
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

 

DATUM: 2.9.2020 

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát města Ostravy; zasedací místnost č. 406 

 

1. Hlasování o novém členu – p. Pavel Moc – Vzájemné soužití - Pomocná ruka - schválen 

všemi členy 

 

2. Manažerka Katka Ciklová posílá všem pozdravy 

 

3. Informace od koordinátora KP 

 jednací řád – bude projednáván na manažerském týmu. Finální verze bude poskytnuta 

členům KP k připomínkování, 

 karty aktivit – při vyhodnocování postupovat dle Vyhodnocení Akčního plánu a přehledu 

poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2019   

https://www.kpostrava.cz/file_upload/vyhodnoceni-akcniho-planu-a-karet-aktivit-2019.pdf , 

 ukazatele – podnět na aktualizaci manuálu k ukazatelům – obecné dotazy potřeba řešit 

s administrátory jednotlivých oblastí, konkrétní věci, dotazy a podněty na úpravu posílat 

Štěpánu Vozárikovi na e-mail svozarik@ostrava.cz, na podzim proběhne revize, 

 program na manažerský tým – jednací řád, Evaluace OPTIMKO – výstupy, PORTEX, 

aktualizace katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit – zodpovědnost za správnost 

a aktuálnost informací bude kontaktní osoba každé skupiny. Bude zaslána prezentace. 

 

4. Vzdělávání 2020 

 9.9.2020 - seminář formou kulatého stolu k činnosti poskytovatelů protidrogového terénu 

zaměřený na oblast bezpečný noční život v Ostravě (viz příloha) 

 24.9.2020 - Zabezpečte se – bezpečný domov – Praha, více na: 

https://www.mvcr.cz/clanek/pozvanka-na-seminar-pro-verejnost-zabezpecte-se-bezpecny-

domov.aspx 

 

https://www.kpostrava.cz/file_upload/vyhodnoceni-akcniho-planu-a-karet-aktivit-2019.pdf
mailto:svozarik@ostrava.cz
https://www.mvcr.cz/clanek/pozvanka-na-seminar-pro-verejnost-zabezpecte-se-bezpecny-domov.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/pozvanka-na-seminar-pro-verejnost-zabezpecte-se-bezpecny-domov.aspx


 

 

 6.10.2020 - Evropské dny Handicapu – Agresivita – fenomén současné doby?, více na: 

http://edhostrava.cz/domains/edhostrava.cz/wp-content/uploads/2020/08/program-EDH-

2020-konference-press_final.pdf 

 9.10.2020 - Konference na ochranu měkkých cílů – Praha (viz příloha) 

 6.10. a 24.11.2020 - Agresivní jedinec a Sebepoškozování (paní doktorka Gavendová) 

 Rizika a nástrahy kyberprostoru – bude upřesněno 

 Již proběhlo: Metody působení na cílovou skupinu (základy mediální komunikace, osvěty 

a informování cílových skupin) 

 

5. Inspiromat  

 11.9.2020 – Inspiromat – INSPIROMAT V OBLASTI ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

v souladu se zákonem 561/2004 sb. a vyhláškou 72/2005 Sb. pro subjekty realizující 

programy v oblasti školské primární prevence v Ostravě. Facilitace:  Adam Wojtovič, 

Eschola, v.o.s. v prostorách Renarkonu. Přihlášeni: MPO, Institut prevence, NZDM 

M. Magone, PPP, Nebuď oběť. 

 

6. Různé 

Informace k realizaci PPRCH na školách: 

Katku Ciklovou v otázkách PPRCH zastupuje Andrea Matějková 

 Mgr. Andrea Matějková 

Krajská koordinátorka prevence rizikového chování 

telefon: 595 622 337 

mobil:+420 604 293 951 

e-mail: andrea.matejkova@msk.cz 

Renarkon  

 nabitý program, o přednášky je zájem, otázka vývoje koronaviru, zda jim realizaci 

protiepidemiologická opatření dovolí 

Rizika internetu  

 program plánují, každá škola má jiná hygienická opatření 

 zvyšený počet hoaxů na téma koronavirus – info lze hledat na www.hoax.cz 

 na Tik Toku je aktuální téma TraumaPorn, více na https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hrat-

si-na-obeti-holokaustu-nebo-11-zari-tiktok-zaplavil-novy-trend-117282?fbclid=IwAR2-

kqBJsqC3CNM2i882Gq3O1G0gSAU427idvQvav10DpGzd7tFs0Zvf_cQ 

 vyšla novela vyhlášky MŠMT, kdy škola může zakázat používání mobilních telefonů při 

výuce i  o přestávkách 
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Koordinátor pro oběti trestných činů - pan Makový  

 PMS vyčlenila z účelově vázaného fondu pro pomoc obětem trestných činů jeden milion 

korun pro zajištění odborné pomoci obětem z Bohumína.  

Více na:  

https://www.pmscr.cz/informace-pro-poskytovatele-pomoci-obetem-v-bohumine/ 

https://www.pmscr.cz/informace-pro-obeti-zharskeho-utoku-v-bohumine/ 

 jednání Týmu pro oběti se bude konat dne 17.9.2020 

Charita Ostrava 

 ubývá dětí, mají na ně více času, změna oproti minulému období – převažují romské děti 

Výchovný ústav  

 plný stav klientů, stejná situace je všude v obdobných zařízeních, není kde klienty umisťovat  

MPO  

 3.9.2020 se bude konat výběrové řízení na APK 

 2.9.2020 se rozjel projekt Seniorova akademie (i přes obavy účastníků) 

 projekt Pracujeme na sobě preventivně běží dle projektové žádosti 

 stále se značí jízdní kola syntetickou DNA 

Pavučina  

 realizovali dva informační dny pro veřejnost, kdy šli na veřejná hřiště, kde prezentovali své 

aktivity zejména rodičům, na podzim budou mapovat výsledky těchto aktivit 

Rubikon  

 daří se zaměstnávat klienty, znovu mohli začít jezdit do věznice v Opavě, hodně klientů, 

budou muset odmítat, nově budou přijímat menší počet klientů, ale práce s klienty bude 

intenzivnější a zaměřena více do hloubky problémů klienta. 

Nadační fond Paragraf  

 možnost kontaktovat Nadační fond Paragraf v oblasti poskytování právních informací 

(písemné dotazy do kopie na h.kuznikova@ostrava.cz nebo tpavelec@ostrava.cz)  

 případně zasílat podněty na Noc práva, konanou 3.3.2021 na e-mail kubalova@nfparagraf.cz  

 

Další jednání je naplánováno na 14.10.2021 od 9 do 11 hodin v prostorách Střední školy stavební 

a dřevozpracující, U Studia 2654, 700 30 Ostrava-Zábřeh. 

 

Zapsali: Tomáš Pavelec, Helena Kuzníková 
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