
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

 

DATUM: 25.1.2022 

MÍSTO KONÁNÍ: Microsoft teams 

 

PROGRAM 

  

 Manažerka poděkovala všem, kteří hlasovali pro novou vizi KP. Dále pak představila nové 
karty aktivit. Všichni členové, kteří s kartami aktivit pracují, dostali mailem rozpracované 
karty. Datum pro zaslání vyplněných karet aktivit je 21.2.2022. 

 Helena Topinková ze Sociofaktoru představila skupině podkladovou část pro tvorbu strategie 
prevence kriminality. Prezentace je součástí zápisu. Na základě této prezentace se rozvedla 
diskuze k novému fungování pracovní skupiny prevence kriminality.  

 Fungování současné pracovní skupiny prevence kriminality již poběží v jiném režimu. 
Vzhledem k odloučení pracovní skupiny od komunitního plánování budou stávající členové 
(společně se sociofaktorem) následující měsíce (únor-duben)  pracovat na nové koncepci 
fungování všech aktéru na poli prevence kriminality. První návrh byl již na skupině paní 
Topinkovou představen viz prezentace. Návrh skupina ocenila. V květnu-červnu se pracovní 
skupina v současné podobě potká naposledy. A postupně začne pracovat v novém uskupení. 

 Sociální služby – zástupci sociálních služeb, kteří jsou členové pracovní skupiny prevence 
kriminality, byli požádání, aby se zkontaktovali s Mgr. Štěpánem Vozárikem, aby se domluvili 
na plánování aktivit a opatření v novém komunitním plánu.  

 Na setkání byla přítomna i Mgr. Olga Pelechová vedoucí oddělení sociálních služeb, dále i 
zástupce z agentury pro sociální začleňování pan Plíhal a Bc. Jana Abrlová, Dis. 

 

 

 

 



 

 

Informace z organizací – během jednání došlo k výpadku sítě, proto někteří členové neměli 
možnost dostat slovo 

 Výchovný ústav Hrabůvka – aktuálně nejvíce obtíží přináší karantény. Pozorují větší užívání 
alkoholu.  

 CSS program sekundární prevence – opět rozjíždí individuální konzultace a zároveň plánují 
další a nová skupinová setkání s účastníky, kteří pokračují ve spolupráci z předchozího roku a 
novými zájemci. I nadále pokračuje intenzivní spolupráce s OSPOD a přestupkovým odd. 
Mariánských Hor. Mají v plánu i nadále oslovovat se zájmem o spolupráci další ZŠ a NNO. 

 Občanská poradna – aktuálně jsou personálně stabilní. Pro oběti nabízí možnost konzultací 
s právníkem. 

 Střední škola stavební – ukončili další běh, v polovině února se otvírá nový. Zástupce 
programu si chválí aktéry běhů a jejich aktivitu. 

 Specialista dotační programů a podpor – u sociálních služeb již dotace proběhly, za 
kriminalitu budou schvalovány 23.3.2022. 

 Koordinátorka sociálního začleňování a multidisciplinárních týmů – MDT jedou online. 
Vzhledem k zimě je v lokalitách větší klid. Na Bedřišce došlo k opravě některých domů, chystá 
se ale demolice některých poničených. 

 Vaše dohoda – ukončený projekt pro oběti, zástupce organizace však odkazuje na služby 
Karolíny Wiaczkové, která se věnuje poradenství pro oběti. Vaše dohoda se ale na dále 
zabývá případovými konferencemi, facilitací apod. 

 Rubikon – standardní režim, více se však daří zaměstnávat klienty, od března budou mít nový 
projekt. Od ledna funguje sociální rehabilitace Hnízdo. 

 Městská policie – APK standardní fungování, u prevence menší počet vstupů do škol kvůli 
situaci s covidem. 

 Koordinátorka protidrogové prevence – informuje skupinu o online terénu z dílný Hard and 
Smart více na https://www.facebook.com/programhardandsmart/. Aktuálně se 
koordinátorka věnuje transferům. Na provoz otevřených hřišť došlo k navýšení na 5 milionů 
Kč. 

 BKB – větší počet klientů, oslavili 30 let fungování, standardní režim.  

 

Zápis zpracovala Mgr. Kateřina Puterová 

7.2.2021 v Ostravě 

 



 

 

  


