
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

 

DATUM: 21.1.2020, 9:00 

MÍSTO KONÁNÍ: 17.listopadu 1123, Ostrava-Poruba, 708 00 

 

PROGRAM 

 

 Manažerka předala členům skupiny informace z manažerského týmu 

o Nové logo – v příloze zápisu bude zaslán logomanuál, platnost nového loga od 
1.2.2020 (NNO budou vyrozuměny informačním mailem a prostřednictvím skupin KP, 
případné užívání loga na akcích financovaných/zajištěných v procesu KP musí být v 
souladu s manuálem) 

o Od 17.2.2020 dochází ke změně personálního obsazení místa koordinátora 
komunitního plánování. Místo Jany Müllerové pozici přebírá Mgr. Štěpán Vozárik. 

 Vyhodnocení karet aktivit 

o Pro vyhodnocení karet aktivit 2019 vznikl nový formulář. Ve formuláři je možné 
přidat kolonku poznámka, jestliže to přispěje k objasnění plnění/neplnění aktivity. 
Manažerka žádá členy pracovní skupiny, aby jí zaslali vyplněné karty nejpozději do 
pátku 14.2.2020. Formulář pro vyhodnocení byl skupině zaslán 21.1.2020.  

 Další setkání proběhne 18.2.2020 v 9:00 Václava Košaře 249/12A, Dubina, 700 30 Ostrava-
jih. Na setkání skupina zkompletuje vyhodnocení karet aktivit za rok 2019. 

 Informace z organizací 

o BKB útok v FNO  Bílý kruh bezpečí úzce spolupracoval s Adrou, Červeným křížem, 
Armádou spásy, Fakultní nemocnicí v Porubě, VŠB, Krizovým centrem a psycholožkou 
hasičů pro Moravskoslezský kraj. Měli celkem tři schůze krizového týmu, nadále se budou 
scházet jednou za půl roku. BKB už vyplnilo všem pozůstalým, případně přeživší oběti  
žádost o peněžitou pomoc státu, někteří využívají své právníky.  

BKB rozšířili své prostory. Mají taktéž novou sociální pracovnici Bc. Janu Dostálouv, Dis. 
Zřídili kontaktní místo v Opavě.  



 

o Nízkoprahové zařízení Michala Magone – v pobytové sociální službě krizová pomoc mají 
stále plno, často klienti končí pobyt ale sankčně (9 lůžek, 3 pokoje). V zařízení mají nové 
pracovníky. 

o Nová šance – skončil tříletý EU projekt, je potřeba zafinancovat cvičné dílny. 

o Střední škola stavební a dřevozpracující – mají nové vedení. Rozhodnutím KÚ přišli o 
prostory, které pronajímali komerčně, což může mít významný dopad. Po prázdninách 
bude nový kurz pro mladé nezaměstnané. 

o PČR – aktuálně pracují na školení aktivní střelec, který bude do budoucna nabízen v rámci 
prevence. Ve spolupráci s Nadačním fondem § se budou podílet na Noc práva dne 
6.3.2020 více na http://www.nocprava.cz/prehled/. Minulý týden představovala PČR 
projekt Tvoje cesta on-linem, více informací o projektu na 
https://www.policie.cz/clanek/tvoje-cesta-onlinem.aspx.   

o Vzájemné soužití – velký problém s vystěhováváním rodin z ubytoven. Ubytovny nechtějí 
nově přijímat vůbec rodiny, které mají děti. Aktivita Pomocná ruka skončila v prosinci. 
V únoru končí projekt EU Společně za práva a bezpečí (policejní pochůzky). Už mají 
podané projekty a čekají na rozhodnutí.  

o Renarkon – na centru primární prevence mají nového zaměstnance. Plánují setkání se 
školními metodiky prevence, aby zjistili potřeby. Projektové financování přešlo z MŠMT 
na RV. 

o Oddělení sociální práce a metodiky – Mariánské hory plánují vyhlásit bezdoplatkovou 
zónu. Je plánovaná novela zákona, kde by měl být doplatek a příspěvek na bydlení 
sloučen, čímž by skončili bezdoplatkové zóny.  

o koordinátor sociálního začleňování, koordinátor multidisciplinárních týmů – hovoří o již 
zmiňovaném problému ubytování rodin s dětmi (aktuálně 32 ubytoven/9 ubytovává 
rodiny s dětmi, na těchto devíti ubytovnách je 513 dětí). Aktuálně zpracovává Zprávu o 
stavu romské menšiny za rok 2019. Kraj připravuje novou strategii Integrace romské 
komunity (cca do půl roku). Koordinátorka prosí všechny členy skupiny, aby ji dali na 
vědomí, kdyby se dozvěděli, že trolejbusy cíleně nezastavují na některých zastávkách 
(převážně oblast Hrušov, Muglinov, Přívoz). 

o Městská policie Ostrava – stejně jako PČR i MP se bude aktivně podílet na Noci práva. 
Budou rozšiřovat své preventivní aktivity a na střední školy a učiliště (právní vědomí, 
kyberprostor a dopravní výchovu) 

o Úsek protidrogová prevence MMO – na této pracovní pozici bude cca od 1.3.2020 
změna. 

o PPP – intenzivní práce v tématu záškoláctví, aktuálně vzniká ve spolupráci se všemi 
zainteresovanými složkami nový dokument a formulář pro jednotný postup při práci se 
záškoláctvím. Po útoku v FNO školy žádaly informace o možných školeních na téma 
aktivní střelec (jak se bránit při útoku). Při zajišťování primární prevence ve školách, které 



 

jsou zřizovány podle §16 školského zákona je problém zajistit subjekt, který by se 
specializoval pouze na tento typ škol (děti s různými druhy postižení, poruchami chování 
apod.).  

 

V Ostravě dne 28.1.2020 

Zapsala: 
Mgr. Kateřina Ciklová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


