
Tento projekt je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,  
státního rozpočtu a rozpočtu SMO.       

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: 9.1.2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát města Ostravy 

PROGRAM 

1) Ustanovení nové pracovní skupiny prevence kriminality a představení nových členů

2) Informace z manažerského týmu

3) Ostatní informace

4) Představení struktury Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na

období 2017-2021, vazby na proces tvorby KP

5) Ověření a priorizace opatření a aktivit

6) Návrh kroků k realizaci aktivit

Záznam a závěry jednání: 

1) Ustanovení nové pracovní skupiny prevence kriminality a představení nových

členů

Nová pracovní skupina prevence kriminality se skládá převážné z většiny členů rozdělné 

pracovní skupiny prevence kriminality a protidrogové prevence komunitního plánování, 

sloučením pracovní skupiny rady města prevence kriminality na místní úrovni. Seznam členů 

viz příloha. Představení nových členů por. Bc. Richard Palát (PČR) a Lukáš Drlík, Dis. 

(Metodik v oblasti sociální ochrany, MMO) 

2) Informace z manažerského týmu

Harmonogram příprava na procesu tvorby 5. Komunitního plánu sociálních služeb a

souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022

 Leden/březen 2018 – plánování rozvojových cílů a opatření v PS

 Duben/červen 2018 – zpracování návrhu dokumentu 5KP

 Červenec 2018 – připomínkové řízení

 Srpen 2018 – finální návrh 5KP

 Září 2018 – schválení dokumentu 5KP na období 2019-2022

Struktura kapitol pracovních skupin 5. komunitního plán 

 Popis cílové skupiny a jejich potřeb

 Přehled cílů a opatření (tabulka)

 Popis stávající sítě (úvod, počet, komentář - tabulka)
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 Rozvojové cíle a opatření

Proces tvorby v pracovní skupině prevence kriminality bude odlišný než v jiných skupinách a 

to díky již vytvořené Strategii prevence kriminality statutárního města Ostravy 2017-2021. 

Úkolem skupiny bude vytvořit vhodné shrnutí do podoby 5. Komunitního plánu. Procesem 

tvorby bude skupinu provázet Mgr. Eva Štefková, Ph.D. 

3) Ostatní informace

 Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Mgr.

Elena Veselá a Bc. Adéla Kramná, Dis. – představení dílčích výstupů z projektů.

Více viz prezentace v příloze.

 Diskuze o možnosti zapojení rizikových městských obvodů do pracovní

skupiny.

 Pracovní podskupina primární prevence – členové pracovní skupiny domluví

termín schůzky na další setkání a zašlou úkoly z listopadového jednání na omp-

ostrava@seznam.cz.

 Pracovní skupina pachatelé – aktuálně vzniká a oslovují se zájemci o členství.

 BOVA – projekt Bezpečnější Ostrava – přes tento projekt je možnost pomoci

s informačními kampaněmi, které se týkají prevence kriminality.

 Brožury – na setkání obdrželi členové brožury k dluhové problematice a

k problematice obětí trestných činů. V případě zájmu většího počtu pro

organizace, pošlete prosím počet kontaktní osobě Bc. Heleně Kuznikové, se

kterou se domluvíte na předání.

 Informace z organizací

 Mgr. Tomáš Zmija (poradna pro oběti trestných činů) – nabídka

školení Práce s obětí (zdarma)

 Mgr. Kateřina Kuchtová (PMS) – záměr zřízení probačního domu

v rámci státní služby pod koncepcí ministerstva spravedlnosti

 PhDr. Lucie Paprsteinová (Intervenční centrum BKB) – očekávaná

novela by měla rozšiřovat možnost práce s celou rodinou

 Mgr. Kateřina Ciklová (PPP) – ministerstvo školství aktualizovalo přílohy

metodického doporučení k primární prevenci a to k záškoláctví,

vandalismu a kyberšikaně

4) Představení struktury Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na

období 2017-2021, vazby na proces tvorby KP

Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017-2021 je zacílena 

do celkem 6 oblastí – PRIORIT. Dvě z nich mají systémový charakter a týkají se procesu 

implementace opatření a aktivit ve Strategii naplánovaných (Rozvoj systému prevence a 

Průřezová a specifická opatření), čtyři jsou tematicky vymezené (Prevence kriminality dětí a 

mládeže, Řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, Pomoc a poradenství obětem 

a Práce s pachateli). Struktura priorit je zachycena ve schématu níže. 
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Pro každou prioritu jsou plánována opatření a aktivity, které povedou k jeho naplnění. 

Aktivity jsou popsány skrze subjekty odpovědné za jejich realizaci, termín, měřitelný 

výstup, zdroje a předpokládané náklady/rok. 

Obsah Strategie by měl být vhodným způsobem promítnut do procesu přípravy návrhové 

části V. Komunitního plánu. Vstupy budou získávány v průběhu ledna-března 2018. Pro 

oblast prevence kriminality za tímto účelem proběhnou celkem 3 setkání dle priorit 

v termínech: 

 9. 1. 2018 9:00-11:00 hod. – priority Rozvoj systému prevence a 

Průřezová a specifická opatření; 

 30. 1. 2018  9:00-11:00 hod. – priority Pomoc a poradenství obětem a

Práce s pachateli;

 23. 2. 2018 9:00-11:00 hod. – priority Prevence kriminality dětí a mládeže,

Řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách;

V diskusi se zaměříme na: 

- ověření a priorizaci opatření Strategie (vazba problém-cíl)

- ověření a priorizaci aktivit Strategie

- plánování kroků vedoucích k realizaci aktivit a určení aktéra (zodpovědnosti za

realizaci)

5) Ověření a priorizace opatření a aktivit

Na jaký klíčový problém (příčinu problému) opatření reagují? Reagují opatření na všechny 

klíčové problémy? V úvodu byl stručně prezentován obsah priority Rozvoj systému prevence. 
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Následně byla diskutována jednotlivá opatření (6). 

- ZAJIŠTĚNÍ REALIZAČNÍCH KAPACIT (váha 9)

- zajištění kontinuity fungujících aktivit (vč. financování)

- nejistota výsledku grantových řízení, informace nejsou známy na začátku roku

- PODPORA PRACOVNÍCH SKUPIN, SPOLUPRÁCE A ROZVOJ (váha 5)

- oceňována podpora rozvoje systému prevence kriminality ze strany MMO

- akcentována potřeba spolupráce s městskými obvody, které umožňují

koordinaci v území, mají mnohdy přímý vliv na úspěšnost realizace aktivit

(problematika sociálně-právní ochrany dětí, bydlení)

- chybí koordinovaný přístup (např. v oblasti prevence rizikového chování dětí),

cílené financování s ohledem na dopad aktivit na zvýšení kvality života v

obvodech

- chybějící kapacity na obvodech, prevence kriminality „není téma“, obvodů je

velký počet

- existuje spoustu strategií, které se dotýkají dané oblasti (Strategie prevence

kriminality, KP, Strategie sociálního začleňování), včetně značného počtu

pracovních skupin (i v rámci jednotlivých projektů) – vhodná racionalizace

procesu a větší vzájemná propojenost a efektivní přenos informací (kanály

často existují), časově omezené aktivity či dílčí tematické aktivity by měly být

úžeji propojeny s procesem komunitního plánování (např. včetně zachování

kontinuity osvědčených aktivit nastartovaných v rámci projektů)

- oceňována výměna informací v rámci setkání jednotlivých pracovních skupin

- oceňována setkání multidisciplinárních týmů – lokální rozměr a vazba na

území, oproti PS jiná náplň (často řešena „neveřejná“ témata)

- ZACHOVÁNÍ A ROZVOJ SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE (váha 0)

- klíčová je udržitelnost systému a jeho rozšíření o další subjekty (probační a

mediační služba, školy), vytvoření podmínek pro rozvoj SVI
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- rychlejší přenos informací mezi zúčastněnými subjekty, často chybí zpětná

vazba z OSPOD směrem k MPO a PČR

- doporučeno zvláštní jednání zainteresovaných subjektů k návrhům kroků pro

zefektivnění komunikace v rámci systému

- PODPORA NABÍDKY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT (váha 0)

- za dostatečné a funkční je považováno vzájemné vzdělávání ve vazně na

konkrétní téma a potřebu, výměna zkušeností mezi aktéry v území; často

koordinováno MMO

- význam vzdělávání spíše pro cílovou skupinu (spadá to tematicky

vymezených priorit),

- akcentována práce v terénu, komunitě, zapojení rodin (např. do preventivních

programů), zážitková forma

- osvědčují se preventivní programy (APK) a je žádoucí rozvoj těchto aktivit

- význam vzdělávání při vstupu zpět do běžného života (problémem např.

negramotnost mladistvých)

- možnost využití vhodné stávající infrastruktury (např. školy)

- PODPORA ANALYTICKÉ PRÁCE, ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH POZNATKŮ VČETNĚ

PŘENOSU DOBRÉ PRAXE, REAKCE NA NOVÉ HROZBY V OBLASTI

KRIMINALITY (váha 1)

- mapování aktivit a jejich výstupů s ohledem na jejich návaznost – „abychom o

sobě věděli“ a mohli klienta nasměrovat v rámci systému (budování sdílené

znalosti prostředí, organizací v něm)

- HODNOCENÍ DOPADŮ A EFEKTIVITY (váha 5)

- z pohledu přínosu pro klienta a dostupnosti/návaznosti služeb v území

V rámci priority Průřezová a specifická opatření byla diskutována především souhrnně 

horizontální opatření (2). Specifická opatření budou vhodným způsobem začleněna do 

tematicky vymezených priorit. 
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- POSILOVAT ÚČAST CS NA FORMULACI CÍLŮ, PLÁNOVÁNÍ POSTUPU A

REALIZACI AKTIVIT V OBLASTI BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY

- vtahování komunity i formou společného vyhodnocení aktivit

- PODPOROVAT A ZAJISTIT OSVĚTU A INFORMAČNÍ AKTIVITY

- projekt Bezpečnější Ostrava nebyl známý všem účastníkům PS, je žádoucí

intenzivnější komunikace a propagace projektu, případně zahrnutí všech

informačních aktivit (zastřešení celé komunikační strategie tématu prevence

kriminality v Ostravě)

- důraz na osobní komunikaci a využití moderních médií a nástrojů komunikace

6) Návrh cílů

a) rozvíjet koordinovaný přístup v oblasti prevence kriminality v rámci menších

územních celků než je statutární město Ostrava

b) dosáhnout vyšší provázanosti a eliminace překryvů aktivit v rámci různých procesů

plánování souvisejících s oblastí prevence kriminality na území statutárního města

Ostrava a projektových aktivit (včetně fungování pracovnách skupin), zajistit efektivní

přenos informací i kontinuitu časově omezených činností a struktur, které se

osvědčily

c) zajistit kontinuitu a rozvoj systému včasní intervence (organizace zvláštního

pracovního setkání relevantních aktérů a další koordinace postupu)

d) posílení informovanosti a zájmu o projekt Bezpečnější Ostrava směrem k aktérům

prevence kriminality a rozšíření komunikovaných aktivit/témat na celou oblast

prevence kriminality

e) zajistit kontinuitu vzdělávacích aktivit formou výměny zkušeností aktérů v území ve

vazbě na konkrétní potřeby a témata prevence, včetně zajištění společného

rozvojového hodnocení realizovaných aktivit (resp. aktivit naplňování Strategie/KP)

Návrh cílů bude s využitím obsahu Strategie dále diskutován s pracovníky odpovědnými za 

rozvoj systému prevence kriminality a proces komunitního plánování sociálních služeb. 

Opatření budou pro účely začlenění do V. Komunitního plánu rozpracována ve struktuře:  

Cíl: 

Opatření: 

Termín Kroky vedoucí k 
realizaci opatření 

NEINVESTIČNÍ 
náklady 
a finanční 
zdroje 

INVESTIČNÍ 
náklady 
a finanční 
zdroje  

Výstup Realizátoři 
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V Ostravě dne 22.1. 2018 

Mgr. Kateřina Ciklová  
E-mail:omp-ostrava@seznam.cz 
Telefon: 607 663 746

a 

Mgr. Eva Štefková, Ph.D. 


