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ÚVOD 

Zpracování Závěrečné zprávy o naplňování priorit a realizaci opatření Strategie prevence kriminality 

statutárního města Ostravy“ (dále jen „Zpráva“) vyplývá z dokumentu Strategie prevence kriminality 

statutárního města Ostravy na období 2017–2021 (dále jen „Strategie“) schválené zastupitelstvem 

města dne 1. 3. 2017 usnesením 1536/ZM1418/24 na doporučení rady města. Strategie vychází  

ze strategických dokumentů především na národní a dále také na krajské úrovni a navazuje  

na předchozí strategické dokumenty v oblasti prevence kriminality v Ostravě. Strategie vytváří 

obsahový a organizační rámec pro prevenci kriminality ve městě. Určuje priority, ke kterým má město 

směřovat a rovněž opatření a aktivity, které budou přispívat k řešení identifikovaných problémů – 

navrhuje způsob jejich řešení, včetně zabezpečení všech potřebných zdrojů (organizačních, 

personálních, finančních). Hlavními prioritami města v daném období jsou: 

Priorita 1  Rozvoj systému prevence kriminality 

Priorita 2  Pomoc a poradenství obětem 

Priorita 3  Práce s pachateli 

Priorita 4  Řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách 

Priorita 5  Prevence kriminality dětí a mládeže 

Priorita 6  Průřezová a další specifická opatření 

Pro vyhodnocení naplňování jednotlivých priorit, opatření a aktivit byly sledovány jednak finanční 

parametry - celkové náklady a podíl SMO na těchto nákladech pro zajištění preventivních aktivit a 

sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a dále reálné naplňování stanovených aktivit včetně 

ukazatelů (parametrů). S výstupy z vyhodnocení se následně pracuje v rámci řízení a optimalizace 

místní sítě aktivit a služeb v oblasti prevence kriminality. Závěrečná zpráva o plnění cílů a opatření 

bude předložena Pracovní skupině Prevence kriminality v rámci Komunitního plánování sociálních 

služeb a souvisejících aktivit a její závěry budou prezentovány na jednání příslušných komisí rady 

města – zejména Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti. 
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CELKOVÉ UKAZATELE 

Na území města působilo v roce 2018 v oblasti prevence kriminality celkem 55 subjektů, které 

realizovaly 95 preventivních aktivit a poskytovaly 5 sociálních služeb.  Převládaly aktivity a služby 

v oblasti sociální prevence (81), dále vzdělávací aktivity (13). Nejvíce aktivit a služeb se zaměřovalo  

na prevenci kriminality dětí a mládeže (Priorita č. 5 – 49 aktivit a 2 služby), dále pak na řešení 

problémů v sociálně vyloučených lokalitách (Priorita č. 4 – 21 aktivit) a na pomoc obětem trestných 

činů (Priorita č. 2 – 9 aktivit a 2 služby).   

 

 Tabulka č. 1 - Realizátoři aktivit a služeb v oblasti prevence kriminality v roce 2018 

Realizátoři aktivit a služeb v oblasti prevence 

kriminality 

Počet Sociální 

služby 

Preventivní 

aktivity 

Město - organizační jednotky MMO  1  9 

Město - organizační jednotky MPO 1  8 

Městské obvody 15  27 

Organizační složky státu 1  1 

Příspěvkové organizace města 2  3 

Neziskové organizace a další externí subjekty (školská 

zařízení) 

35 5 47 

 CELKEM 55 5 95 

 

Tabulka č. 2 - Druh aktivit a služeb v oblasti prevence kriminality v roce 2017 

Druh souvisejících 

preventivních aktivit 

a služeb v oblasti 

prevence kriminality 

Celkem Sociální 

prevence 

Situační 

prevence 

Informování 

občanů 

Vzdělávání 

vč. škol 

Realizační 

kapacity 

Počet souvisejících 

preventivních aktivit 

95 76 2 1 13 3 

Počet sociálních 

služeb 

5 5 0 0 0 0 

CELKEM 100 81 2 1 13 3 
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Tabulka č. 3 – Počet aktivit a služeb v oblasti prevence kriminality v roce 2018 

Priorita Počet aktivit Počet služeb 

Priorita 1 3 0 

Priorita 2 9 2 

Priorita 3 6 0 

Priorita 4 21 0 

Priorita 5 49 2 

Priorita 6 7 1 

CELKEM 95 5 

 

Celkové náklady na zajištění oblasti prevence kriminality v roce 2018 činily 36 127 142 Kč, z toho 

náklady města představovaly 13 546 716 Kč. Město se tedy podílelo na financování aktivit a služeb 

v oblasti prevence kriminality z 37 %. 

Tabulka č. 4 – Financování prevence kriminality v roce 2018 

Financování prevence kriminality 2018   

Celkové náklady 36 127 142 Kč 100% 

Náklady města 13 546 716 Kč 37% 

 

 

13 546 716 Kč; 
37% 

22 580 426 Kč; 
63% 

Financování prevence kriminality 2018 

Náklady města

Další zdroje
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Největší objem financí směřoval do Priority č. 5 Prevence kriminality dětí a mládeže. 

Tabulka č. 5 – Financování prevence kriminality dle priorit v roce 2018 

Financování dle priorit Celkové náklady Náklady města Procent 

Priorita 1 112 323 Kč 89 823 Kč 0,31% 

Priorita 2 3 973 932 Kč 1 139 841 Kč 11,00% 

Priorita 3 1 694 642 Kč 650 000 Kč 4,69% 

Priorita 4 9 805 267 Kč 2 295 084 Kč 27,14% 

Priorita 5 18 171 249 Kč 8 232 489 Kč 50,30% 

Priorita 6 2 369 729 Kč 1 139 479 Kč 6,56% 

CELKEM 36 127 142 Kč 13 546 716 Kč 100,00% 

 

 

 

112 323 Kč; 0% 
3 973 932 Kč; 11% 

1 694 642 Kč; 5% 

9 805 267 
Kč; 27% 

18 171 249 Kč; 
50% 

2 369 729 Kč; 7% 

Financování prevence kriminality 2018  
dle priorit 

Priorita 1

Priorita 2

Priorita 3

Priorita 4

Priorita 5

Priorita 6
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PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ PRIORIT, OPATŘENÍ A AKTIVIT V ROCE 2018  

PRIORITA 1 ROZVOJ SYSTÉMU PREVENCE 

Opatření 1.1 Zajištění realizačních kapacit 

Číslo aktivity Název aktivity Plnění Popis plnění Náklady 

SMO 

AKTIVITA 

1.1.1. 

Organizačně 

(institucionálně) 

zabezpečit systém 

prevence kriminality  

Splněno. V roce 2018 byl na území SMO zajištěn 

koordinovaný a funkční systém prevence 

kriminality. 

V roce 2018 fungovala na MMO pracovní 

skupina prevence kriminality (Prevence 

kriminality na místní úrovni) a nově vznikla 

pracovní skupina Prevence kriminality 

v rámci komunitního plánování. 

V roce 2018 byl na MMO zařazen úsek 

prevence kriminality (3 osoby na oddělení 

sociálních služeb). 

Existuje zpracovaný, schválený a 

vyhodnocovaný strategický materiál 

Strategie prevence kriminality SMO na 

období 2017–2021. 

V roce 2018 byla zpracována stručná 

Bezpečnostní analýza za rok 2017. 

SMO se v roce 2018 zapojilo do Programu 

prevence kriminality MV ČR na místní 

úrovni Ministerstva vnitra. 

SMO realizovalo v roce 2018 vlastní 

projekty. 

SMO podporovalo v roce 2018 městské 

obvody v rámci poskytování transferů 

v oblasti prevence kriminality a v oblasti 

vzdělávání. 

Městská policie Ostrava tvořila v roce 2018 

funkční prvek v systému prevence na 

území SMO. 

Náklady:  

v rámci 

běžné 

činnosti 

MMO). 

AKTIVITA 

1.1.2. 

Zajistit financování aktivit 

v oblasti prevence 

kriminality  

Splněno. Vyhlášené programy:  

Návrh na poskytnutí neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2018 v oblastech 

podpora osob s handicapem, prevence 

kriminality a zdravotnictví 

Počet podpořených projektů: 48 

Celkové 

náklady SMO 

na 

financování 

oblasti 

prevence 
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Výše poskytnuté podpory: 6.560 tis. Kč 

Vyhlášený program pro poskytnutí 

transferů MO: 

Návrh na poskytnutí transferů za účelem 

zabezpečení prevence kriminality 

Počet podpořených projektů: 29 (z toho 16 

projektů Hřiště pro veřejnost a 13 projektů 

rizikových městských obvodů a 

příspěvkových organizací). Výše poskytnuté 

podpory: 4.426 tis. Kč (z toho 3.186 tis. Kč 

na Hřiště pro veřejnost a 1.255 tis. Kč 

ostatní projekty). 

Počet podpořených projektů MPO: 4 

Výše poskytnuté podpory: 510 tis. Kč (310 

tis Kč v rámci transferů a 200 tis Kč v rámci 

dotací). 

SMO v roce 2018 realizovalo z vlastních 

zdrojů 6 projektů s náklady ve výši 535 tis 

Kč. 

SMO v roce 2018 spolufinancovalo v rámci 

Programu prevence kriminality 4 

neinvestiční projekty, výše 

spolufinancování: 172 tis. Kč a 2 investiční 

projekty, výše spolufinancování: 75 tis. Kč. 

Ze státního rozpočtu a fondů EU bylo SMO 

v roce 2018 podpořeno 9 projektů SMO 

dotací ve výši. Čerpání dotací z externích 

zdrojů: 2.789 tis Kč. 

V roce 2018 nebyl podpořen žádný subjekt 

při získávání prostředků z externích zdrojů. 

kriminality 

na území 

SMO v roce 

2018: 13 546 

716 Kč 

Opatření 1.2. Podpora pracovních skupin, spolupráce a rozvoj 

AKTIVITA 

1.2.1. 

Podporovat pracovní 

skupiny, zvyšovat jejich 

efektivitu 

 Splněno. SMO pravidelně podporuje činnost 

pracovních skupin v oblasti prevence 

kriminality včetně vyhodnocování jejich 

efektivity. V roce 2018 pracovala v případě 

potřeby pracovní skupina Prevence 

kriminality na místní úrovni rady města a 

nově také pracovní skupina Prevence 

kriminality a protidrogové prevence 

v rámci komunitního plánování ve městě 

Ostrava, která vznikla nově rozdělením 

pracovní skupiny Prevence kriminality a 

protidrogové.  Dále pracovaly podskupiny 

Náklady: 

13.170 Kč. 



8 

 

Primární prevence, Multidisciplinární tým 

pro oběti trestných činů (zajišťuje PMS) a 

nově vznikla pracovní skupina Pachatelé. 

Na území města dále fungují tzv. 

Multidisciplinární týmy, podpora jejich 

činnosti je obsahem projektu SMO Posílení 

prevence kriminality v Ostravě 

prostřednictvím asistentů prevence 

kriminality a multidisciplinárního přístupu.  

AKTIVITA 

1.2.2.  

Zajistit vznik pracovní 

skupiny pachatelé 

 Splněno. V roce 2018 vznikla pracovní skupina 

Pachatelé. Pracovní skupina se sešla v roce 

2018 4 krát. 

Náklady:  

0 Kč 

AKTIVITA 

1.2.3.  

Podporovat sdílení 

informací mezi aktéry 

uvnitř pracovních skupin 

Splněno. Zejména v rámci v rámci komunitního 

plánování a při činnosti dalších pracovních 

skupin, dále při realizaci projektu Posílení 

prevence kriminality v Ostravě 

prostřednictvím asistentů prevence 

kriminality a multidisciplinárního přístupu 

při činnosti Multidisciplinárních týmů 

Bez 

finančních 

nákladů. 

AKTIVITA 

1.2.4.  

Zajistit přenos 

navrhovaných opatření 

pracovními skupinami 

směrem ke 

kompetentním orgánům 

a institucím 

Splněno 

částečně. 

Zejména v rámci realizace projektu Posílení 

prevence kriminality v Ostravě 

prostřednictvím asistentů prevence 

kriminality a multidisciplinárního přístupu a 

v rámci komunitního plánování.  

… 

V rámci 

běžné 

činnosti 

MMO. 

AKTIVITA 

1.2.5.  

Zajistit zapojení zástupců 

městských obvodů do 

činnosti pracovních 

skupin a do systému 

prevence kriminality 

Splněno 

částečně. 

Zástupci městských obvodů nejsou 

zastoupeni v pracovních skupinách a 

systému prevence kriminality.  Zástupci 

městských obvodů ovšem jsou zastoupeni 

v Multidisciplinárních týmech, které pracují 

v rámci realizace projektu Posílení 

prevence kriminality v Ostravě 

prostřednictvím asistentů prevence 

kriminality a multidisciplinárního přístupu. 

V rámci 

běžné 

činnosti MO 

a MMO. 

AKTIVITA 

1.2.6. 

Iniciovat a zajistit 

spolupráci s dalšími 

subjekty (podnikatelský 

sektor apod.) 

Splněno 

částečně. 

Spolupráce s podnikatelským sektorem 

probíhá v rámci prevence kriminality 

především v rámci realizace projektu 

Bezpečnější Ostrava (obchodní centra). 

Další jednání k zapojení podnikatelských 

subjektů v roce 2018 neproběhla.  

 

V rámci 

běžné 

činnosti 

MMO. 
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Opatření 1.3.

  

Zachování a rozvoj systému včasné intervence 

AKTIVITA 

1.3.1. 

Zajišťovat provoz systému 

včasné intervence (SVI) 

SMO 

průběžně – 

splněno. 

Systém SVI je funkční agendový systém 

sociálně-právní ochrany dětí 

s funkcionalitou přiřazování policejních 

oznámení přímo na jednotlivé OSPODy 

statutárního města Ostravy. 

Bez dalších 

nákladů, 

zajištěno 

servisní 

smlouvou. 

AKTIVITA 

1.3.2.  

Iniciovat změny v SVI Splněno. Provedena analýza úprav SVI Ostrava 2018. 

Následné změny budou definitivně 

implementovány do SVI v roce 2019. 

Rovněž byla v roce 2018 provedena 

analýza SVI v souvislosti s bezpečností a 

ochranou dat (GDPR). 

Náklady: 

Zajištěno 

servisní 

smlouvou. 

AKTIVITA 

1.3.3.  

Iniciovat rozšíření SVI 

také na další aktéry, 

kterými jsou NNO, školy 

apod. 

Nesplněno. Nebyli zapojeni noví aktéři v rámci systému 

SVI a v současné době není v plánu 

zapojovat do systému nové partnery. 

Náklady:  

0 Kč. 

Opatření 1.4.

  

Podpora nabídky vzdělávacích aktivit 

AKTIVITA 

1.4.1. 

Iniciovat sjednocení 

systému odborného 

vzdělávání v rámci 

primární prevence  

Nesplněno. Závisí na provedené analýze v oblasti 

primární prevence v Ostravě realizované v 

roce 2018. V roce 2019 je plánováno 

pokračování této analýzy. 

 

V rámci 

běžných 

činností 

MMO. 

AKTIVITA 

1.4.2. 

Podporovat a zajišťovat 

vzdělávací akce na 

základě jejich potřebnosti 

či projevení zájmu ze 

strany potenciálních 

účastníků  

Splněno 

částečně. 

Realizován projekt Magistrátu města 

Ostravy Vzdělávání zaměstnanců MMO a 

MPO, plně financován z rozpočtu SMO.  

Náklady: 

42.000 Kč. 

Opatření 1.5. Podpora analytické práce, získávání nových poznatků včetně přenosu dobré praxe, reakce na nové 

hrozby v oblasti kriminality 

AKTIVITA 

1.5.1. 

Využívat vědecko-

výzkumné kapacity a 

vlastní analytickou práci 

organizací, mapovat 

aktuální trendy a jejich 

příčiny, včetně jejich 

komparace s dřívějšími 

Splněno 

částečně. 

V rámci projektu Posílení prevence 

kriminality v Ostravě prostřednictvím 

asistentů prevence kriminality a 

multidisciplinárního přístupu byla navázána 

spolupráce s Ostravskou univerzitou, 

nebyla však zpracována žádná vědecko-

výzkumná či analytická práce. Dále byla 

Náklady:  

0 Kč (náklady 

započítány 

v rámci 

priorit 4 a 5) 
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daty. navázána spolupráce s výzkumnou 

společností Sociofaktor s.r.o., která 

zpracovávala výzkumná šetření v oblasti 

všeobecné primární prevence kriminality a 

s VŠB – TU v oblasti mapování pocitu 

bezpečí. 

 

AKTIVITA 

1.5.2. 

Zapojení do sítě Evropské 

fórum pro bezpečnost ve 

městech (EFUS) 

Nesplněno. SMO není zapojeno do sítě EFUS. Náklady:  

0 Kč. 

AKTIVITA 

1.5.3. 

Podpora opatření 

vedoucích k eliminaci 

nových hrozeb (např. 

podílet se na budování 

ochrany tzv. měkkých cílů 

apod.) 

Splněno. Počet realizovaných akcí: 2 

Byly realizovány dva informační semináře k 

problematice ochrany měkkých cílů na 

téma základy ochrany měkkých cílů a 

bezpečnost na školách. Informační seminář 

byl podpořen státní účelovou dotací 

v rámci Programu prevence kriminality. 

34.653 Kč. 

Opatření 1.6. Hodnocení dopadů a efektivity 

AKTIVITA 

1.6.2. 

Provádět pravidelnou 

kontrolu efektivního 

využívání finančních 

prostředků z rozpočtu 

SMO 

Splněno. Pravidelná kontrola efektivního využívání 

finančních prostředků z rozpočtu SMO je 

prováděna v souladu s kontrolním řádem. 

V rámci 

běžných 

činností. 

 

Tabulka č. 6 – Financování Priorita 1 Rozvoj systému prevence kriminality 

Financování Priorita 1 Rozvoj systému prevence kriminality   

Celkové náklady 112 323 Kč 100% 

Náklady města  89 823 Kč 80% 

Další zdroje  22 500 Kč 20% 
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Priorita 2  POMOC A PORADENSTVÍ OBĚTEM 

Opatření 

2.1. 

Zvýšení informovanosti občanů města (potenciálních obětí a obětí trestné činnosti, svědků trestné 

činnosti) 

Číslo aktivity Název aktivity Plnění Popis plnění Náklady SMO 

AKTIVITA 

2.1.1. 

Posilovat informovanost 

občanů o bezpečném 

chování, ale také o postupech 

a možnostech v případě, že 

se stanou oběťmi trestné 

činnosti 

Plněno 

průběžně. 

Tématem se zabývá Tým pro 

oběti trestných činů, informace 

jsou prezentovány na webu 

projektu Bezpečnější Ostrava a 

v novinách Ostravská radnice a 

dalšími informačními kanály.  

Byly vytisknuty INFOLETÁKY PRO 

OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ - KAM 

SE OBRÁTIT . 

Předané informace:  

- 4 x jednání Tým pro oběti 

trestných činů  

- 5 x článek v tiskovinách města 

- 1 x článek na webu města (web 

KP) 

- distribuce cca 5.000 ks 

infoletáků 

V rámci běžné 

činnosti. 

Náklady na 

tiskoviny: 

14.574 Kč. 

Náklady města;         
89 823 Kč; 80% 

Další zdroje;   
22 500 Kč; 

20% 

Financování Priorita 1 Rozvoj systému  
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AKTIVITA 

2.1.2. 

Realizovat setkávání s občany 

a odborníky  

Splněno 

částečně. 

Byla realizována setkání 

odborníků. 

Částečně byla realizována 

setkání občanů s odborníky. 

Realizovaná setkání: 

- 2x realizace školení (setkání) 

pro odborníky – celkem 26 

proškolených osob 

-2 x účast poradce PMS a MPO 

na přednášce pro obyvatele 

domovů pro seniory  

- 1x účast na Týmu pro mládež – 

poradce PMS. 

Náklady: 0 Kč. 

AKTIVITA 

2.1.3. 

Vypracovat postup pro 

informování obětí o 

poskytovaných službách 

pro oběti trestné činnosti 

Nesplněno. Nebyl zpracován postup. 

V současné době jsou využívány 

materiály vytvořené v roce 

2014, které je potřeba 

aktualizovat. 

Náklady: 0 Kč. 

Opatření 

2.2. 

Pomoc a poradenství obětem a potenciálním obětem zejména zvlášť zranitelným obětem 

AKTIVITA 

2.2.1. 

Podporovat specializované 

poradenství pro oběti 

trestných činů 

Splněno. Počet podpořených projektů: 2  

Poradna pro oběti trestné 

činnosti v Ostravě 

Poskytování právních informací 

pro oběti trestných činů 

Další poradenství pro oběti 

trestných činů je realizováno 

mimo systém prevence 

kriminality v rámci sociálně 

právního poradenství: odbornou 

poradenskou činnost pro oběti 

trestných činů poskytovalo  

9 poraden. 

Náklady: 200 tis. Kč. 

AKTIVITA 

2.2.2. 

Podporovat programy pro 

zvlášť zranitelné oběti 

trestných činů  

Splněno. Počet podpořených projektů: 1 

Společně proti agresi 

Počet spolufinancovaných  

projektů: 1 

Nebudu cíl ani oběť 

 

Náklady: 144.979 Kč. 
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AKTIVITA 

2.2.3. 

Zajistit vznik programu pro 

dětské oběti 

Splněno. V roce 2018 byl z rozpočtu SMO 

podpořen projekt Krizového 

centra Ostrava Terapeutická 

práce se zvlášť zranitelnými 

oběťmi trestných činů. Pilotní 

provoz tohoto programu byl 

zahájen ve druhé polovině roku 

2018. 

Náklady:  

244.741 Kč. 

AKTIVITA 

2.2.4 

Realizovat a podporovat 

programy na utlumování 

nenávistných postojů, 

vyvracení předsudků, boření 

mýtů a programy zaměřené 

proti diskriminaci 

Splněno 

částečně. 

Počet podpořených projektů: 1 

Aktivně v SVL 

Náklady:  

149.071 Kč. 

AKTIVITA 

2.2.5. 

Přispívat ke zlepšování 

podmínek a prostředí při 

výslechu obětí trestných činů 

včetně podpory a zajištění 

provozu výslechových 

místností pro oběti trestných 

činů 

Splněno 

částečně. 

Provoz speciálních výslechových 

místností pro oběti trestných 

činů na území města zajišťuje 

Policie ČR. V současnosti 

funguje 1 speciální výslechová 

místnost v Dětském centru 

Domeček. Dále fungují  

4 poradenská místa pro osoby 

zúčastněné při incidentech 

domácího násilí (Moravská 

Ostrava, Přívoz, Poruba, 

Hrabůvka). 

Pokud jde o zlepšování 

podmínek, některé z poraden 

naplňují institut důvěrníka dle 

Zákona o obětech trestných 

činů, tj. doprovody obětí k 

OČTŘ. 

Náklady: 0 Kč. 

AKTIVITA 

2.2.6. 

Podporovat a realizovat 

činnosti související s 

vyhledáváním ohrožených 

osob  

Plněno. Počet podpořených projektů: 1 

Pomocná ruka: Práce s oběťmi 

trestných činů 

Na vyhledávání ohrožených 

osob se zaměřuje v rámci své 

činnosti Městská policie 

Ostrava.  Jedná se především  

Náklady započítány 

v rámci priority 4. 

Další náklady v rámci 

běžných činností 

SMO, především 

MPO. 
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o děti, handicapované osoby, 

ženy, osoby žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách, oběti 

domácího násilí, oběti trestných 

činů a seniory. Zvláštní 

pozornost je věnována skupině 

seniorů.  Ovšem ne všechna 

rizika lze odhalit preventivními 

akcemi nebo působením 

strážníků v ulicích, mnohdy 

záleží na zájmu či naopak 

lhostejnosti k okolí.  

Aktivitu naplňuje také Poradna 

pro oběti trestných činů pod 

PMS ČR. Týká se zejména 

seniorů v dlouhodobě špatném 

psychickém stavu, kteří 

kontaktují poradnu. Následně je 

po dohodě s obětmi předáván 

kontakt na odbory sociální péče 

příslušných městských obvodů. 

AKTIVITA 

2.2.7. 

Podporovat programy 

prevence kriminality pro 

seniory 

Splněno. Počet podpořených projektů: 2 

Cesty k seniorům 

Nebezpečný věk 

Náklady:  

295.971 Kč. 

 

 

 

AKTIVITA 

2.3.1. 

Zajistit provoz městského 

kamerového dohlížecího 

systému včetně modernizace, 

osvětlení či oplocení 

rizikových míst a realizovat 

další opatření situační 

prevence 

 

 

 

Splněno. Městský kamerový dohlížecí 

systém je funkční. 

Počet spolufinancovaných 

projektů: 2 

V roce 2018 proběhla 

modernizace (podpořen projekt  

Modernizace městského 

kamerového systému 2017 a 

2018 z dotace Ministerstva 

vnitra a rozpočtu SMO). 

V rámci běžné 

činnosti. 

 

Náklady: 89.576 Kč. 
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AKTIVITA 

2.3.3. 

Zajistit pokračování aktivity 

„forenzní identifikační 

značení“ jízdních kol a dalších 

předmětů a iniciovat zapojení 

co nejširšího okruhu měst do 

celostátního systému REFIZ 

Splněno 

částečně. 

 

 

V roce 2018 bylo označeno a 

následně zaregistrováno do 

databáze Městské policie 

Ostrava 470 jízdních prostředků 

a 13 kompenzačních pomůcek. 

Počet označených předmětů: 

440 jízdních prostředků (jízdní 

kola, elektrokola, koloběžky  

a elektrokoloběžky) a 13 

kompenzačních pomůcek. 

Náklady na zakoupení značících 

sad v roce 2018 nevznikly. Sady 

byly zakoupeny na konci roku 

2017. Těmito včasně 

nakoupenými sadami se značilo 

v roce 2018. 

Iniciativa k zapojení co 

nejširšího okruhu měst do 

celostátního systému REFIZ 

nebyla realizována. 

Náklady: 0 Kč. 
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Tabulka č. 7 – Financování Priorita 2 Pomoc a poradenství obětem 

Financování Priorita 2 Pomoc a poradenství obětem   

Celkové náklady 3 973 932 Kč 100% 

Náklady města 1 139 841 Kč 29% 

Další zdroje 2 834 091 Kč 71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady města;           
1 139 841 Kč; 29% 

Další zdroje;      2 834 
091 Kč; 71% 

Financování Priorita 2 Oběti 
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PRIORITA 3  PRÁCE S PACHATELI 

Opatření 3.1. Podporovat a rozvíjet programy pro práci s pachateli 

Číslo aktivity Název aktivity Plnění Popis plnění Náklady SMO 

AKTIVITA 

3.1.1. 

Podporovat komplexní 

projekty zaměřené na práci s 

pachateli (projekty 

zaměřující se na co nejširší 

spektrum problémů této 

skupiny pachatelů – tzn. 

bydlení, potíže se získáním 

práce, dluhy, nefunkční 

sociální vazby, závislosti, 

rozvoj finanční gramotnost, 

práce s motivací apod.) 

Splněno. 

 

Komplexní projekty zaměřené na 

práci s pachateli jsou realizovány 

v rámci Koordinovaného přístupu 

k sociálně vyloučeným lokalitám. 

 

Náklady: 0 Kč. 

AKTIVITA 

3.1.2. 

Podporovat resocializační 

programy zaměřené na práci 

s pachateli 

Splněno. 

 

Počet podpořených projektů: 1 

Cvičná dílna pro rozvoj pracovních 

kompetencí a přípravu na 

zaměstnávání osob opouštějících 

vězení 

Náklady:  

120 tis. Kč. 

AKTIVITA 

3.1.3. 

Podporovat programy 

zaměřené na práci 

s agresorem a zvýšit jejich 

dostupnost 

Splněno. 

 

Počet podpořených projektů: 1 

Agrese v rodině a ve vztazích 

Náklady:  

270 tis. Kč. 

AKTIVITA 

3.1.4. 

Podporovat zvýšení 

informovanosti o 

možnostech ukládání 

alternativních trestů a 

podporovat jejich výkon 

Plněno 

průběžně 

 

Realizuje PMS v rámci své 

standardní činnosti. Došlo 

k rozšíření besed ve věznicích o 

informace k alternativním 

trestům. Nadále průběžně 

probíhá úzká spolupráce s PČR, 

díky které jsou dále šířeny 

informace směrem k obviněným o 

možnostech odklonů od trestního 

řízení a alternativním trestům. 

Počet uložených alternativních 

trestů: v roce 2018 bylo na území 

Ostravy uloženo celkem 624 

alternativních trestů nebo 

Náklady: 0 Kč. 
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opatření, ve kterých byla probační 

a mediační služba, středisko 

Ostrava, pověřena výkonem 

kontroly a další práce 

s odsouzeným/pachatelem ve 

smyslu snižování rizika recidivy. 

 

Počet podnětů ze strany 

pachatelů: 70 

 

PMS ČR, středisko Ostrava 

evidovalo  v roce 2018 celkem 70 

podnětů ze strany obviněných 

z trestného činu (čili ve fázi 

přípravného řízení trestního)  

ke spolupráci za účelem vyřešení 

konfliktu vzniklého spáchaným 

trestným činem. 

 

Počet poskytovatelů 

alternativních trestů: 38 aktivních 

poskytovatelů. 

Poskytovatelé společensky 

prospěšné činnosti: v rámci 

projektu Interaktivní program 

sekundární prevence "Odvaha ke 

změně" 

Opatření 3.2. Zajistit spolupráci s věznicemi na území města 

AKTIVITA 

3.2.1. 

Zajistit zapojení věznic do 

spolupráce v oblasti 

prevence kriminality  

Splněno. 

 

Věznice jsou zapojeny do 

některých činností v oblasti 

prevence kriminality. Spolupráce 

je podporována v rámci činnosti 

Pracovní skupiny Pachatelé, kdy 

vazební věznice a Věznice 

Heřmanice jsou aktivními členy 

této skupiny. 

V rámci běžných 

činností. 

Náklady: 0 Kč. 

AKTIVITA 

3.2.2. 

Zajistit kontinuitu sociální 

práce s pachateli TČ ve 

všech fázích trestního řízení 

Splněno. Snaha o kontinuitu sociální práce 

s pachateli existuje, aktivně se 

tato oblast prohlubuje v rámci 

Pracovní skupiny Pachatelé, 

zejména jde o intenzivní 

V rámci běžných 

činností. 
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spolupráci sociálních kurátorů a 

věznic. 

Opatření 3.3. Podporovat programy zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti osob propuštěných z vězení a 

výkon obecně prospěšných prací 

AKTIVITA 

3.3.1. 

Podporovat organizace 

spolupracující při výkonu 

obecně prospěšných prací 

a rozšiřovat jejich počet a 

nabídku 

Splněno. 

 

Počet podpořených projektů: 4 

Zajištění podmínek pro výkon OPP 

v Jezdeckém klubu Baník Ostrava 

Obecně prospěšné práce v obvodu 

MOaP V. 

Podpora aktivit na zvýšení 

zaměstnanosti cílových skupin 

identifikovaných v plánu 

Zajištění podmínek pro výkon 

alternativních trestů 

Náklady:  

260 tis. Kč. 

 

Tabulka č. 8 – Financování Priorita 3 Práce s pachateli 

Financování Priorita 3 Práce s pachateli   

Celkové náklady 1 694 642 Kč 100% 

Náklady města 650 000 Kč 38% 

Další zdroje 1 044 642 Kč 62% 
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PRIORITA 4 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH 

Opatření 4.1. Předcházení a eliminace rizik souvisejících s problémy soužití majority a minority 

Číslo aktivity Název aktivity Plnění Popis plnění Náklady SMO 

AKTIVITA 

4.1.1. 

Hledání nových způsobů oslovení 

minority i majority vedoucí k 

jejich motivaci ke spolupráci 

(např. prostřednictvím šíření 

ověřených informací) 

Splněno 

částečně. 

Počet uskutečněných aktivit: 0. 

Téma je diskutováno v rámci 

činnost pracovní skupiny 

k naplňování Strategie integrace 

příslušníků romských komunit 

na území kraje. V praxi nejsou 

zatím žádné nové způsoby 

oslovování minority či majority 

realizovány. Aktivitou, která 

přispívala k motivaci ke 

spolupráci majority a minority 

patřila akce Setkání vzájemného 

porozumění – akce na náměstí 

Sv. Čecha. 

 

V rámci běžných 

činností 

subjektů. 

Náklady města;  
650 000 Kč; 38% 

Další zdroje;      
1 044 642 Kč; 62% 

Financování Priorita 3 Práce s pachateli 
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AKTIVITA 

4.1.2. 

Zajištění a podpora programů 

zacílených na společné aktivity 

majority a minority 

Splněno 

částečně. 

Počet realizovaných projektů: 0  

 

V roce 2018 žádný z projektů 

přímo zacílený na společné 

aktivity majority a minority 

nebyl realizován.  

Aktivitou, která přispívala 

k propojení a společným 

aktivitám majority a minority 

byla akce Galerie Plato 

(výtvarná dílna s tématem 

romského holocaustu, 

workshop zaměřený na 

romskou kuchyni). 

 

Náklady: 0 Kč. 

AKTIVITA 

4.1.3. 

Zajištění a podpora preventivních 

programů zaměřených na téma 

xenofobie, rasismu a stereotypů 

Splněno 

částečně. 

 

Počet realizovaných projektů: 0 

 

V roce 2018 se nepodařilo 

zajistit žádného stěžejního 

partnera pro realizaci programu 

zacíleného na téma xenofobie, 

rasismu a stereotypů. Osvěta 

v této oblasti je realizována 

náhodně a nesystematicky 

v rámci besed v sociálních 

službách a na školách v rámci 

programů primární všeobecné 

prevence, případně je řešena 

v rámci základního sociálního 

poradenství. 

Náklady: 0 Kč. 

Opatření 4.2. Podpora a rozvoj práce s dětmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách 

AKTIVITA 

4.2.1. 

Zajistit zkvalitňování a rozšiřování 

nabídky volnočasových aktivit pro 

děti ze SVL, které vycházejí ze 

zájmů dětí 

Splněno 

částečně. 

 

Počet podpořených projektů: 8 

 

Volnočasový klub na 

Ubytovnách Výstavní a 

Čujkovova 

Komunitní centrum Bedřiška 

Sportem proti nudě 

Poznáváme, učíme se a 

sportujeme - zájmové programy 

Náklady:  

1.171 tis. Kč. 
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pro děti a mládež v lokalitě 

Vítkovice 

Hudbou a sportem proti 

kriminalitě 

Primární prevence v lokalitě 

"Jílová" 

Zárubek pro děti 2018 

Rozvíjení vzájemných vztahů 

dětí a mládeže 

Kvalita podpořených projektů 

byla vyhodnocována standardně 

v rámci nastaveného dotačního 

systému SMO, nebyla 

hodnocena specificky a nebyla 

zapracována specifická kritéria 

do hodnocení jednotlivých 

projektů. 

 

AKTIVITA 

4.2.2. 

Podporovat programy zaměřené 

na rozvoj, motivaci dětí a 

předávání pozitivních vzorů v SVL 

Splněno. 

 

Počet podpořených projektů: 2 

 

Oratoř 2018 

Oratoř na ubytovně 2018 

 

Počet realizovaných projektů: 1 

 

Budu chránit pořádek 

Kvalita podpořených projektů 

byla vyhodnocována standardně 

v rámci nastaveného dotačního 

systému SMO, nebyla 

hodnocena specificky. 

Náklady:  

405.807 Kč. 

AKTIVITA 

4.2.3. 

Podporovat volnočasové aktivity 

společné pro děti z majority 

a minority; zajišťovat spolupráci 

zařízení a organizací 

vykonávajících činnost v sociálně 

vyloučených lokalitách i mimo ně 

Nesplněno.  

 

 Náklady: 0 Kč. 

 

Opatření 4.3. Preventivní působení proti negativním jevům s vyšším výskytem v sociálně vyloučených lokalitách 

(např. lichva, domácí násilí, závislosti aj.) 

AKTIVITA 

4.3.1. 

Realizace a podpora pořádání 

kurzů a programů funkční 

gramotnosti, preventivních 

programů, programů boje proti 

Splněno. 

 

 

Počet podpořených projektů: 3 

 

Jde to i bez dluhů 

Jde to i bez dluhů 2018 

Náklady:  

165.367 Kč. 
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lichvě, k tématům prevence 

kriminality a prevence užívání 

návykových látek; zajistit 

provázanost služeb a aktivit v 

oblasti protidrogové prevence a 

prevence kriminality 

Počet realizovaných 

projektů/akcí: 2 

 

Kulaté stoly k provázání činnosti 

poskytovatelů protidrogového 

terénu a služeb sociální 

prevence 

AKTIVITA 

4.3.2. 

Podpora komunitních akcí s cílem 

aktivizace občanů SVL k řešení 

problémů v lokalitách 

Splněno. 

 

Počet podpořených projektů: 2 

 

Někam to dotáhneme 

Pro nás s námi  

Náklady:  

110 tis. Kč. 

AKTIVITA 

4.3.3. 

Realizace a podpora programů 

tzv. policejní asistence (Asistent 

prevence kriminality, služba 

Pomocná ruka, Plán postupu, 

multidisciplinární týmy…) 

Splněno 

částečně. 

 

Počet podpořených projektů: 1 

 

Pomocná ruka: Práce s oběťmi 

trestných činů" 

 

Počet realizovaných projektů a 

aktivit: 3 

 

Posílení prevence kriminality v 

Ostravě prostřednictvím 

asistentů prevence kriminality a 

multidisciplinárního přístupu 

Plán postupu 

Společně za práva a bezpečí. 

 

Nebyla zajištěna analýza 

potřeba a náklady na zajištění 

rozvojové aktivity v rámci Plánu 

postupu 

Náklady:  

241.859 Kč. 

AKTIVITA 

4.3.4. 

Zahájení a realizace projektu 

Domovník - preventista 

Splněno Počet realizovaných projektů: 1 

Počet zapojených městských 

obvodů: 1 

Počet Domovníků – preventistů: 

6 

51.980 Kč 

AKTIVITA 

4.3.5. 

Podpora součinnosti při 

kontrolách hygienických a 

bezpečnostních podmínek na 

ubytovnách, prováděných za 

účelem zajištění adekvátních 

podmínek ubytovaných 

Nesplněno. 

 

V roce 2018 byly kontroly 

hygienických podmínek na 

ubytovnách prováděny ze 

strany jednotlivých subjektů bez 

přispění MMO. 

 

V rámci běžných 

činností MMO. 

 

Tabulka č. 9 – Priorita č. 4 Řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách 
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Financování Priorita 4 Řešení problémů v SVL   

Celkové náklady 9 805 267 Kč 100% 

Náklady města 2 295 084 Kč 23% 

Další zdroje 7 510 183 Kč 77% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady města;         
2 295 084 Kč; 23% 

Další zdroje;              
7 510 183 Kč; 77% 

Financování Priorita 4 Řešení problémů v SVL 
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Priorita 5  PREVENCE KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Opatření 1 Zvyšování kompetencí zodpovědných osob při práci s dětmi a mládeží (vzdělávání lektorů, rodičů, 

správců, pedagogů) 

Číslo aktivity Název aktivity Plnění Popis plnění Náklady SMO 

AKTIVITA 

5.1.1. 

Vyhledávat a inspirovat se 

příklady dobré praxe. 

Podporovat zapojení rodičů do 

preventivních aktivit a setkávání 

rodičů s odborníky  

Splněno 

částečně. 

 

Počet realizovaných 

setkání:  3 

Počet podpořených 

projektů: 0 

 

Aktuální informace a 

příklady dobré praxe jsou 

zaměstnancům škol 

předávány průběžně.  

Dále probíhají setkání 

s metodiky prevence a 

výchovnými poradci v PPP.  

Náklady: 0 Kč 

AKTIVITA 

5.1.3. 

Podporovat a spolupodílet se na 

zvyšování kompetencí 

zaměstnanců pracujících s dětmi 

a mládeží 

Splněno 

částečně. 

 

Počet podpořených 

projektů a akcí: 0 

Počet zajištěných 

vzdělávacích akcí: 0 

 

Pravidelné předávání 

informací mezi členy 

pracovní skupiny 

komunitního plánování 

prevence kriminality. 

Mapování vzdělávacích 

potřeb pracovníků v 

primární prevenci. 

Náklady: 0 Kč 

AKTIVITA 

5.1.4. 

Podporovat vzdělávání 

pedagogických pracovníků a 

lektorů v tématech primární 

prevence a intervence 

 

 

 

 

Splněno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet podpořených 

projektů:  1 

 

Výcvik v minimalizaci šikany 

na školách (pro 17 

pedagogů) 

 

 

 

 

 

Náklady:  

165 tis. Kč. 
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Opatření 5.2 Podpora efektivních programů všeobecné primární prevence, opatření vedoucích ke zdravému klimatu 

ve školách resp. třídách 

AKTIVITA 

5.2.1. 

Podporovat kvalitní programy 

všeobecné primární prevence  

Splněno. 

 

Počet podpořených 

projektů: 9 

 

Všeobecná PPRCH v 

Ostravě v roce 2018 

Program primární prevence 

Škola osobního života 

Etický kompas 

Finanční dar v oblasti 

primární prevence, 

prevence kriminality a 

domácího násilí 

Program všeobecné 

prevence Prevalis, z.s. - 

Dlouhodobý program 

primární prevence (DPPP) 

III. 

Buď sám sebou 

Audit a zmapování 

podmínek primární 

prevence 

Dokaž si, dokaž to. 

V roce 2018 byla 

provedena dvě výzkumná 

šetření v oblasti všeobecné 

primární prevence 

kriminality Zmapování 

podmínek  

v oblasti všeobecné 

primární prevence s aplikací 

na školy v Ostravě a Audit 

programů primární 

prevence v Ostravě v roce 

2018. 

Náklady:  

1.174.580 Kč. 

AKTIVITA 

5.2.2. 

Podporovat vznik a provoz 

školních poradenských pracovišť 

Plněno 

průběžně. 

 

Počet realizovaných 

projektů:  1 

Počet zapojených škol: 28. 

 

Rozvoj rovného přístupu ke 

vzdělávání ve městě 

Ostrava I 

Mimo rozpočet 

prevence kriminality 
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Projekt umožňuje 

zapojeným základním 

školám využívat služeb 

odborných pracovníků na 

pozicích školní psycholog, 

speciální pedagog, sociální 

pedagog, školní asistent, 

apod. přímo v prostředí 

dane školy.  Podařilo se 

vytvořit Školská 

poradenská pracoviště, 

která poskytují poradenské 

a konzultační služby pro 

žáky, jejich zákonné 

zástupce a pedagogy.  Díky 

realizovaným aktivitám v 

rámci tohoto projektu se 

zvyšuje úspěšnost žáků 

ohrožených školním 

neúspěchem ve vzdělávání.  

AKTIVITA 

5.2.3. 

Zajistit sjednocení podpory 

programů primární prevence 

Splněno 

částečně 

V roce 2018 byla 

provedena dvě výzkumná 

šetření v oblasti všeobecné 

primární prevence, toto by 

mělo pokračovat také 

v roce 2019, kdy by mělo 

dojít k případnému 

sjednocení podpory 

programů primární 

prevence. 

V rámci běžných 

činností MMO. 

AKTIVITA 

5.2.4. 

Podporovat certifikované 

preventivní programy 

Splněno 

částečně. 

 

Počet podpořených 

certifikací: 0  

V roce 2017 a 2018 žádná 

organizace o certifikaci 

nepožádala, v roce 2016 

požádaly 2 organizace. 

Certifikace je dlouhodobý 

proces. 

Náklady: 0 Kč. 

Opatření 5.3. Podpora aktivního využívání volného času dětmi a mládeží 

AKTIVITA 

5.3.1. 

Podporovat provoz hřišť a 

sportovišť otevřených pro 

veřejnost 

Splněno. 

 

Počet podpořených 

projektů: 19 

Hřiště otevřená pro 

veřejnost 

Náklady:  

3.215.532 Kč. 
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Počet realizovaných 

projektů: 1 

Zhotovení informačních 

tabulí pro Hřiště otevřená 

pro veřejnost. 

AKTIVITA 

5.3.2. 

Zajistit udržení provozu 

stávajících otevřených klubů a 

NZDM, zasadit se o rozšíření 

nabídky otevřených klubů a 

NZDM pro děti a mládež včetně 

navazujících služeb (mimo SVL, 

např. sídliště)  

Splněno 

částečně. 

 

Počet podpořených 

projektů: 9 

 

Klub Maloš 

Charitní středisko Michala 

Mahone 

Místo, kde ti rozumí 

Zdravá mládež 2018 

Cesta k radosti 

Stop nudě na sídlišti 

Otevřený klub pro děti a 

mládež v Michálkovicích 

Klub FreeCoolIn 

Klub Bavidlo a Bavík 

Na rozšíření nabídky 

otevřených klubů a NZDM 

pro děti a mládež včetně 

navazujících služeb se bude 

pracovat v rámci 

komunitního plánování. 

Náklady:  

2.303 tis. Kč. 

Opatření 5.4. Zajištění a rozšíření nabídky služeb především pro rizikové děti a mládež, případně mladé dospělé  

AKTIVITA 

5.4.1. 

Zajistit podporu programu 

krizové pomoci pro děti a 

mládež  

Splněno 

částečně.  

V září 2018 požádala 

organizace Centrum 

sociálních služeb Ostrava 

o.p.s. o registraci sociální 

služby krizové pomoci 

podle § 60 Zákona o 

sociálních službách pod 

názvem „Krizové centrum 

pro děti a rodinu“ a o vstup 

do základní Krajské sítě 

sociálních služeb. Žádostem  

bylo vyhověno a od 

1.1.2019 bude tato služba 

v Ostravě fungovat. V roce 

2018 byly realizovány 

přípravy pro řádné budoucí 

fungování této služby 

Náklady: 0 Kč. 



29 

 

(výběr zaměstnanců, 

podání žádostí o datace, 

příprava vhodných prostor, 

definování poslání a cílů 

služby, apod.). 

AKTIVITA 

5.4.2. 

Zasadit se o rozvoj 

dobrovolnictví v oblasti práce 

s rizikovými dětmi a mládeží 

Splněno 

částečně. 

Počet podpořených 

projektů: 1 

 

Program Kmotr. 

 

Počet zapojených 

dobrovolníků v roce 2018: 

12  

Náklady: 105.963 Kč. 

AKTIVITA 

5.4.3. 

Podporovat a zajišťovat 

programy zaměřené na práci s 

rodinným systémem 

Splněno 

částečně. 

 

Počet podpořených 

projektů: 1 

 

Vzdělávací semináře 

provázané se zážitkovým 

pobytem a jednodenními 

volnočasovými aktivitami 

Naplňováno dále v rámci 

realizace jednotlivých 

projektů (například 

Interaktivní program 

sekundární prevence 

"Odvaha ke změně") 

Ovšem specifická kritéria 

nebyla zapracována do 

hodnocení jednotlivých 

projektů. 

Náklady: 99.321 Kč. 

AKTIVITA 

5.4.4. 

Podporovat a zajišťovat 

programy sekundární a 

selektivní a indikované primární 

prevence 

Splněno. Počet podpořených a 

zajištěných projektů: 6 

Interaktivní program 

sekundární prevence 2018 

Interaktivní program 

sekundární prevence 

"Odvaha ke změně" 

Právo pro život VIII. 

Kometa 2018 

Nástup 2018 

Společnou cestou k lepšímu 

životu 

Řešen nárůst klientů se 

Náklady:  

740.854 Kč. 
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závažnějšími projevy 

závadového chování 

(řešeného soudy).  

Řešena nastavení 

efektivního procesu 

předávání dětských klientů 

do programů. 

AKTIVITA 

5.4.5 

Podporovat nízkoprahové 

zájmové a sportovní aktivity pro 

rizikové děti a mládež 

Splněno. Počet podpořených 

projektů: 6 

 

Blok pro všechny - lezením 

proti kriminalitě 

Otevřený fotbalový turnaj o 

putovní pohár VOODOO 

CUP 2018 

Skate na Jihu 

Malovaná hřiště a 

malované olympiády 2018 

Sportovní příměstský tábor 

Diamantová stezka - 

Nízkoprahové centrum 

pohybových aktivit 2018 

Náklady:  

386.334 Kč 

 

 

 

Tabulka 10 – Priorita č. 5 Prevence kriminality dětí a mládeže 

Financování Priorita 5 Děti a mládež   

Celkové náklady 18 171 249 Kč 100% 

Náklady města 8 232 489 Kč 45% 

Další zdroje 9 938 760 Kč 55% 
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Priorita 6  PRŮŘEZOVÁ A DALŠÍ SPECIFICKÁ OPATŘENÍ 
 

Opatření 6.1 Posilovat účast cílové skupiny na formulaci cílů, plánování postupu a realizaci aktivit v oblasti 

bezpečnosti a prevence kriminality 

Číslo aktivity Název aktivity Plnění Popis plnění Náklady SMO 

AKTIVITA 6.1.1. Vytvářet podmínky k rozvoji 

dobrovolnictví v oblasti 

bezpečnosti a prevence 

kriminality 

Splněno. 

 

Počet realizovaných 

projektů: 1 

 

Bezpečnostní dobrovolník 

Mariánské Hory a Hulváky 

Počet zapojených osob: 

20  

Náklady: 0 Kč. 

AKTIVITA 6.1.2. Zapojovat cílové skupiny do 

plánování a realizace projektů 

a aktivit 

Splněno 

částečně. 

 

Především v rámci 

realizace projektu Posílení 

prevence kriminality v 

Ostravě prostřednictvím 

asistentů prevence 

Náklady: 0 Kč. 

Náklady města;          
8 232 489 Kč; 45% 

Další zdroje;               
9 938 760 Kč; 55% 

Financování Priorita 5 Děti a mládež 
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kriminality a 

multidisciplinárního 

přístupu. Zajišťováno 

v rámci realizace aktivity 

4.3.3 Realizace a podpora 

programů tzv. policejní 

asistence  

Opatření 6.2. Podporovat a zajistit osvětu a informační aktivity  

AKTIVITA 6.2.1. Zajistit pokračování projektu 

Bezpečnější Ostrava a zvýšení 

efektivity jeho působení 

Splněno 

částečně. 

 

Realizace projektu 

Bezpečnější Ostrava 

pokračovala také v roce 

2018: pokračovala 

spolupráce s obchodními 

centry (akce Bezpečnější 

nakupování a parkování), 

nově byla realizována 

akce Partner projektu 

Bezpečnější Ostrava a 

informování občanů 

především v novinách 

Ostravská radnice. V roce 

2018 započalo strategické 

plánování projektu.  

 

Počet podpořených 

projektů: 1 

Projekt Bezpečnější 

Ostrava byl posílen 

projektem Právní 

vzdělávání, podpora a 

posilování právního 

vědomí obyvatel v oblasti 

bezpečnosti a prevence 

kriminality v rámci 

statutárního města 

Ostravy 

Náklady:  

263.479 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

400.000 Kč 

AKTIVITA 6.2.2. Zajistit informování široké 

veřejnosti o bezpečnostní 

situaci a rovněž o opatřeních 

v oblasti prevence kriminality 

Splněno. Plněno prostřednictvím 

různorodých informačních 

kanálů subjektů v oblasti 

prevence kriminality, 

především 

prostřednictvím Policie ČR 

a Městské policie Ostrava, 

V rámci běžných 

činností realizátorů. 
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projektu Bezpečnější 

Ostrava, novin Ostravská 

radnice, dále v rámci 

Komunitního plánování 

sociálních služeb.  

Opatření 6.3. Realizovat další specifická opatření v oblasti prevence kriminality  

AKTIVITA 6.3.1. Podporovat preventivní 

programy zaměřené na boj 

proti virtuální kriminalitě a 

kyberšikaně 

Splněno. 

 

Počet podporovaných 

projektů: 3 

 

E-Bezpečí pro Ostravu 

2018 

Bezpečně s tabletem a 

mobilem 

Ostrava - město 

odpovědných škol 

Další informovanost 

zajištěna v rámci projektu 

Právní vzdělávání, 

podpora a posilování 

právního vědomí obyvatel 

v oblasti bezpečnosti a 

prevence kriminality v 

rámci statutárního města 

Ostravy a projektů 

všeobecné primární 

prevence. 

Náklady: 306 tis. Kč. 

AKTIVITA 6.3.2. Zajistit zvýšení 

informovanosti veřejnosti, 

zejména ohrožených cílových 

skupin o problematice 

virtuální kriminality a 

kyberšikany 

Nesplněno. 

 

Počet realizovaných 

informačních akcí: 0. 

 

Náklady: 0 Kč. 

AKTIVITA 6.3.3. Podporovat a zajistit pořádání 

kurzů finanční gramotnosti 

pro děti i dospělé 

Částečně 

splněno. 

 

Počet realizovaných 

informačních akcí: 1 

 

Dluhová platforma 

Ostrava -  

slouží k posilování kvality 

a efektivity dluhového 

poradenství. Cílem 

dluhové platformy je, aby 

se účastníci 

Náklady: 0 Kč. 



34 

 

(poskytovatelé služeb) 

mohli dále vzdělávat 

například formou 

workshopů a měli 

možnost sdílet aktuální 

témata a dobrou praxi. 

Prostřednictvím Agentury 

pro sociální začleňování 

může dluhová platforma 

také komunikovat 

problematické oblasti 

spolu s podněty k jejich 

řešení směrem k 

Ministerstvu 

spravedlnosti a s tím se 

může podílet na změnách 

legislativy. 

 

Další aktivity v oblasti 

finanční gramotnosti jsou  

realizovány v rámci 

Koordinovaného přístupu 

k sociálně vyloučeným 

lokalitám: 

Prevence ohrožení rodiny 

ve městě Ostrava 

Příprava na trh práce – 

prostupným 

zaměstnáváním ke zvýšení 

kompetencí 

Prostup k pracovnímu 

uplatnění 

Ruku v ruce do práce 

Interaktivní program 

sekundární prevence 

Finanční gramotnost je 

dále řešena s klienty 

individuálně v rámci 

odborného sociálního 

poradenství v nestátních 

neziskových organizacích 
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AKTIVITA 6.3.4. Podporovat zvýšení 

informovanosti dětí i 

dospělých osob, jak se nestát 

obětí podvodů (uzavírání 

smluv, podmínky smluv) 

Splněno 

částečně. 

 

Počet realizovaných 

informačních akcí: 0. 

V roce 2018 byly 

publikovány 2 články na 

téma prevence podvodů 

v novinách Ostravská 

radnice a  

3 články v Deníku 

(Nadační fond Paragraf) 

Náklady: 0 Kč. 

AKTIVITA 6.3.5 Podporovat preventivní 

programy pro osoby žijícími 

rizikovým způsobem života 

Splněno. 

 

Počet podpořených 

projektů: 1 

Terénní program ROZKOŠ 

BEZ RIZIKA, z.s. 

Náklady: 

170 tis. Kč. 

 

Tabulka 11 – Financování Priorita 6 Průřezová a další specifická opatření 

Financování Priorita 6 Průřez   

Celkové náklady 2 369 729 Kč 100% 

Náklady města 1 139 479 Kč 48% 

Další zdroje 1 230 250 Kč 52% 

 

 

Náklady města;        
1 139 479 Kč; 48% Další zdroje;              

1 230 250 Kč; 52% 

Financování Priorita 6 Průřez 


