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SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ 

PREVENCE 

Dne: 27. 3. 2014 

Účel setkání:  Definování priorit pro potřeby aktualizace stávajícího 3. Komunitního plánu 

sociálních             služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 - 2014 

 

 

Diskutovaná témata: 

Finančně dostupné bydlení s doprovodným sociálním programem 

- Lidé, kteří odcházejí z azylového bydlení nebo výkonu trestu, z léčeben či rodiny s dětmi, 

které se musí náhle vystěhovat ze svého dosavadního bydlení – všechny tyto skupiny 

potřebují finančně dostupné bydlení (malometrážní byty, levný nájem, odpuštění kauce),  

- většina těchto lidí končí v ubytovnách. 

 

Bydlení mladých lidí po odchodu z ústavní výchovy 

- Mladí lidé, kteří odcházejí z ústavní výchovy, která je mimo Ostravu, nemohou využít 

služby domu na půl cesty v Ostravě, protože nemají trvalé bydliště v Ostravě (přestože jsou 

původně z Ostravy). 

Úkol pro pracovní skupinu na příští jednání: členové, kterých se daná problematika týká, spočítají, 

s kolika lidmi s výše uvedenou potřebou v průběhu roku 2013 pracovali. 

 

Možnost noclehu pro lidi se závislostí, kteří jsou aktuálně pod vlivem 

- Lidé se závislostí, když jsou pod vlivem návykové látky, jsou odmítáni v azylových 

domech či noclehárnách,  

- potřeba nouzového přespání hlavně v podzimních a zimních měsících. 

 

Úkol pro pracovní skupinu na příští jednání: členové, kterých se daná problematika týká, spočítají, 

s kolika lidmi s výše uvedenou potřebou v průběhu roku 2013 pracovali. 

 

Informovanost – chybí informovanost o službách 

Lidé nejsou informovaní o sociálních službách, s jejichž podporou by mohli řešit svou obtížnou 

sociální situaci. 

 

Děti se závislostí – možnost léčby 

- Chybí pobytové zařízení pro léčbu dětí do 15 let – jedná se o závislost na alkoholu i 

drogách.  

 

Úkol pro pracovní skupinu na příští jednání: členové, kterých se daná problematika týká, spočítají, 

s kolika lidmi s výše uvedenou potřebou v průběhu roku 2013 pracovali. Dále možnost získat 

informace z OSPOD. 

 

Agresivní pachatelé 

- Pachatelům násilných trestných činů (kromě pachatelů domácího násilí – pro ně programy 

jsou) chybí možnost absolvovat terapii k tomu, aby uměli pracovat s agresí a naučili se ji 

zvládat.   
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Podpora mladých lidí závislých na hracích automatech 

- Zvyšuje se počet mladých lidí, kteří jsou závislí na hraní automatů a sázení,  

- jedná se o mladé lidi ve věku 15 – 18 let,  

- na závislost je navázána kriminalita – krádeže z důvodu zajištění financí na sázení a hraní,  

- problémem jsou v současné době i sázky přes internet.  

 

Podpora dětí, které bydlí na ubytovnách 

- Školy přehlíží problém, že na ubytovně děti nemají možnost si zpracovat domácí úkoly a 

kde se učit,  

- zároveň školy nespolupracují s volnočasovými kluby, které by je v tomto mohly podpořit.   

 

Děti neumí řešit běžné mezilidské vztahy 

- Děti na základních a středních školách neumí řešit vztahy, špatně se adaptují na třídní 

kolektiv – potřebují podporu v oblasti řešení vztahů, adaptace ve škole, řešení konfliktů,  

- NZDM jsou dostupné ve vyloučených lokalitách – kam chodí převážně jen děti z romské 

komunity.   

 

Podpora lidí po odchodu z výkonu trestu 

- Osoby po výkonu trestu, které mají bydlení, potřebují program, jenž by jim pomohl 

adaptovat se v běžném prostředí – např. pracovní terapie,  

- Nová Šance kapacitně nestačí,  

- ve věznicích se snižují počty sociálních pracovníků a lidé odcházejí z věznic bez 

dostatečných informací,  

- diskutována otázka možnosti podpory prostřednictvím sociálních kurátorů – zda jsou jejich 

služby využívány (dobrovolnost). 

 

Další problémy zmiňované v průběhu diskuse 

- lidé na pokraji společnosti nemají svého lékaře – nemají dostupnost zdravotní péče,  

- dostupnost právních služeb – lidé nemají informace o možnostech bezplatných právních 

poraden,  

- obecně zmíněna potřeba zvyšování finanční gramotnosti – lidé z cílových skupin se často 

ocitají v dluhové pasti, 

- není dostupnost podpory klinickými psychology (např. pro děti, které jsou agresivní nebo 

děti závislých rodičů),  

- zvyšování interetnického násilí, fanouškovství – nárůst agresivity obecně,  

- lidé, jimž se pracovní skupina věnuje, mají často nízkou vzdělanostní úroveň a obtížně se 

uplatňují na trhu práce (obecně je potřeba po možnosti zkrácených úvazků pro matky 

s dětmi), 

- vysoký nárůst majetkové trestné činnosti - v PS není zástupce policie,  

- zvyšující se výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, 

- diskuse nad potenciální možností existence skupin osob, které mohou potřebovat podporu, 

nicméně není na ně zaměřena pozornost (např. v rámci průzkumu) – v souvislosti s tímto 

zmiňováni lidé s HIV pozitivitou, gayové, bytová prostituce. 
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Závěr 

Všechny definované potřeby budou diskutovány na dalším jednání pracovní skupiny. Účelem 

příští schůzky bude hledání možných řešení zjištěných potřeb v následujícím plánovacím období.  

 

 

 

 

 

 

 


