
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

 

DATUM: 9.6.2020 

MÍSTO KONÁNÍ: CPP Renarkon, Mariánskohorská 1328/29, 702 00 
Moravská Ostrava a Přívoz 

PROGRAM 

1) Manažerka pracovní skupiny:  
 žádá všechny organizace, které jsou zapojeny do karet aktivit, 

aby zaslali mailem krátkou zprávu o tom, jak se karta daří 
naplňovat. Informace prosím zašlete mailem nejpozději do 
30.6.2020 

 představuje nabídku vzdělávání na téma Možnosti účinné 
intervence u dětí a žáků s agresivním chováním dne 24.11.2020 
a Sebepoškozování v dětském a adolescentním věku dne 
6.10.2020. Počet zájemců na vzdělávání je omezen. Zájemci o 
vzdělávání prosím kontaktujte manažerku pracovní skupiny do 
30.6.2020. Více zde: https://www.gavendova.cz/ 

 Další setkání proběhne dne 7.7.2020 od 13:00 v areálu Nové 
Šance. 

 
2) Představení nových členů za jednotlivé organizace 

a. za PČR Martina Jablonská  
b. za SŠSD Mgr. Marie Malcharová 
c. za MMO protidrogový koordinátor Bc. Monika Klimková 

 
3) Představení projektu Bydlení Rubikon – aktuálně jsou tři zabydlení lidé. 

Prezentace projektu je přiložena k zápisu. 
(Asociace organizací v oblasti vězeňství, z.s. AOOV,  se snaží 
problematiku bydlení řešit systémově, aktuální snaha asociace je 
umožnit vězňům využívat skype hovory)  
 



 

 

4) Představení projekt Podpora preventivních programů Sociofaktor 
 Projekt si klade za cíl v rámci města Ostravy i Moravskoslezského kraje 
pomoci rodinám a dětem při zvládání nároků na ně kladených sociálním 
prostředím. Hledá taková řešení, která předchází jejich nepřiměřenému 
sociálnímu fungování, rizikovým způsobům chování a sociálnímu 
selhání. Směřuje k transformaci přístupu k prevenci, dosahování 
evidence a zvýšení celkové legitimity a účinnosti prevence ve městě. 
Podporuje organizace při projektování nových preventivních 
programů/služeb, případně v jejich podstatném vylepšení takovým 
způsobem, aby poskytovaly preventivní programy s prokazatelným 
účinkem. Projekt je ve své úvodní fázi, kdy Sociofaktor oslovuje 
organizace s nabídkou účasti v projektu, zapojení se do projektové 
činnosti.  

 
Informace z organizací 

 MMO prevence kriminality - aktuálně jsou v radě loterie, prozatím 
nejsou informace k možnostem mimořádných dotací. Sociální služby 
zatím bez omezení, potřeby se budou sbírat zřejmě v srpnu. V plánu 
jsou monitoringy služeb a aktivit pod prevencí kriminality. Projekty 
ministerstva vnitra  vyšly dva a to APK a Forenzní značení DNA, 
projekt pro oběti nevyšel. Řešilo se objednávkou od MMO na 
koordinaci a zakázkou PMS na poradenství, vzdělávání. Nově 
významně posílen úsek prevence kriminality, pracuje se na novém 
designu webu BOVA. 

 Don Bosko – přizpůsobili se podmínkám MŠMT, neposkytují aktivity 
nad 15 dětí. Kroužky jsou aktuálně naplněny částečně. Děti na 
ubytovně Soiva navštěvují dvakrát týdně, čas tráví před ubytovnou. 
Pokud nebude problém, mají v plánu tímto způsobem fungovat do 
léta. Dále vrcholí přípravy na letní tábory. 

 Nová šance – pracují na opravách objektu, mají novou zahrádku, 
která vznikla na popud klientů.  Nové šance nabízí své prostory 
některým organizacím zdarma, nabídku využívá např. Centrum pro 
rodinu a sociální péči a Kola pro Afriku.  

 Vaše Dohoda - pracuje s oběťmi trestných činů. Nabízí akreditované 
vzdělávání pro odborníky a přednášky pro veřejnost. Více k činnosti 
na https://www.vasedohoda.cz/. Vaše Dohoda disponuje i právní 
pomocí, která je poskytovaná zdarma. 



 

 

 Koordinátor pro oběti trestných činů - Mgr. Tomáše Zmiju nahradí 
Mgr. Radek Makový  

 Koordinátor sociálního začleňování -  MdT jedou od června 
v běžném režimu. V nouzovém stavu se zaměřili na e-mailovou 
komunikaci a vytvořili kororozcestník, kde je nová možnost poděkovat 
těm, co pomáhali. Kdo má tip, komu veřejně poděkovat, prosím 
zašlete koordinátorce na mail LSkvaridlova@ostrava.cz. Řešila se 
repatriace Romů do ČR. Ve skutečnosti přijelo pouze několik desítek a 
lidé měli kam se vrátit. Lidé se vraceli autobusy. Měli nařízenou 
karanténu, spolupráce s krajem. Černé scénáře hromadných návratů 
se nepotvrdily. Aktuálně koordinátorka pracuje s obvody na krizových 
plánech. Chystají se dva kulaté stoly k sociálnímu bydlení, první bude 
18.6.2020. Na koordinátorku se obrátil odbor strategického rozvoje 
ohledně výstavby workoutových hřišť, koordinátorka vytipovala vhodné 
oblasti, kde může docházet k propojování minority s majoritou. Dále 
doporučuje vzdělávací platformu https://www.detivdoprave.cz/ a 
vzdělávání od nadačního fondu Paragraf Islám – principy, které na 
vzdělávání byly prezentovány, jsou přenositelné obecně na práci 
s minoritou. 

 Protidrogový koordinátor – nová koordinátorka nastoupila v době 
nouzového stavu. Informuje skupinu o aplikaci Čára, kterou vyvinuli v 
Brně. Aplikace je vyvíjena pro lidi bez domova a lidi se závislostmi. 
V aplikaci je zásobník služeb a míst, kde si cílová klientela může 
zajistit své životní potřeby. Aplikace Čára je ukázkou dobré praxe, 
aktuálně koordinátorka pracuje na možnostech, jak přivést obdobnou 
aplikaci i do Ostravy. Důležitá je spolupráce s lidmi z ulice, kteří se 
podílejí na fungování té aplikace.  

 Slezská diakonie Občanská poradna –fungovali téměř bez omezení, 
měli ale přísný krizový plán na osobní konzultace. Klienti vyžadovali 
více telefonické konzultace. Zástupkyně poradny bude předávat 
službu kolegyni, která se vrací do služby.  

 Institut prevence – vybavili si prostory, kvůli COVID byla posunuta 
realizace skupin (klienti ze Slezské Ostravy, Poruby, Ostravy – Jihu a 
PMS). Minulý týden již začaly nové skupiny. Přišlo 8 lidí. Max kapacita 
je 10 až 12. Přes prázdniny budou individuály. Od září až do prosince 
budou realizovat skupiny v normálním režimu. Mají nové webové 
stránky http://institutprevence.cz/. Aktivity jsou určeny pro děti a mladé 



 

 

lidi ve věku 12-18 let, kteří mají kurátora nebo probačního úředníka a 
kteří se dopustili rizikového nebo kriminálního chování.  

 MPO – mají stále bezpečnostní opatření. Preventisté jsou ve výkonu 
služby (výkon služby i v SVL). Asistenti prevence kriminality taktéž 
fungují. Hřiště pro veřejnost má otevřeno, ale je potřeba dodržovat 
nadstandardní hygienické limity. Od září by se měly rozjet projekty. 
Pomalu se vrací do standardních režimů.  

 Metodička prevence v PPP – odchází na mateřskou dovolenou, za 
PPP budou prevenci zajišťovat dva noví kolegové. Metodička 
zpracovává novou koncepci pro poskytování poradenských služeb. 

 CPP Renarkon – velký výpadek v příjmech, jsou zavřené školy, děti 
nemohly ani chodit do centra, ekonomka informovala, že výpadek je 
velký, musí sehnat do konce roku mnoho financí. Během omezení 
pracovali na propagaci primární prevence a tvorbě metodické knihy 
pro lektory. Zástupce se zamýšlí nad novým školním rokem, zda 
budou školy využívat programy, nebo budou chtít dohánět učivo. 
Skupina sdílí obavy, že půjde prevence bokem. Možný nárůst 
rizikových faktorů – je upřednostňováno virtuální prostředí. Besedy na 
kyberšikanu a šikanu nabydou na významu. Aktuálně mají objednávky 
na adaptační kurzy. 

 Rizika informačních a komunikačních technologií (Nebuď oběť) – 
taktéž sdílí obavy z nového školního roku, zda bude ze škol poptávka 
po preventivních programech. Díky COVID přišla organizace o velký 
zdroj příjmů. Problém i na straně MŠMT, které ještě neposlalo peníze 
z dotací, které organizace získala. Před pandemií jezdil zástupce 
organizace s režisérem Klusákem prezentovat dokument V síti, zvládli 
pouze 8 představení. Vše bylo kvůli COVID zastaveno. Byl pokus 
podpořit dokument promítáním v autokinech.  

 SŠSD – motivační kurzy pro děti a mládež od 15 let museli kvůli 
nouzovému stavu ukončit. Od září plánují dva nové kurzy.  

 Charita Ostrava – NZDM a Krizová pomoc. Krizová pomoc jela na 
plno, v NZDM měli zavřeno. Od 11.5. poskytují služby podle postupu 
MPSV (omezený provoz). Snažili se poskytovat online poradenství, 
bohužel jim byla tato činnosti zakázána, protože nemají registrované 
terénní programy. Nemohli by to vykazovat. Služby prevence jsou 
podle MPSV zbytné. Motivace pro děti dělat něco do školy je nulová. 
Čekají na poslední uvolnění.  



 

 

 PCŘ – oddělení prevence – nový zástupce je ustanoven od začátku 
června. Projekt Tvoje cesta onlinem (více k projektu na 
https://www.policie.cz/clanek/tvoje-cesta-onlinem.aspx). Nyní jsou 
preventivní policejní aktivity pozastaveny, navazovat by se mělo od 
září. PČR bude pokračovat i s navazujícími aktivitami na Revolution 
train. 

 CSS – Odvaha ke změně – s uvolněním opatření přijímají nové 
klienty, obracejí na ně OSPODy, děti které byly doporučeny školami 
se do programu nezapojily, když nebyla škola. Cílová skupina jsou děti 
ve věku 10 až 18 let, žijí na území Statutárního města Ostrava, v 
minulosti porušili obecná pravidla chování, případně zákon, mají 
potíže ve škole s chováním vůči spolužákům, učitelům, mají kurátora 
pro děti a mládež nebo probačního úředníka. Cílem je otevřeně a v 
bezpečí hovořit o problémovém chování a poskytnout komplexní 
informace o vybraných druzích rizikového chování. Snažíme se 
nabídnout prostor pro sdílení zkušeností, pro rozvoj schopností a 
dovedností a pro hledání nových, společensky uznávaných vzorců 
chování. Program sekundární prevence je zároveň určen také rodičům 
a blízkým, kteří mají s jednáním svých dětí potíže a chtějí je řešit. 
Podporu také nabízí školním metodikům a učitelům. 

 Rubikon centrum – měli omezený provoz, ale práce neubyla. 
Otevřeno pro klienty za přísných hygienických podmínek. Řešili hodně 
krizových situací související se ztrátou bydlení. Lidé zůstávali na ulici. 
Veliké ocenění poradny Slezské diakonie, že neomezili provoz a lidé 
mohli do poradny docházet. Okamžitá pomoc nefungovala, 
prohlubovaly se problémy klientů. Rubikon jede na plný provoz. Sdílí 
obavy kvůli hermetickému uzavření věznic, propouštění vězňů bez 
přípravy a návazné pomoci. 

 
 
Zápis zpracovaly: 
 
Mgr. Kateřina Ciklová  a Bc. Helena Kuzniková 
manažerka pracovní skupiny  kontaktní osoba 

  


