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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:  30. 1. 2018 od 9:00h. 

MÍSTO KONÁNÍ: Salesiánské Středisko Mládeže Dům Dětí A Mládeže Don 
Bosco, Vítkovická 1949/28, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

PROGRAM 

1. Aktuality (Kateřina Ciklová, Helena Kuzniková)

2. Plánování rozvojových cílů a opatření PS 5.KP (Eva Štefková)

1. Aktuality
 Z pracovní skupiny protidrogové prevence

o chystá se reforma psychiatrické péče (konzultant pro MSK Ing. Lenka
Holková)

o Slezská diakonie připravuje otevřít komunitu pro děti a mladistvé
 BOVA

o Členové byli vyzvání, aby navrhli témata na web Bezpečnější Ostrava
(přiloženo na konec zápisu)

o Členům bylo nabídnuto využítí reklamní plochy v tramvaji, kterou Bezpečnější
Ostrava využívá (možnost propagace služeb)

 Výzkum BRIZOLIT
Jako host vystoupil Mgr. Petr Kupka, Ph.D., který skupinu seznámil s probíhajícím 
výzkumem více na:  http://brizolit.org/o-projektu/ 

 Vytvoření seznamu pracovních skupin, ve kterých jsou členové pracovní skupiny
(kdo nebyl na setkání, pošlete prosím mailem na omp-ostrava@seznam.cz). 

 Termíny dalších jednání
23.2.2018, 27.3.2018 a 24.4.2018
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2. Plánování rozvojových cílů a opatření PS 5.KP

V úvodu jednání byly zmíněny některé konkrétní aktivity realizované v návaznosti na 1. 
společné setkání k tématu implementace Strategie prevence kriminality. Následně byly 
prezentovány opatření a aktivity Strategie prevence kriminality v rámci priorit: 

2. POMOC A PORADENSTVÍ OBĚTEM

3. PRÁCE S PACHATELI
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V druhé části setkání navrhovali členové pracovní skupiny konkrétní způsoby naplnění 
jednotlivých aktivit a navrhovali jejich realizátory a spolupracující subjekty. Následovala 
společná diskuse. Výstupy ve formě návrhu aktivit pro začlenění do V. Komunitního plánu 
(včetně vazby na konkrétní aktivitu ze Strategie prevence kriminality, kterou naplňují) jsou 
zaznamenány v požadované struktuře v tabulce, která je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 
1).  

Členové pracovní skupiny byli vyzváni k zaslání případných připomínek k tomuto výstupu. 

V Ostravě dne 7. 2. 2018 

Mgr. Kateřina Ciklová 

Email: omp-ostrava@seznam.cz 

Tel: 607 663 746 

a 

Mgr. Eva Štefková, Ph.D. 
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Náměty na web Bezpečnější Ostrava 

- Bezpečný internet, kyberšikana, hoaxy, děti a senioři na netu, FB, ochrana soukromí *** 
- Dluhy *** 
- Problémové dítě – co s ním, pro rodiče (projevy rizikového chování, co dělat). Legislativní ukotvení    
rizikového chování * * 
- Šmejdi* 
- Domácí násilí * 
- Bezpečné nakupování * 
- Vzdělávací témata pro školy ke stažení 
- BESIP – Švedíková 
- Bezpečné cestování 
- Bezpečně venku 
- Bezpečně na hromadných akcích 
- BOZP 
- Možnosti dalšího následného vzdělávání podle zákona 
- Falešní vnuci 
- Co dělat když jsem okraden a na koho se obrátit 
- Co dělat v těžkých životních situacích (rozvod, ztráta blízkého, dluhy) 
- Ochrana bytu – zabezpečení bytu 
- Jak se dostat z ubytovny, sociální bydlení 
- Extremismus 
- Systém trestní politiky ve vztahu k pachatelům 
- Sekundární viktimizace 
- Vzory podání 

ROLE 
- OBĚŤ TČ ***** 
- SENIOŘI **** 
- SVĚDEK TRESTNÉ ČINNOSTI ** 
- PACHATELÉ * 
- RODIČ* 
- NEVÍ JESTLI JE PÁCHÁN TĆ (NEBUĎTE LHOSTEJNÍ, TÝKÁ SE TO I VÁS) * 
- DĚTI A MLÁDEŽ *   

ŠTÍTKY 
- Informace o konaných aktivitách, projektech, co se dělá pro bezpečí občanů, jako OVA přispívá  
  k BOVA *** 
- Rozhovory s odborníky * 
- Kazuistiky * 
- Informace o konaných akcích 
- Medializace pozitivního působení APK 
- Komunikace s občany (dotazy) 
- Facebook 
- O projektu – Co to je BOVA 
- Kontakty na partnery projektu 
- Videa, návody 
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- Jak dostat informace blíže k lidem (lidé se informacemi neřídí, např. letáky nečitelné), případně 
informace nejsou kvalitní) 
 

KATALOG SLUŽEB 
- Katalog služeb PK ******** 
- Důležitá telefonní čísla a kontakty **** 
- Volnočasové aktivity * 
- Služby pro osoby opouštějící VTOS, služby pro pachatele * 
- Katalog preventivních programů pro školy – nabídka PČR, MPO, NNO (Nabídka přednášek pro 

školy na Internetu) * 
- Služby pro oběti podle věku či typu osoby (dítě, senior, handicap) 
- Služby pro oběti – mentální mapy 
- Kontakty o služebnách PČR, MPO 
- Služby v tíživé situaci (dluhy, závislost…) 

 


