
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

 

DATUM: 19.11.2019 

MÍSTO KONÁNÍ: Probační a mediační služba, Tovární 18, Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Plnění karet aktivit 
Manažerka prosí, aby Ti, kteří ještě nezaslali přehled o plnění karet, aby tak učinili a zaslali na mail 
stručný popis, a děkuje těm, kteří tak již učinili. Dále manažerka žádá, aby členové delegovali své 
zástupce a aktualizovali kontakty. 

2. Informace z organizací 

Změny v členství: Renarkon, Pomocná ruka Vzájemného soužití, Rubikon – bude se řešit na 
budoucích setkáních 

Přijetí paní Račanské za Rubikon do PS PK jednohlasně 

Poradna pro oběti a koordinátorství pod gescí PMS od 2020 končí. Proběhla návštěva náměstka 
ministryně spravedlnosti Tejce a Součka – budou reportovat, že PMS je potřebná služba a potřebuje 
podpořit včetně práce pro oběti. Pod PMS je možné žádat dotace, jeden z členů pracovní skupiny na 
tom již pracuje, ale je to hodně do budoucna. 5.12. 2019 proběhne tým pro oběti, kde budou 
diskutovány další možnosti. Koordinátor zaznamenává zvýšený kontakt se seniory, kteří nejsou 
v dobré psychické pohodě. Ozvou se spíše jako oběti ale spíše jsou v psychické nepohodě. Osvědčuje 
se, že za klientem někdo přijde a posílají je do dalších služeb (konkrétně na odbory sociální péče, 
Mens Sanu z.s., apod. ). Je potřeba více seniory podpořit. Informaci manažerka předá na manažerské 
setkání. Stejnou skutečnost potvrzuje i zástupce MPO. Zástupce poradny pro oběti zkontaktuje 
manažery Senioři a Duševně nemocní, aby všichni aktéři, které mají seniory jako cílovou skupinu, 
mohli na tuto skutečnost reagovat a podpořit seniory ke zlepšení jejich situace.  

Na zástupce poradny navazuje zástupce PMS. Informuje skupinu o vyhodnocení elektronického 
monitorovacího systému, vyjasňování možností PMS jak mohou zajišťovat EMS. Dobrali se ke 
kompromisnímu závěru. Dodavatel ale nespolupracuje a vázne dodávka náramků, takže nemohou 
náramky realizovat, přestože jsou rozhodnutí soudu.  

Zástupce PPP informuje o proběhlé mezirezortní schůzce k záškoláctví na MMO. Na setkání bude 
navazovat v lednu tvorba užšího realizačního týmu, který zpracuje konkrétní postupy a případy dobré 
praxe k tématu záškoláctví. 



 

Rizika internetu a komunikačních technologií- - 4.12.proběhne žákovské sympózium, kde budou žáci 
ostravských škol prezentovat své výstupy k tématu kyberprostoru 

Nová šance – Koblov zástupce informuje o oživení projektu Probačního domu. V zařízení měli 
návštěvu z PMS ředitelství – mají těžkosti s rozjížděním PD. Chtějí to rozjet v Písku případně v Jihlavě. 
Zástupce Nové Šance nabídl setkání se starostou, aby jí popsal zkušenosti s činností občanského 
sdružení Nové šance v Ostravě. Pan starosta referoval paní ředitelce, jak Nová šance funguje. NŠ byla 
požádána, aby dělali garanta prvnímu PD. Tím je podmíněna realizace projektu. NŠ bude nápomocna. 
V Nové šanci budují zázemí a dokončili nové hřiště v areálu (fotbalové branky, basketbalový koš, 
ochranné sítě). Z loterií byla zafinancovaná nová střecha. 

Kola pro Afriku – projekt na zaměstnávání osob zatížených trestní minulostí – aktivizační program 
týdenní a výstupem bude zaměstnání 10 osob. Budou spolupracovat s PMS, ta má ale podmínku 
zaměstnání osob, nikoliv jenom aktivizační program (20 osob). PMS má speciální schůzku. Pokud by 
byli úspěšní, pak mohou spolupracovat s Rubikonem a můžeme je od února přizvat posléze do PS 
Pachatelé. Zatím poskytují Alternativní tresty. Návaznost i na věznici. 

Výchovný ústav – vyšší obsazení než je kapacita pro extrémní poruchy chování. VÚ Hrabůvka je 
koedukované pracoviště. Umisťování dětí do ochranné výchovy: snaha o to nenařizovat ochrannou 
výchovu (ÚV). Ze strany OSPOD by neměla být nařizována, spíše by měly OSPODY pomoci rodičům 
sepsat žádost. Přednost se dává pěstounské péči. Kapacity nejsou volné. VÚ preferují chlapce. Ale 
praxe je taková, že když to soud nařídí, musí se to nějak vyřešit. Rodič si sám může tu žádost o ÚV 
podat. VÚ se nebudou rozšiřovat.  

Koordinátor sociálního začleňování – tvoří se nová strategie integrace příslušníků romských komunit 
na území MSK. Přebrala MdT. Z MdT vychází podnět, že je problém s bydlením v Ostravě. Majitelé 
nemovitostí omezují ubytovávání větších rodin. SMO tvoří koncepci bydlení a rozjel se nový projekt 
na sociální bydlení SMO, kde vznikne navíc 70 bytů.  

Don Bosko – pěkně funguje činnost na Soiva. Kroužky, společenství pro maminky, programy pro děti. 
Mají docela dobrý pocit. Budou vybavovat dílnu Don Bosko. Chtějí přizvat odborníka do budoucna.  
Potřebují v dětech rozvíjet vědomosti a le i dovednosti 

CPP Renarkon – potvrzuje problém s bydlením. Vedoucí centra primární prevence je na dlouhodobé 
nemocenské. Centru chybí lektoři. Školy s nimi řeší problematiku prevence i kriminality. Přecházejí 
z MŠMT na RV. Budou shánět finance na další projekty. Zakázek ze škol je čím dál více. Indikované 
skupiny předali na Terapeutické centrum. 

Pavučina – povedly se aktivity na spolupráci majority a minority – vytváření lampionového průvodu 
v Kunčičkách. Nové aktivity – Tatínci s dětmi. Vnímají nutnost zapojení do výchovy celou rodinu (ne 
jen matky). 

Rubikon Centrum – pracují s osobami v konfliktu se zákonem. Programy pro tyto osoby + nově 
podporované bydlení. Bydlení vnímají jako velký problém. Trend na ÚP – lidé jsou sankčně vyřazeni a 
jsou ve velmi těžké situaci. Snaží se je rychle stabilizovat. Hlavně si rychle sehnat práci. Potřebují ale 
rychlou spolupráci s ÚP. Jako důležité vnímají zástupci rozvoj tréninkových pracovních míst. I tato 
situace se dá řešit. Klient musí najít práci, a když má odpracováno 20 hodin, může si žádat znovu o 
dávky HN. Pracovnice z ÚP někdy nemají chuť se klientovi plně věnovat.  Je třeba znát a rozšířit síť 



 

zaměstnavatelů a spolupráce s ubytovacími zařízeními. Situace na trhu práce se začala zhoršovat. 
Rekvalifikace ve věznicích zajišťují ve věznicích MSK. Mají i tréninková místa, kam umisťují lidi, kteří 
se vracejí z VT. Kdybychom věděli o někom z oděvního průmyslu, budou rádi za tipy.  

Městská policie Ostrava – nabízí volné kapacity v projektu vzdělávání nepedagogických pracovníků. 
Ukončují prostory pro děti na dopravním hřišti Orebitská – hravá učebna – akce pro veřejnost. Snaží 
se propagovat, aby mohli realizovat aktivity i pro širší okolí. Spolupracují se střediskem výchovné 
péče Koblov, kde realizují přednášky. Zpracovávají dotazníky pro rodiče – nemají zatím výstupy 
APK – účast na školení k výuce BESIP. Měli by se začlenit do týmu referentů dopravní výchovy. Počet 
6 APK.  

Policie České republiky – zaměřili se na viditelnost chodců v obci a pracují na tom, běží přednášky ve 
školách, využili nabídky MPO na vzdělávání. Kyber problematika spolupráce s E-bezpečí na projektu. 
Aktuální priority protidrogová problematika a bezpečnost chodců. Činy páchané a realizované 
v oblasti - je otázka co lidé nahlásí (vysoká latence). 

Protidrogová prevence – kraj připravuje novou strategii protidrogovou. Hlavní informace zrušily 
Karviná a Orlová kontaktní centra pro osoby drogově závislé (politické rozhodnutí), Velké téma 
Revolution train. Kraj to zřejmě zafinancuje.  MPSV zamýšlí změnu financování sociálních služeb. Do 
budoucna by to mělo zase financovat MPSV. Kdyby kraj chtěl rozšiřovat síť, bude muset vyčlenit 
finance ze svého rozpočtu. Leden schvalování dotací. Rozšíření terénní programů Arka. 12 lidí na celé 
město i po navýšení. Malá kapacita. Vize do příštího roku: zřízení dalšího kontaktního centra 

Prevence kriminality MMO  informuje skupinu o Týmu pro mládež – školení kyberkriminality, 
návštěva TK Exit pro děti – mají volné kapacity.  Hodnotí se projekty, velký převis požadavků na 
dotace. Schvalují se až v březnu.  

- Sociofaktor – podpora kvality – projekt je připravován. 
- Školení bezpečného chování pro terénní pracovníky v roce 2020 – dát vědět Bc. 

Heleně Kuzníkové v případě zájmu do 8.12.2019 
- Vánoční setkání 3.12.2019 v Parníku 

 

V Ostravě dne 29.11.2019 

Zapsala:  

Bc. Helena Kuzniková 
    kontaktní osoba 

  a 

 Mgr. Kateřina Ciklová 
         manažerka pracovní skupiny 

 

 

  


