
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

 

DATUM: 7.7.2020 v 13:00 

MÍSTO KONÁNÍ: NOVÁ ŠANCE, z.s., Šilheřovice 453 

 

PROGRAM 

Informace od manažerky pracovní skupiny a kontaktní osoby 

 Manažerský tým bude pracovat na aktualizaci jednacího řádu. Pokud mají členové 
návrh na aktualizaci či změnu v jednacím řádu, návrhy zašlou manažerce do 
14.7.2020 na mail. 

 Manažerka všem zúčastněným poděkovala za spolupráci při kontrole plnění karet 
aktivit za období březen-červen a za spolupráci. 
 

 Chystaná školení: 
o 9.-10.7.2020 Metody působení na cílovou skupinu (základy mediální 

komunikace, osvěty a informování cílových skupin) - plné 
o 24.11. 2020 Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním  
o 6.10.2020 Kognitivně-behaviorální přístupy k sebepoškozování v dětském a 

adolescentním věku 
o INSPIROMAT – především pro primární školskou prevence – sdílení dobré 

praxe (11.9.2020 a 6.11.) - úkol pro skupinu – do 10.7. poslat manažerce 
mailem počet zájemců (za organizace) o školení. V případě nenaplnění 
kapacity budou místa nabízeny dalším pracovním skupinám KP. 

o Příprava školení na téma Rizika a nástrahy v kyberprostoru se zaměřením na 
problematiku sociálních sítí a práci s cílovou skupinou osob ohrožených 
virtuální kriminalitou a kyberšikanou (2 x na podzim), organizátor MMO, školitel 
Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s. Na podzim skupina obdrží 
bližší informace. 

o Metodický seminář Aktuální trendy a hrozby v oblasti kyberkriminality nejen 
v koronavirové době, organizuje KÚ. Manažerka pošle ještě dnes pozvánku. 
 

 Mimořádné dotace –  termín pro podání žádosti je stanoven do 27.7. Zamýšlené 
projekty je třeba prokonzultovat se specialistou dotačních programů a podpor Mgr. 
Tomášem Pavelcem. Bližší informace budou rozeslány mailem. 



 

 

 
 Naplňování Strategie PK a KP – aktuálně se upřednostňuje oblast kyberkriminality 

na úkor oblasti finanční gramotnosti. Finanční gramotnost je potřeba více podpořit, 
proto byli členové vyzváni, aby zvážili možnost realizace aktivity, která by téma 
finanční gramotnosti akcentovala.  
 

 Přijetí nového člena – skupina jednohlasně přijala nového člena pracovní skupiny 
Mgr. Radka Makového – má na starost koordinaci Týmu pro oběti v Ostravě. Práva 
obětí je nutno znovu připomínat tzn. realizovat osvětu o právech obětí, je potřeba si 
všímat i oběti bagatelní trestné činnost například oběti dopravních nehod.  Nabízí 
návštěvy organizací s krátkým vstupem na toto téma. 

Poznámky organizací k ukazatelům: 

o Některé ukazatele jsou nadbytečné a nefunkční (sociální služby) a není 
jednotná terminologie (kraj, stát a město) 

Aktuality  

o 13.8. výročí 10 let od dohody mezi BKB a PČR 
o 8.10.– kulatý stůl organizací, které se podílejí na řešení OTČ (OSZ, KSZ, 

SOUD…) k tomuto tématu 
o Tým pro mládež – probíraly se systémové chyby, řešily se konkrétní problémy, 

spolupráce PČR a Krizového centra. 
o Renarkon – PhDr. Tomáš Waloszek je nový vedoucí CPP 
o IC – má aktuálně vyhlášeno výběrové řízení na pomocného terapeuta 

 

Příští jednání 2.9.2020 o 9 hodin na MMO. 

  

 

Zápis zpracovala:  

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


