
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

 

DATUM: 20.4.2021 

MÍSTO KONÁNÍ: microsoft teams 

 

PROGRAM 

1. Koordinátor komunitního plánování Mgr. Štěpán Vozárik 

Karty aktivit: koordinátor poděkoval za vyplněné karty aktivit, vyhodnocení karet aktivit za všechny 
skupiny bude v průběhu května. V případě že budou v kartách nějaké nejasnosti, koordinátor se ozve 
konkrétní zodpovědné osobě za danou kartu. 

Projekt Optimko – MMO jako aplikační garant, v současné době probíhá analýza věkové struktury 
jednotlivých sociálních služeb (u nás 5 služeb), Magone, Locika a Rubikon. Původní záměr byl 
v projektu pracovat samostatně s komunitním plánováním, se strategií prevence kriminality a se 
strategií protidrogové prevence. Vzhledem k náročnosti se řeší pouze KP. Strategie kriminality 
aktuálně prodloužená. Do budoucna se zvažuje, zda nechat plánování s ohledem na cílové skupiny 
nebo na potřeby.   

V současné době se řeší odloučení PS Kriminality z KP. Přemýšlí se, jak nejefektivněji nastavit nový 
funkční systém prevence kriminality. Na přípravu máme téměř rok a půl. Stále se počítá se službami, 
které jsou pod prevencí kriminality, ty se napojí na jiné PS (pravděpodobně děti a rodina, skupina pro 
občany ohrožené sociálním vyloučením). Služby budou financování ze sociální péče, nízkoprahová 
zařízení z prevence kriminality. 

2. Informace od manažerky pracovní skupiny 

Primární prevence - MŠMT zaslalo do škol dokumenty k návratů dětí do škol. V dokumentu 
doporučuje i nadále realizaci primární prevence jak v rotační výuce, tak v online prostředí. Výňatek 
z tohoto dokumentu bude přiložen k zápisu. Aktuálně se stále čeká na odsouhlasení přílohy 
metodického doporučení k primární prevenci týkající se duševního zdraví. Na dokumentu pracovali 
lidé z iniciativy Blázniš, no a?. Tato iniciativa realizuje primární prevenci na školách a proškoluje 
lektory v tématu duševního zdraví  v souvislosti s rizikovým projevem chování. 4.5.2021 má 
manažerka se zástupci této iniciativy schůzku, aby se toto téma rozšířilo i do škol v Ostravě. O toto 
téma také projevila zájem organizace Spirála. 

Další setkání – termín a podoba dalšího setkání bude upřesněna s ohledem na vládní opatření. 



 

3. Hlasování o členství 

Skupina odhlasovala přijetí nového člena za Mgr. Tomáše Zmiju za  Vaši dohodu z.s. byla do 
skupiny všemi členy přijata Mgr. Jana Záchová. 

4. Krizová linka týmu pro oběti Mgr. Radek Makový  

Na základě dobré  praxe se někteří členové týmu pro oběti sdružili ve skupině na whatsapp, aby 
tuto platformu využívali při řešení akutních případů – řešení akutních potřeb klientů. Tato 
platforma nemá sloužit jako chat, ale jako akutní linka. Zatím zkušební provoz. Další setkání týmů 
pro oběti bude 11.5.2021 se zaměřením na zvláště zranitelné oběti - senioři s handicapem a jak 
s nim pracovat, v případě že se stanou obětí, co můžeme těmto lidem poskytnout. 

5. Recovery koučové   

Prezentace od paní Lenky Račanské, Ostrava má 4 kouče, nový koncept v péči se závislými 
osobami, prezentace je přiložena v příloze, v rámci recovery koučinku funguje v Renarkonu i 
svépomocná skupina, zatím jedou online formou. V příloze zápisu je letáček. Recovery kouče již o 
spolupráci požádala i psychiatrická léčebna, zvažují se možnosti působení recovery koučů ve 
vězení.  Aktuálně je otevřené přihlašování na další běh výcviku v recovery koučinku. Zájemci 
mohou zaslal motivační dopis, úvahu nad jejich cestou zotavení a doporučení (od kamaráda, 
partnera, kolegy, sociálního pracovníka či terapeuta) na email: recovery@podaneruce.cz V 
případě zaslání poštou mohou využít adresu: Poradenské centrum v Brně, Hilleho 5, 602 00 Brno. 
Termín zaslání dokumentů je do 30.4.2021. 

6. Prevence kriminality MMO Bc. Helena Kuzniková 

Z krajského úřadu přišla informace, že aktualizují strategii prevence kriminality, v souvislosti 
s tímto úkolem žádá kraj o vyplnění swat analýzy, zájemci, kteří by se chtěli do vyplnění zapojit 
jsou vyzvání, aby se ozvali Bc. Heleně Kuznikové. Za prevenci kriminality máme  úspěšné projekty 
(pouze na rok) - APK, MPO forenzní značení, Domovník preventista (menší krácení) – snížení škod 
evidovaných na majetku, kde domovníci fungují 
Vzdělávání – největší počet hlasů dostal PhDr. Andrej Drbohlav. 

7. Informace z organizací 

MMO Tomáš Pavelec – projekt sociofaktoru – poděkování za spolupráci a zdůraznění, že projekt 
není o kontrole, ale o rozvoji, smlouvy k dotacím jsou vyhotoveny všechny, některé z nich jsou 
ještě na právním oddělení.  

Rubikon – schválený projekt svépomocné skupiny pro klienty, budou mít krizový byt, pro lidi 
v akutní  nouzi (hlavně pro vracející se z vězení, pobyt možný až půl roku) 

Městská policie Ostrava – přibrali tři nové APK 

Koordinátorka sociálního začleňování – nově působí v Ostravě Romodrom – odborné sociální 
poradenství pro navrátivší z Británie nebo těm, kteří chtějí zažádat o statut starousedlíka, MDT 
jedou, služby jedou v omezeném režimu, preventivní služby v SVL rozdávají roušky a respirátory, 
řeší nedostatek pediatrů 



 

Střední škola dřevozpracující – projekt funguje dle restrikcí, mají menší skupiny, od pondělí 
zahájili nástup, provedli testování, skupiny po třech. 

Nová šance – potvrzuje dobrou zkušenost s Romodromem. Navázali spolupráci s PMS Karviná, 
přes kterou měli několik klientů na pobytu. 

BKB - Poradna poskytuje pomoc v běžném režimu a uživatelé čerpají služby za dodržení všech 
hygienických opatření. 

Intervenční centrum – hledají psychologa s výcvikem, dlouhodobě onemocněla terapeutka – 
výcvik a VŠ směru taktéž hledají, aplikace Nenech se pro oběti domácí násilí  https://nenech.se/. 
Klient se dostane na webové stránky, kde se nejen může bezpečně spojit s nejbližším IC v ČR, ale 
kde si také může něco málo o domácím násilím přečíst, také o pomoci jednotlivých 
kompetentních institucí. 

PČR – přednášky v online prostředí, největší zájem je o cestu onlinem a trestní odpovědnost, 
méně na první stupeň, za Ostravu nejmenší zájem, projekt kterak se obětí nestáti – zájem ze 
stran seniorů více než ze škol, aktuálně mají zažádaný projekt na primární prevenci pro první 
stupeň. 

Renarkon – beseduje online, menší poptávky z Ostravy taktéž, o prázdninách plánují preventivní 
tábor na Landek konecem srpna 

Vaše dohoda – školy jsou zahlcené různými nabídkami, zkusit kdyžtak přes obvody, všechno běží, 
žádné změny, připravují projekt Norské fondy 

Nebuď oběť – proběhlo vzdělávání pro školní metodiky prevence, jako desátá organizace se 
zapojila do projektu se Sociofaktorem 

CSS - za Program sekundární prevence zaměřující se na děti (10-18 let) s projevy rizikového 
chování, nic nového není. I v této těžké době přijímají stále nové zájemce, se kterými pracují 
převážně v přirozeném prostředí. Dále děkují za zmínění spolupráce se SocioFactorem, shledávají 
v ní velký přínos.  

Vzájemné soužití – projekt Společně za práva a bezpečí jede stále stejně, v týmu už jsou 
kompletní. Pochůzky s PČR stále v omezeném režimu, ale chválí si výbornou domluvu a v případě 
potřeby je možno vyjít společně do terénu. 

Institut prevence - terapeutická skupina běží - do této doby proběhla s každým klientem 
individuální konzultace, min. 3 a od tohoto týdne začínají se skupinovým setkáním, samozřejmě v 
omezeném režimu, kdy skupina bude rozdělena na dvě menší.  Také plánují primární prevenci, 
aktuálně domluvené dvě Ostravské školy a aktuálně dotváří tým a píší projekt na MSK.  
 

V Ostravě dne 28.4.2021 

zápis zpracovala Mgr. Kateřina Ciklová 
manažerka pracovní skupiny 

 



 

 

 

 

 

 

  


