staly uznatelným 
nákladem "stravenky" (finanční příspěvek zaměstnavatele na stravování 
zaměstnanců (včetně stravenek). Dokládání personálních změn bude 
podáváno souhrnně za určité časové období, proti dosavadní povinnosti 
do 30 dnů od vzniku/zániku pracovního poměru hlásit změny. Seminář 
pro žadatele o dotace na rok 2019 není plánovaný, žadatelé se mohou 
obracet na jednotlivé administrátory dotačních oblastí.  
 
Zástupce organizace Faust, z.s. požádal o zánik členství v pracovní 
skupině.  
 

Organizační záležitosti 
Skupina se bude pravidelně potkávat každé třetí úterý v měsíci. Další 
setkání proběhne 16.10.2018 v 9:00, místo bude upřesněno.  

 
Zpracovala 
Mgr. Kateřina Ciklová 
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