
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

 

DATUM: 2.3.2021  

MÍSTO KONÁNÍ: Microsoft teams 

 

PROGRAM 

1. Hlasování o přijetí nových členů 
Pracovní skupina odsouhlasila přijetí nových členů, všichni členové byli přijati všemi 
přítomnými členy pracovní skupiny, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

 Za Centrum sociálních služeb – program sekundární prevence se loučil Mgr. 
Jiří Volný, kterého nahrazuje Bc. Klára Jankovičová 

 Za Vzájemné soužití se do skupiny vrací Mgr. et. Mgr. Michaela Grebeníčková 
a nahrazuje tak p. Pavla Moce 

 Za Pavučinu se loučí Ing. Michal Vašenda. Jeho nástupce se stává p. Iva 
Neuvirta, který v Pavučině převzal místo ředitele.  

 Marii Buchtovou za občanskou poradnu Ostrava Slezské diakonie nahrazuje 
Mgr. Denisa Šustková, Dis. 
 

2. Informace z pracovní skupiny protidrogové prevence a představení aplikace 
Čára 
V pracovní skupině se setkávají po celou dobu pravidelně on-line formou přes 
rozhraní ZOOM. Účast je vysoká, pochvalují si úsporu času, ale chybí osobní kontakt. 
Nově skupina pracuje interaktivní formou na realizaci cílů. Stanovují si aktuální 
témata, rozdělují se do samostatných místností, kde na nich pracují v menších 
skupinkách a snaží se o konstruktivní výstupy. Z důvodu zastavení rozvojových 
peněz (covid), se letos zaměří na realizaci cílů spojených s propagací služeb a aktivit, 
informovaností směrem k veřejnosti apod. – práce s weby a facebooky organizací, 
kampaně, představení služeb a procesů (co klienta čeká). Zároveň se zaměří na 
zlepšení vzájemné komunikace a informovanosti mezi službami.  
Prezentace k aplikaci Čára je přílohou zápisu. Předpokládané datum spuštění ještě 
není známo. V plánu je spustit aplikaci během měsíce března. Je v plánu také její 
propagace. 
 

3. Karty aktivit 
Skupina aktuálně zpracovává karty aktivit – vyhodnocení roku 2020 a plán na rok 
2021. Manažerka upozorňuje na sladění výstupů při vyhodnocení. A aktualizaci karty 
na letošní rok.  



 

 

4. Vzdělávání 
Bc. Helena Kuzniková shrnula přehled vzdělávacích akcí, které proběhly v minulém 
roce. Taktéž představila náměty vzdělávání na rok 2021, které zaslaly některé 
organizace. Tabulku s náměty je přílohou zápisu. Pokud má někdo z členů pracovní 
skupiny zájem o vzdělání v jiném tématu než bylo představeno, prosíme o zaslání na 
mail omp-ostrava@seznam.cz. Na základě námětů bude vytvořena anketa, ve které 
budou členové hlasovat. Na základě hlasování bude pak realizováno nejžádanější 
vzdělávání. 
 
Městská policie Ostrava realizuje taktéž vzdělávací akce a uvítala by zájem z řad 
neziskových organizací a dalších klíčových aktérů na poli prevence kriminality. 
Jakmile budou mít přehled školení, zástupce zašle manažerce a ta rozešle do 
skupiny. 
 
Bc. Jana Abrlová nabízí  pracovní skupině sérii webinářů k tématu bezpečnosti a 
sociálního vyloučení, které pořádá Agentura pro sociální začleňování. 
Webináře povedou členové výzkumného týmu Brizolit. Webináře jsou celkem čtyři: 
  
18.3.2021 - Jak vznikají sociálně vyloučené lokality? 
08.4.2021 - Kdo žije v sociálně vyloučených lokalitách? 
29.4.2021 - Jsou sociálně vyloučené lokality nebezpečné? 
20.5.2021 - Obchod s chudobou jako forma organizovaného zločinu 
  
  
Registrace probíhá formou on-line formuláře. Registrovat se lze na celý cyklus i 
jednotlivé webináře zvlášť. 
 
 

5. Dotační řízení a vyúčtování dotací 
 
Odkaz na schválené dotace pro rok 2021 
https://dotace.ostrava.cz/?zadatel=&ic=&projekt=&poskytovatel=&obdobi=&obdobi_do=&n
azev_oblast=Oblast+prevence+kriminality+-+osoby&nazev_vyzva=&id_stav= 
 
V letošním roce se objevovaly velké nedostatky ve vyúčtování dotací, proto Mgr. 
Tomáš Pavelec (specialista dotačních programů a podpor) upozorňujeme na největší 
chyby. 

 Nedodržení účelu dle smlouvy 
 Úhrada nad 1000 Kč nebyly prováděny bezhotovostně (je to jedna ze zásad) 
 Chybí potvrzení o bezdlužnosti 
 chybně vyplněné formuláře, formulář „Přehled čerpání dotace“ není vyplněn 

ve výši obdržené částky dotace 
 Chybí některé doklady (např. ve vyúčtování 20 jízdenek a dodáno pouze 15) 
 Je možné vyúčtovat jen to, co se vztahuje k danému dotačnímu období (nelze 

např. platit webhosting na další měsíce, které již    nespadají do dotačního 
období) 



 

Poslední dva příklady nejsou v rozporu se zásadami, ale je třeba myslet na to, že 
finanční prostředky jsou čerpány z veřejných prostředků. Mělo by zde platit 
pravidlo hospodárnosti: 

 Velmi nákladné aktivity (např. kino 5D) 
 Předzásobování se některými položkami např. kancelářské potřeby, drogerie 

(dotace má být spojena s náklady na realizaci projektu v daném roce)   

Na letošní rok je v plánu seminář, jak správně vyúčtování udělat. Jakmile bude znám termín, 
budou členové informování. Manažerka prosí, aby se semináře účastnili za organizaci ti, 
kteří vyúčtování zpracovávají. 

6. Informace z organizací 
 MMO prevence kriminality – byly podány žádosti na ministerstvo vnitra na APK, 

DNA značení a domovník preventista 
 NZDM a krizová pomoc – hodně aktivit kvůli COVID omezeno. Kontakt s dětmi se 

přesunul do online prostředí. Aktuálně spolupracují se Sociofaktorem na 
výzkumném projektu, který má za cíl ukázat, jak je prevence důležitá a že se 
vyplácí.  

 PMS – nově vznikla programová centra, nejbližší ve Frýdku-Místku. Realizují čtyři 
programy, dva pro mladistvé a dva pro dospělé pachatelé. Prozatím realizováno 
individuálně kvůli COVID, jakmile omezení pominou, přejdou programy do 
skupinových forem.  

 Nová Šance – zástupce děkuje MMO za možnost umístění COVID pozitivních 
klientů v domě v Radvanicích.  

 Pavučina – kvůli COVID omezený režim, své aktivity přesunuli do online, kde se 
s dětmi setkávají – klub Klika online. 

 Vzájemné soužití – kvůli COVID aktuálně neprobíhají pochůzky s PČR, stále 
vyhlášeno výběrové řízení https://www.vzajemnesouziti.cz/index.php?oid=6417071  

 BKB – přestěhování na novou adresu Jurečkova 20, letos budou slavit 30 let výročí 
od založení 

 CPP Renarkon – již přesunuli své aktivity do online prostředí, prezenční besedy 
probíhaly v prvních a druhých třídách, aktivně spolupracují se Sociofaktorem, 
rozjeli FB i IG stránky a poradenské okno na stránkách https://www.cpp4u.cz/  

 Koordinátor pro sociální začleňování – byly podány žádosti o přezkoumání 
vyhlášení bezdoplatkové zóny. V Mariánských Horách zrušena. Hlubina-Jih 
zůstává. Multidisciplinární týmy již fungují online. Vláda zajistila roušky pro 
potřebné, které jsou distribuovány přes potravinové banky a vznikl i nový metodický 
pokyn k dávce mimořádné okamžité pomoci v souvislosti s COVID. V Ostravě 
začala fungovat nová organizace Romodrom. Již teď lze pozorovat obrovský 
negativní dopad vývoje ve školství a distanční výuky. 

 OSPOD – standardní činnost s ohledem na opatření COVID 
 Don Bosco – na základě opatření COVID je zařízení zavřeno, ale poskytují 

doučování v DD Na Vizině, v domě sester Matky Terezy a na ubytovně Soiva. Mají 
sepsány smlouvy o stáži. 

 Vaše dohoda – úspěšně obdrželi akreditaci. 



 

 Občanská poradna Ostrava – v poradně nový pracovník, který se aktuálně zaučuje, 
advokát pro exekuce stále k dispozici, osobní kontakt ve velké míře přenesen do 
elektronické a telefonické komunikace 

 Rizika internetu a komunikačních technologií – školí online cca již 20 školení, 
zástupce upozorňuje na O2 chytrou školu, kde jsou typy k výuce a výukové 
materiály, pracují na vzdělávání pracovníků v neziskovém sektoru – šablony MSK 

 Rubikon – probíhají skype pohovory s věznicemi, aktuálně s klienty řeší složitou 
situaci na trhu práce 

 Institut prevence – probíhají úvodní schůzky na subjektech, klienti nechtějí 
přecházet do online, aktuálně řeší, jak to vymyslet, prozatím individuálně 

 Koordinátor týmu pro oběti – snaha šířit informace k obětem, hledají se cesty, jak to 
dělat efektivně, hledá cesty, jak efektivně pracovat s týmem a klíčovat témata, 
velké téma dětské oběti 

 CSS program sekundární prevence – aktuálně se projekt rozjíždí a spolupracují se 
sociofaktorem 
 

7. OPTIMKO 
Prosba k zástupcům vytipovaných organizací k zapojení do výzkumu – analýza 
potřeb klientů. 
 
 
Další setkání proběhne 20.4.2021 v 9:00, místo bude upřesněno s ohledem na 
vládní opatření v souvislosti s COVID-19. 
 
Zápis zpracovala 
V Ostravě dne 5.3.2021 
 
Mgr. Kateřina Ciklová  
manažerka pracovní skupiny 
 
  

 

 

 

 

  


