
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

 

DATUM: 21.10. 2021 v 9:00 

MÍSTO KONÁNÍ: Střední škola stavební a dřevozpracující 

 

PROGRAM 

  

1. Volba manažera –  volba proběhla veřejně, skupina navrhla jednoho kandidáta Mgr. Kateřinu 
Puterovou, pro navrženého kandidáta hlasovali všichni přítomní členové. 
 

2. Hlasování o přijetí nového člena – skupina odhlasovala novou členku Irenu Štulíkovou místo 
Mgr. Kateřiny Grofkové za Institut prevence. 

 
3. Informace od manažerky pracovní skupiny: 

 Informace o fungování Sociopointu – místa prvního kontaktu  
 Informace o výběrovém řízení  
 Multidisciplinární péče týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty ve FNO – 

pilotní program ministerstva zdravotnictví 
 Karty aktivit – platí stejný postup jako v minulých letech, v následujícím období 

budeme karty vyhodnocovat a následně tvořit nové na další rok 
 Další jednání je naplánováno na 16.11.2021 od 9 do 11 hodin v prostorách Don 

Bosco. 
 

 Bližší informace k jednotlivým bodům jsou v prezentaci, která je součástí tohoto zápisu 
 

4. Prevence kriminality MMO  
 Připravuje se nová strategie prevence kriminality, aktuálně se pracuje na podkladové 

analýze – tzv. institucionální analýze (provádí firma Sociofaktor). Pro fungování naší 
skupiny po odloučení z KP, budeme hledat tu nejfunkčnější cestu.  

 Informace o zamýšleném vzdělávání – medializace, emoce v konfliktu, průběžné 
vzdělávání od nadace Paragraf, case management, kyberprostor. Bližší informace o 
vzdělávání (lektor, datum, místo) budou průběžně skupině zasílány mailem. 



 

 

 Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence 
kriminality v době pandemie se stal projekt Nechme dětem dětství, který realizuje 
Centrum sociálních služeb v Ostravě. Ocenění proběhlo 6.října v Plzni na Dnech 
prevence. Více na https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostravsky-projekt-
prevence-kriminality-nechme-detem-detstvi-ziskal-vyznamne-oceneni. 

 
5. Mgr. Lucie Škvaridlová seznámila všechny přítomné s připravovanou spoluprací SMO a 

Agentury při přípravě Plánu sociálního začleňování a Místního akčního plánu. Prezentace je 
součástí přílohy tohoto zápisu. 
 

6. Informace z organizací 

PČR – na oddělní prevence došlo ke změna vedoucího Mgr. Gabrielu Pokornou nahradil Mgr. Petr 
Směták.  Rozšiřují preventivní projekt „PORADCE policejní rádce pro bezpečný život“. Jde o 14 videí 
s preventivními tématy. Videa jsou volně ke shlédnutí na 
https://www.youtube.com/results?search_query=%E2%80%9EPORADCE+policejn%C3%AD+r%C3%A
1dce+pro+bezpe%C4%8Dn%C3%BD+%C5%BEivot%E2%80%9C  

Institut prevence – terapeutické skupiny probíhají od září pravidelně každý týden, zítra organizaci 
čeká monitoring, od září selektivní prevenci ve školách – na bázi růstových skupin. Zástupce 
organizace zmiňuje problém ve financování školních projektů na kalendářní rok, efektivnější 
financování je na školní rok.  

Rubikon – od července pořádají skupinu pro klienty, kde mají možnost smysluplně trávit čas, projekt 
k bydlení od ledna by měli fungovat jako sociální, ve věznění v Opavě probíhá vzdělávání (příprava na 
propuštění apod.), hledají klienty pro Milostivé léto, většina klientů na podmínky nedosáhne (více 
informací je možné najít v letáku, který je součástí zápisu).  

Tým pro oběti – setkání v září, tematicky zaměřené na spolupráci se zdravotnickými zařízeními. 

Renarkon – jsou plně vytíženi, aktuálně pouze tři lektoři, dělají vzdělávání pro sociální pracovníky. 
V tomto týdnu byla v zařízení Mgr. Vedralová, která s pracovníky zamířila i do terénu.  

Don Bosco – daří se dostat děti z ubytovny na Hulvácké, spousta dětí, které nechodí do školy, 
pracovníci z Don Bosca mají naplánovanou schůzku s APK, proběhl monitoring. 

SŠ motivační program – od září proběl motivační program, který již ukončili, ale mají velký úspěch, tři 
účastníci mají pohovory na práci, téměř všechny děvčata se chtějí dále vzdělávat, za 14 dnů chystají 
další běh (třetí). 

Pavučina – proběhl monitoring z MMO,  služba jede na plno, mají ale omezené počty, prevence 
naplněné kapacity, mají méně o lektorů o jednoho ze tří na dvou, Bedrnova rozjíždí aktivity, zápasí 
s personálními změnami, děti ale chodí, v létě se účastnili akce prázdniny na Jihu, což přineslo další 
klienty a vetší důvěru vůči organizaci. 



 

 

Prázdniny na Jihu byly zúčastněnými členy vnímány velmi pozitivně, vznikla však k diskuze ke snížení 
prahu při přihlašování dětí. Více informací na https://prazdninynajihu.cz/.   

Koordinátorka sociálního začleňování – multidisciplinární týmy jedou bez omezení, setkávají se 
fyzicky, na všech týmech zaznívá problém s drogovou tematikou, je v plánu již rozšířit vzniklou 
metodiku k záškoláctví, v srpnu pokles počet romských asistentů, vypadly Vítkovice, zůstává tak 
Slezská a Moravská Ostrava a Přívoz, od prvního září projekt Romští leadři hybatelé změny (Třinec, 
Přerov, Kunčičky, Přívoz), vznikla nová příloha ke komunitní práci ve výběrovém řízení. 

Vzájemné soužití – fungují policejní pochůzky, snaží se chodit za rodinami a mluvit s nimi o 
záškoláctví, jsou v omezeném režimu, dlouhodobá nemocenská, všechny hlavní aktivity mají 
naplněné, z 12 realizovali 18 besed, velký zájem, v listopadu je čeká setkání s aktivními členy, píší 
projekt na další rok. 

Nízkoprahové zařízení Michala Magone – v září stabilizovali tým, aktuálně mění elektřinu v celém 
objektu, chválí si spolupráci se sociofaktorem, po covidu se změnila cílová skupina, daří se jim držet 
pravidla. 

OSPOD – jedou v běžném režimu, realizují víkendové pobyty pro rodiny s dětmi – kurátorské děti, 
realizoval se tým pro pohotovost, hodně policejních hlášenek, tým pro mládež bude pouze 
jednodenní . 

BKB a IC – mají nově terapeutku, rozjeli skupinovou terapii pro osoby ohrožené domácím násilím, 
proběhly dva interdisciplinární týmy v rámci DN, zástupce IC zmiňuje také  https://nenech.se/ – 
stránky pro oběti domácí násilí, rozšířila se spolupráce se sociálními odbor, aktuálně se pracuje na 
nové publikace Distanční forma pomoci, zamýšlí se spolupráce s Ligou otevřených mužů pro práci 
s násilnou osobou. BKB slaví 30 výročí. V organizaci proběhl monitoring a den otevřených dveří.  

PMS – zásadní změny nejsou, mají 20 let výročí, aktuálně probíhá příprava na novelizaci trestních 
předpisů, které se práce PMS úzce týká, tvoří se nové metodiky v souvislosti se změnami, tvoří se 
programová centra (nejbližší u nás ve Frýdku Místku), daří se tvořit klientské skupiny, proběhla 
setkání s organizacemi, které pracují se stejnou cílovou skupinou, vznikne komplexní nabídka služeb 
(programů a aktivit) za neziskové organizace pro lepší orientaci, jsou v personálním podstavu kvůli 
nemocenským. 

 
 

Zápis zpracovala Mgr. Kateřina Puterová 

V Ostravě dne 26.10.2021 

 

 

 



 

 

 

  


