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Analytická část – institucionální analýza

 Pracovní skupina Prevence kriminality na místní úrovni

 Příprava a realizace městských programů prevence kriminality a plnění dalších, 
především koncepčních úkolů v oblasti prevence kriminality

 Monitoring realizace projektu „Bezpečnější Ostrava“. 

 V rámci této skupiny působí také podskupina Bezpečnější Ostrava, která dříve působila 
samostatně

 Členové voleni Radou města, patří mezi ně zástupci MMO (např. manažerka programu 
prevence kriminality, sociální začleňování, protidrogová prevence, bezpečnostní ředitel, 
mediální pracovník, MPO, PČR, PMS, Krajský úřad MSK, PPP). Předsedou je náměstek 
primátora pro Odbor kultury a volnočasových aktivit a Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví.

 Pracovní skupina Prevence kriminality 

 Je začleněna pod Komunitní plánování města Ostravy, vyčleněna z původní pracovní 
skupiny Komunitního plánování Prevence kriminality a protidrogové prevence

 Zástupci veřejné správy – Policie ČR, Městské policie, Magistrátu města Ostravy, Probační 
a mediační služby; neziskových organizací a dalších subjektů zejména z resortu školství –
Pedagogicko-psychologická poradna, střední škola, výchovný ústav, zástupce Týmu pro 
oběti



Analytická část – institucionální analýza

 Tým pro oběti 

 vznikl v rámci projektu Probační a mediační služby Proč zrovna já? Po skončení projektu byl 
zachován a „záštitu“ nad jeho činností převzal MMO. 

 Tým pro oběti v průběhu své činnosti změnil svého koordinátora a rozšířil spektrum svých členů. 

 Většinu členů představují zástupci neziskových organizací, jejichž činnost je zaměřena na práci 
s obětmi nebo jsou oběti jednou z jejich cílových skupin. Dále jsou jimi zástupci MPO, Probační 
a mediační služby – střediska Ostrava, OSZ Ostrava, Okresního soudu v Ostravě.

 Pracovní skupina Pachatelé

 Platforma, která vznikla v průběhu roku 2018, a jejíž potřeba vzniku byla uvedena 
mezi aktivitami stávající Strategie prevence kriminality. Pracovní skupina má členy z řad PČR, 
PMS, vazební věznice a věznice, vězeňské služby, Magistrátu města Ostravy, Úřadu práce ČR a 
nestátních neziskových organizací pracujících s pachateli.

 Tým pro mládež

 Samostatná skupina, která se věnuje rizikovým dětem a mládeži. 

 Tým pro mládež sdružuje zástupce těchto subjektů: Okresní státní zastupitelství Ostrava, Okresní 
soud v Ostravě, Krajského úřadu, Střediska výchovné péče, Probační a mediační služby, Policie 
ČR, Městská policie Ostrava, Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče, 
Magistrát města Ostrava, OSPOD některých městských částí, advokát.



Analytická část – institucionální analýza

 Další související pracovní skupiny

 Romské etnikum komunitního plánování

 Sociálně vyloučení komunitního plánování

 Protidrogová prevence komunitního plánování 

 Multidisciplinární týmy - 7 MdT v 6 městských obvodech 



Institucionální analýza – hlavní zjištění

 Široká pracovní skupina s velkým množstvím členů (zejména PS Prevence 

kriminality) 

Klady

- zisk rozmanitých informací, které jsou v různé 
míře využitelné v praxi jednotlivých členů

- navázání osobních vztahů se širokým 
spektrem aktérů

Zápory

- těžko se nalézají společná témata, která by 
byla užitečná všem členům pracovní skupiny, 

témata jsou řešena spíše povrchově

- není tak pracovní, praktická, spíše informativní

- často se střídají zástupci organizací, těžká 
orientace „kdo je kdo“

- frekvence setkávání je hodnocena jako příliš 
častá



Institucionální analýza – hlavní zjištění

 Zápory

 Široká cílová skupina, nejasné zaměření pracovní skupiny a nejasná očekávání 

od členů (zejména PS Prevence kriminality)

 Nečitelnost rolí jednotlivých subjektů a jejich zástupců v rámci pracovních skupin

 Vyplňování karet aktivit – obtížné přizpůsobení činnosti organizací obsahům karet 

(„neatraktivní činnost“) 

 Propojení „koncepční“ a „pracovní“ činnosti (Prevence kriminality na místní úrovni)

 Potřeba sdílet x konkurenční prostředí (proměnlivé prostředí, nejisté financování 

aktivit)



Institucionální analýza – hlavní zjištění

 Klady

 Každoroční hodnocení činnosti, složení pracovní skupiny, nalézání nových témat 
k řešení (zejména PS Pachatelé)

 Vysoká informovanost aktérů prevence kriminality, jednotliví aktéři prevence 
kriminality jsou provázaní, vědí na koho se obrátit v případě potřeby (obecně)

 Nabízené vzdělávací aktivity MMO členům pracovních skupin

 Menší pracovní skupina s užší cílovou skupinou přináší možnost „ladit spolupráci“ 
ve prospěch cílové skupiny, lépe spolupracovat, větší dynamika, živost 
(vyzdvihováno zejména v případě PS Pachatelé)

 Touha prostřednictvím pracovních skupin nalézat možná řešení ve prospěch 
cílových skupin, preference „pracovního formátu“(obecně)

 Zastoupení všech relevantních a potřebných členů (obecně)



Institucionální analýza – východiska pro tvorbu 

Strategie prevence kriminality SMO 2023+ 

 Vyčlenění Prevence kriminality ze struktury Komunitního plánování

 Strategické cíle 

 v oblasti prevence kriminality na úrovni ČR, MSK

 v oblasti primární prevence na úrovni ČR



Pracovní skupiny – návrh pro tvorbu 

Strategie prevence kriminality SMO 2023

Prevence kriminality na místní úrovni

Koordinační tým/Manažerská skupina

PS 

Pachat

elé

Tým pro 

oběti

PS Děti 

a 

mládež

Situační 

preven

ce

Koncepční role

Koordinační  role; 
zástupci 

pracovních skupin 

+ systémových 

témat (např. 

kyberprostor, 

finanční 

gramotnost aj.)

Nová PS z PS Prevence 

kriminality; zaměření na 

primární a sekundární 

prevenci, děti a mládež

PS 

Bezpeč

nější 

Ostrava

? Podoby 

pracovní 

skupiny

PS vyčleněná z  

Prevence kriminality 

na místní úrovni

PS 

Romské 

etnikum 

KP

Spolupracující 

PS; prevence 

kriminality ve 

vztahu k 

sociálnímu 

vyloučení



Pracovní skupiny – návrh pro tvorbu 

Strategie prevence kriminality SMO 2023

 Další spolupracující PS

 Multidisciplinární týmy (stávající činnost)

 Tým pro mládež (stávající činnost)

 Vytváření dočasných skupin (podskupin, skupin napříč aktéry)

 Za účelem řešení určitého problému



Oblasti směřování Strategie prevence kriminality 

SMO 2023+
Strategické cíle v oblasti prevence kriminality v ČR na léta 2022 - 2027



Oblasti směřování Strategie prevence kriminality SMO 

2023+

 NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 

NA OBDOBÍ 2019 – 2027 – Strategické cíle

 1. Systém – sjednocení terminologie, přístupy, metody a nástroje efektivní primární 

prevence

 2. Koordinace - spolupráce všech subjektů participujících na oblasti primární prevence

 3. Legislativa 

 4. Vzdělávání - zkvalitnit a zefektivnit systém vzdělávání pedagogických pracovníků a 

dalších aktérů v oblasti primární prevence rizikového chování

 5. Financování 

 6. Monitoring, hodnocení, výzkum - poskytování kvalitních a efektivních programů 

primární prevence rizikového chování na základě vědecky ověřených faktů a dat 



Další podněty vycházející ze strategických 

dokumentů města a realizovaných analýz
 Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023

 Jednotlivým prioritám (1) Metropole regionu, (2) Bohatství v lidech a (3) Zdravé město, jsou přiřazeny 
strategické cíle, klíčové oblasti změny a očekávané změny do konce roku 2023. 
Z očekávaných změn jsme vybrali: 

 Efektivnější realizace strategických priorit města a priorit městských obvodů a účinnější spolupráce s městskými obvody. 

 Dobré podmínky pro zahájení a rozvoj sociálního podnikání k tvorbě pracovních příležitostí pro zdravotně nebo sociálně 
hendikepované. 

 Otevřenější prostředí a vstřícnost městské samosprávy pro kreativní nalézání nových řešení v reakci na potřeby a výzvy 
komunitního života ve městě. Bohatší městské prostředí na komunitní aktivity a participaci občanů na občanském životě.  
Úbytek formálních i funkčních bariér pro komunitní aktivity. Zesílená spoluzodpovědnost obyvatel za prostředí, ve kterém žijí. 

 Vyšší povědomí o tom, že veřejný prostor a jeho čistota je společná priorita obyvatel města.

 Příjemnější pohyb po městě a trávení času ve veřejném prostoru, zejména v okolí městských atraktivit a významných 
historických památek. 

 Zajištěný rozvoj a udržitelnost infrastruktury a služeb pro realizaci kulturních a sportovních akcí. Širší nabídka možností 
využívání sportovní a kulturní infrastruktury. 

 Bezpečnost v ulicích, vyšší pocit bezpečí obyvatel na veřejných místech a nižší úroveň kriminality ve všech městských 
obvodech.

 Zvýšení sociální stability ve městě, snížení počtu sociálně vyloučených lokalit. 

 Odpovídající síť sociálních služeb a prosociálních aktivit pro lidi se specifickými potřebami a pro lidi pečující o své blízké. 

 Příklady projektů v oblasti PK:

 Zavádění kamerového bezpečnostního systému na místech s vyšší kriminalitou.

 Projekty napomáhající zvyšování pocitu bezpečí ve městě (např. ve spolupráci s Městskou policií - Bezpečnější Ostrava, APK 
apod.)



Další podněty vycházející ze strategických 

dokumentů města a realizovaných analýz

 Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 

 v analytické části věnované situaci a potřebám základních škol v oblasti rovných 

příležitostí uvedeny tyto:

 finanční prostředky na zajištění odborných pozic, plně vybavené ŠPP, asistenty pedagoga, 

školní psychology a vzdělávání v této oblasti

 zlepšení v oblasti spolupráce s rodiči

 zvýšení docházky dětí a žáků z málo podnětného prostředí 

 typová opatření: 

 Realizace projektů na podporu zřízení a udržení podpůrných personálních pozic ve školách 

 Realizace projektů pro osobnostní rozvoj podpůrných personálních pozic 

 Otevřená hřiště (priorita sport a tělesná výchova)



Další podněty vycházející ze Strategických 

dokumentů a realizovaných analýz

 Průzkum potřeb ostravských rodin (2020)

 Mezi oblasti, se kterými bylo spokojeno méně než 50 % respondentů, se řadí bezpečí, 

životní prostředí, jesle a poradenství pro rodiny. 

 Na otevřenou otázku, co by Ostrava měla ve vztahu k rodinám zlepšit, odpovědělo 

nejvíce respondentů, že 

 bezpečí – bez specifikace (194 respondentů), 

 hřiště a sportoviště pro děti (173 respondentů) – kvalita, zanedbaná údržba, dostupnost a 
bezpečnost; přístupnost hřišť u MŠ a ZŠ 

 veřejný prostor přátelský k rodinám (148 respondentů), 

 dostupnost a kvalita bydlení (117), 

 volnočasové aktivity (114), 

 bezpečí – kriminalita a strach (93) – ze skupin obyvatel, jen málo spojeno s dopravou (30).



Další podněty vycházející ze Strategických 

dokumentů a realizovaných analýz

 Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 2019–2022

 Doporučení pro rodinnou politiku v oblasti bezpečnosti 

 zaměřit se na zvýšení pocitu bezpečí formou péče o veřejné prostory, kde rodiny tráví svůj 

čas, jak z pohledu prevence kriminality, tak prevence úrazů (parky, hřiště, doprava apod.),

 zlepšit informovanost rodin o opatřeních ke zvýšení jejich bezpečnosti“.

 Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 – 2025

 V jedné části se věnuje sportu pro všechny, jehož dostupnost lze také vnímat jako 

jeden z aspektů prevence kriminality: 

 podpora volnočasových aktivit



Výzvy vyplývající ze stávající Strategie 

prevence kriminality SMO 2017 - 2021

 Zapojení cílových skupin – otázka ve které fázi, jakých zástupců

 Aktivity, které se nedařilo zcela naplňovat/nalézt nositele, ale jsou hodnocena jako 
potřebná k řešení např.

 Realizace a podpora programů na utlumování nenávistných postojů, vyvracení předsudků, 
boření mýtů a programy zaměřené proti diskriminaci

 Zajištění úpravy veřejného prostranství a plánování veřejného prostranství s ohledem na pocit 
bezpečí občanů

 Způsoby oslovení minority i majority vedoucí k jejich motivaci ke spolupráci, společné aktivity 

 Realizace programu zacíleného na téma xenofobie, rasismu a stereotypů (systematicky) aj.

 Systém ukazatelů k evidenci hodnocení dopadů a efektivity projektů (učiněny dílčí kroky, 
prozatím plně nezaveden)

 Vyhodnocování efektivity pracovních skupin 

 Srozumitelnost obsahu jednotlivých opatření – komplexnější popis



Děkuji za pozornost.
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