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Prevence kriminality

projekty z dílny programů prevence kriminality, které vycházejí z hlavních
principů preventivní politiky, omezují příležitosti a snižují míru i závažnost trestné činnosti. O významu těchto opatření, které dnes představují
přirozenou součást zdravého rozvoje bezpečných lokalit a veřejného
pořádku, svědčí především rozsah vytvořené sítě prevence.
Základní pilíř rozvoje systému prevence kriminality v České republice
je postaven na programu prevence kriminality na místní úrovni. Předpokladem pro provádění kvalitní a účinné preventivní politiky ve městech
je podle tohoto programu nevyhnutelné propojení a úzká spolupráce
všech subjektů, jejichž zaměření se prevence kriminality dotýká (samospráva, městská/obecní policie, Policie České republiky, instituce, obce,
nestátní neziskové organizace, církevní organizace, podnikatelské subjekty i samotní občané).
Jsem přesvědčena, že vhodnou podporou těchto aktivit a otevřeným
zájmem o veřejné dění může každý z nás přispět k rozvoji takového prostředí, ve kterém se budeme cítit lépe.
Katalog nových námětů a příkladů dobré praxe, který vydal Olomoucký kraj, Vám přináší pestrou nabídku zdařilých, v minulosti osvědčených
a nových typů projektů prevence kriminality, jež byly z většiny podpořeny
státním dotačním systémem programu prevence kriminality na místní
úrovni.
Z obsáhlé skupiny projektových realizátorů, kteří uskutečnili významné preventivní aktivity na území České republiky, jsme pro Vás vybrali
modely, které demonstrují charakteristické členění prevence kriminality a mohou svou pestrostí představit barevnost vývoje bezpečnostních
opatření.
Věřím, že se tato praktická publikace stane nejen zdrojem mnoha
inspirativních podnětů, ale i vodítkem k rozvoji dalších preventivních
aktivit na území Olomouckého kraje.

úvod

Vážení přátelé,

MUDr. Jitka Chalánková
náměstkyně hejtmana
Olomouckého kraje
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Model Města Přerova − realizátor
Městský úřad Přerov

SKATEPARK PŘEROV

Bratrská 34, 750 11 Přerov
www.mu-prerov.cz

sociální prevence

Popis aktivit:
Město Přerov vybudovalo skateboardové hřiště v rámci projektů prevence kriminality v roce 1999. V dané době patřil
místní skatepark k nejlepším v České republice, nejen díky
kvalitně hladkému betonovému povrchu, ale i osazením
moderních překážek. V prvních letech provozu Přerov pořádal Český pohár ve skateboardingu a in-linových bruslích.
Založený Snowboard Club Přerov je pořadatelem tradičního prázdninového Snowbbird Cupu, kterého se každoročně
účastní nejlepší skateboardisté z naší republiky i zahraničí. Do
současnosti se jedná o kvalitní sportovní areál, který je využíván dětmi a mládeží z Přerova i okolí. Své sportovní výkony
zde předvádí vyznavači extrémních sportů na skateboardech,
in-line bruslích či na freestylových kolech. Na provoz dohlíží
proškolený pracovník Služeb města Přerova. Byla zde vystavěna budova s vybavením první pomoci při zranění a s telefonickým spojením na rychlou lékařskou pomoc. Preventivní
dohled zde vykonává Policie České republiky Přerov spolu
s Městskou policií Přerov.

Reference projektu:
V současné době je o tento druh volnočasové aktivity značný zájem. V určitých obdobích se dá hovořit o tom, že zájem
převyšuje kapacitní možnosti tohoto sportovního areálu.
Snížila se míra poškozování veřejných, popř. soukromých zařízení. Skateboardisté již nevyužívají pro jízdu na skateboardu
nevhodných lokalit, zejména funkčních parkovišť a komunikací. Došlo k zajištění větší bezpečnosti při provozování tohoto sportu a k rozšíření alternativ využívání volného času dětí
a mládeže. Vybudování skateparku hodnotí přerovská veřejnost velmi pozitivně.
Partneři:
Policie České republiky
Městská policie Přerov
Realizace projektu:
Od roku 1999. V současné době je nutná údržba a inovace
překážek, přesto realizace projektu trvá doposud.
Rozpočet projektu:
Vybudování speciální plochy – 1.250.645,- Kč,
překážky – 1.067.000,- Kč.
Garant projektu:
Město Přerov



Model občanského sdružení Projekt
Outdoor ve spolupráci s občanským
sdružením „Hnutí GO!“

LANOVÉ CENTRUM PROUD

Popis aktivit:
Cílem projektu je prostřednictvím pestré a originální nabídky
lanových programů, které vycházejí i ze zahraničních zkušeností, přilákat trvale co největší počet mladých lidí a veřejnosti k aktivní činnosti ve volném čase. Současně umožnit
školským, sportovním, zájmovým a profesním organizacím
realizovat na „míru“ vytvořené pohybové režimy a programy.
Mezi nimi také výchovně zážitkový projekt „Dobrodružství“,
který metodicky rozvíjí osobnost každého účastníka. Prvky
lanového centra, rozdělené do několika základních sekcí, nabízejí svým uspořádáním systém několika neobvyklých lanových
aktivit (cest) z lan, trámků a dřevěných kůlů. Ve výšce 8 m nad
zemí se nacházejí tzv. vysoké lanové aktivity (sólo, nebo tým),
a v těsné blízkosti nad zemí obdobné, tzv. nízké lanové aktivity
(skupinové).

Realizace projektu:
Výstavba Lanového centra PROUD započala v lednu roku
2000. Navazovala na rok 1999, kdy byla zpracována projektová dokumentace, teoretické podklady a shromážděny finanční
prostředky. Aktivity zařízení jsou realizovány doposud.
Rozpočet projektu:
Celkové finanční náklady projektu přesáhly 1.000.000,- Kč.
Mezi položkové náklady lze zahrnout:
úprava pozemku, příprava dřevěného materiálu
usazení kůlů a lan.

sociální prevence

U sportovní haly 2, 772 00 Olomouc
www.lanovecentrum.cz

Garant projektu:
Statutární město Olomouc

Reference projektu:
V době slavnostního otevření se jednalo svého druhu o největší centrum lanových aktivit ve střední a východní Evropě.
Během prvního tříměsíčního provozu se programu účastnilo
více než 1.500 návštěvníků.
Akreditace/členství:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
akreditovalo vzdělávání školských i volnočasových pracovníků
v oblasti stavby mobilních lanových aktivit. Projekt Outdoor
se stal členem ACCT (Association for Challenge Course Technology), která vytváří standardy pro lanová centra ve světě.
Partneři:
projekt byl spolufinancován Statutárním městem Olomouc,
Nadací Via
dále sponzorskými dary přispěli – Lanex a. s., Alpine Pro a. s.,
Lesy České republiky s.p., ZAPA beton a. s.
formou odborného zázemí a vzdělávání – Katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci



Model Města Šternberka − realizátor
Městský úřad Šternberk

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
www.sternberk.cz

socialní prevence

Popis aktivit:
Projekt Městského úřadu Šternberk nabízí zpřístupnění a široké využití školních hřišť pro veřejnost v období mimoškolního
vyučování a v období školních prázdnin v sezónu březen – listopad v závislosti na klimatických podmínkách. Sportoviště
jsou otevřena denně (za příznivého počasí) podle vymezené
provozní doby a za předem stanovených pravidel v provozním
řádu. Je možné dohodnout vstup i mimo provozní dobu. Dozor
na hřištích vykonává správce areálu, který současně provádí
údržbu sportovišť a zapůjčuje zájemcům sportovní vybavení. Při vstupu do areálu se musí každý návštěvník prokázat
zakoupenou kartou na daný kalendářní rok, která umožňuje
využít kvalitní nabídky pohybových aktivit, sociálního zařízení
a v případě úrazu přivolání lékařské pomoci. Při opakovaném
a hrubém porušování provozního řádu může být tato vstupní
karta odejmuta. Zájemci o pravidelné užívání hřiště si mohou
rezervovat určité hodiny po celou sezónu, v tomto případě
uživatelé hradí hodinový pronájem a nemusí mít kartu. Cena
karty je spíše symbolická (dle věkových kategorií):
děti cca 60,- Kč/rok
dospělí cca 350,- Kč/rok.
Reference projektu:
Uživatelé i veřejnost hodnotí zpřístupnění hřišť kladně. Svědčí
o tom maximum využitých hodin ke sportování.
Partneři:
základní a střední školy
Dům dětí a mládeže Šternberk
sportovní kluby, např. TJ Sokol, Fotbalový klub Šternberk,
Atletický klub Šternberk

Realizace projektu:
Od roku 1999 byly sportovní areály průběžně renovovány, modernizovány a doplňovány o další sportovní pomůcky
a vybavení. V roce 2000 a 2001 byly u dvou základních škol
dokončeny opravy hřišť se zcela novými povrchy hracích
ploch z umělých hmot.
Rozpočet projektu:
Náklady na úpravu a zkvalitnění povrchu, vybavení i rozsah
provozní doby se může lišit podle místních specifik. Hřiště
jsou svěřena do správ škol, které mají v doplňkové činnosti
tento pronájem povolen. Výnosy jsou příjmem školy. Město
poskytuje část prostředků na náklady:
materiál na opravy (např. běžná údržba, sečení trávníku,
renovace sítí, nátěry) 5.000,- Kč
vybavení (míče, sítě, apod.) 3.000,- Kč
ostatní osobní náklady – správci hřišť (dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti uzavřena se školou) – cca
95 hod./měsíčně/30,- Kč/hod. cca 23.000,- Kč
celkové náklady na běžný provoz jednoho hřiště 30.000,- Kč
výnosy z prodeje karet a pronájmů hřiště 13.000,- Kč.
Garant projektu:
Město Šternberk



Model občanského sdružení
CADUCEUS – sdružení pro podpůrná
společenství

KOMUNITNÍ PRÁCE
S OHROŽENOU MLÁDEŽÍ
Dolní nám. 38, 772 00 Olomouc
www.caduceus.cz

Akreditace/členství:
Občanské sdružení CADUCEUS usiluje o získání akreditace
nízkoprahových klubů pro děti a mládež, kterou uděluje Česká asociace streetwork.

Popis aktivit:
Projekt Komunitní práce s ohroženou mládeží nabízí rozvoj
takových metod, postupů a opatření, které vedou k podpoře
a pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením. Účelově
zaměřenými preventivními mikroprojekty podporuje zejména
poskytování bezplatných sociálních služeb ve svém regionu,
které motivují k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací
u dětí a mládeže v období dospívání. Cíleně se zaměřuje na
neorganizované děti a mládež všech etnických skupin a národností ve věku 15–26 let a v rámci subprogramu ROMANODROM na děti a mládež romské komunity ve věku 10–20 let,
která tráví svůj volný čas na ulici. V současné době zařízení
zajišťuje svojí činností tyto oblasti: Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež (dále jen NZDM) – Klub na Paldě a Klubovna
na Dolňáku (aktivity primární prevence, vzdělávání, doučování,
pomoc a podpora v obtížných osobních situacích, poskytování
sociálních služeb). Součástí NZDM je:
streetwork
sociální intervence
krizová intervence
sociální poradenství
pomoc v prosazování práv a zájmů
volnočasové aktivity − výlety, výtvarné dílny, herní a filmové
kluby, taneční kroužek, vernisáže, PC a další.

Partneři:
Město Olomouc
projekt je spolufinancován také z prostředků programu
Phare a státním rozpočtem České republiky
Realizace projektu:
Projekt je realizován od roku 1996 doposud.

sociální prevence

Reference projektu:
Za pozitivní ohlas lze vnímat zvýšenou návštěvnost, která
v uplynulém roce 2005 činila až 8 277 opakovaných kontaktů. Řada klientů, za podpory zařízení, vyřešila svou obtížnou
sociální situaci, problémy ve škole, v rodině, či s partnerem.
Dále je uplatňována cílená služba supervizora, podporované
vzdělávání a profesní růst zaměstnanců.

Rozpočet projektu:
Náklady projektu dosahovaly v roce 2005 částky cca 2,6 mil. Kč.
Výdaje tvořily zejména služby, spotřebované nákupy a ostatní
náklady.
Garant projektu:
občanské sdružení CADUCEUS – sdružení pro podpůrná
společenství



Model občanského sdružení ELIM −
křesťanská společnost pro evangelizaci
a diakonii Opava

PRÁCE S MLÁDEŽÍ

Hradecká 50, 746 01 Opava
www.elimopava.cz

socialní prevence

Popis aktivit:
Kvalitní využití volného času dětí, mládeže i dospělých, anonymní a bezplatná psychologická pomoc se zaměřením na
pomoc obětem domácího násilí, akutní krizové ubytování
pro ženy v nouzi a další, jsou základními výstupy Centra Elim
v Opavě. Jako jediné v Opavě má Centrum Elim dobrovolnické centrum, které šíří myšlenku dobrovolnictví a zprostředkovává zájemcům dobrovolnou činnost buďto v Centru
samotném, nebo např. ve Slezské nemocnici. V současné době
zařízení zajišťuje svojí činností tyto oblasti:
organizované kroužky – sportovní, výtvarné, výuka angličtiny, AWANA klub
nízkoprahové kluby – klub KLUBKO, klub MO-TOUZ, klub
LEGAL
výlety a víkendové akce, tábory, kulturní akce, ostatní volnočasové aktivity – dramatický kroužek, žonglování, klub pro
maminky apod.
terénní práci s mládeží – streetwork
psychologické poradenství a sociální práce – poradenská
a sociální činnost, provoz garsonek, tiskoviny, úzká spolupráce
s dalšími subjekty
dobrovolnické centrum
vzdělávání zaměstnanců a supervize
zahraniční spolupráci – Švédsko, USA, Anglie.
Reference projektu:
O kvalitní realizaci projektu vypovídá mimo jiné vysoké procento účasti klientů v jednotlivých oblastech – v roce 2005
celkem 10 766 kontaktů, 914 klientů.
Partneři:
projekt je spolufinancován celonárodní sbírkou České
televize a Nadací rozvoje občanské společnosti „Pomozte
dětem!“
spolupráce zahraničních partnerů
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Realizace projektu:
V roce 2002 zprovozněna zrekonstruovaná budova kotelny.
Aktivity zařízení jsou realizovány doposud.
Rozpočet projektu:
Náklady projektu, které za rok 2005 dosahují částky cca
2,5 mil. Kč, tvoří výčet níže uvedených položek:
spotřebované nákupy (materiál, energie, ostatní)
služby (opravy a udržování, cestovné, reprezentace, ostatní)
ostatní náklady.
Garant projektu:
občanské sdružení, Elim Opava

Model občanského sdružení
Bílý kruh bezpečí

INTERDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP
K ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ DOMÁCÍHO
NÁSILÍ NA KOMUNITNÍ ÚROVNI

Popis aktivit:
Předkládaný model je výstupem dvouletého pilotního projektu regionální pobočky v Ostravě, který zpracovaly Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí (BKB),
a PhDr. Marie Šedivá, víceprezidentka BKB. Nabízí ověřený přístup nové praxe při řešení případů domácího násilí na úrovni
města, případně i regionu. Jeho podstatou je vytvoření systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím, založeného
na včasné reakci a mezioborové spolupráci organizací, které
se na řešení problému domácího násilí v místě podílejí.

Partneři:
záštitu nad pilotním projektem převzal hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Evžen Tošenovský
finanční zdroje poskytly Philip Morris ČR a. s., Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava

V koordinaci projektu je ústřední činností:
Interdisciplinární tým (dále jen IDT) – členové týmu (zástupci účastnických organizací – sociální odbory, oddělení prevence kriminality, obecní policie, Policie ČR, soudy, Probační
a mediační služba České republiky, poradny pro rodinu, azylová zařízení, zdravotnická zařízení, charitní zařízení, krizové
linky a další) znají vzájemně své kompetence, funguje vertikální i horizontální komunikace, spolupráce nese prvky sdílení
a přesahu činností.
DONA Centrum – koordinuje a vytváří informační centrum
IDT, zajišťuje supervizi členům IDT, plní funkci specializované
poradny pro osoby ohrožené domácím násilím.

Rozpočet projektu:
Uvedené položky vyjadřují financování ostravského projektu.
V jiných městech se náklady mohou lišit podle místních podmínek:
materiálové náklady (vybavení kanceláře a poradny, kancelářské potřeby)
služby (energie, nájemné, účetnictví, poplatky, tisky)
mzdy a ostatní osobní náklady.

Realizace projektu:
Pilotní realizace v Ostravě – 2. pololetí 2002 až konec roku
2004. Přenos do Ústí nad Labem – 2005, přenos do Brna
– 2006.

sociální prevence

Duškova 20, 150 00 Praha 5
www.bkb.cz

Garant projektu:
občanské sdružení Bílý kruh bezpečí

Reference projektu:
Velmi pozitivně byl projekt vyhodnocen Aliancí proti domácímu násilí a doporučen k celoplošné diseminaci. Jeho funkčnost
bude možná i po přijetí budoucích legislativních změn.
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Model Charity sv.  Anežky Otrokovice

AZYLOVÝ DŮM SAMARITÁN
– KOMPLEX RESOCIALIZAČNÍCH
A INTEGRAČNÍCH AKTIVIT PRO
MUŽE BEZ DOMOVA
Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
www.otrokovice.caritas.cz

socialní prevence

Popis aktivit:
Stěžejními cíli projektu jsou v posloupnosti pomoci a podpory reintegračního procesu:
poskytnutí akutní pomoci – uspokojení bazálních potřeb,
vytvoření pocitu bezpečí, zlepšení fyzického a psychického
stavu klienta
zvýšení orientace klienta v poskytovaných službách v rámci
Azylového domu Samaritán i mimo něj
individuální spolupráce s uživatelem na zlepšení osobní situace
celkové zvýšení sociálních kompetencí klienta s akcentem
na přechod do nechráněných podmínek
teoretická i praktická příprava pro uplatnění se na běžném
trhu práce
zvýšení vzdělanosti a počítačové gramotnosti klienta
podpora klienta po odchodu z Azylového domu Samaritán.
Zaštiťujícím cílem projektu je vytvoření podmínek pro fungující komplex služeb, který bude akceschopným a funkčním
nástrojem resocializace a reintegrace lidí bez domova.
Akreditace/členství:
Projektu byla Zlínským krajem udělena akreditace pro účely
víceletého financování.
Partneři:
projekt podporuje Zlínský kraj, Statutární město Zlín, Město Otrokovice, Město Napajedla
spolufinancován je také evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Realizace projektu:
Projekt Azylový dům Samaritán je realizován od 16. 10. 1995.
Přídavný komplex resocializačních a integračních aktivit
pro muže bez domova trvá od 1. 1. 2006 a je plánován
do 31. 12. 2007.
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Rozpočet projektu:
Celkový rozpočet komplexu resocializačních a integračních
služeb pro muže bez domova představuje pro období 2006 až
2007 částku 5.061.816,- Kč.
Garant projektu:
Charita sv. Anežky Otrokovice

Model Farní charity Litoměřice

AZYLOVÝ DŮM LITOMĚŘICE

Dominikánské náměstí 92/1, 412 01
Litoměřice
www.fchltm.cz

Reference projektu:
Za první tři měsíce trvání projektu nastoupili do zaměstnání
čtyři uživatelé zařízení a jeden se připravuje na rekvalifikaci. Pro konkrétního uživatele je to splnění cílů stanovených
v individuálním plánu.

Rozpočet projektu:
Pro rok 2006 – 2.003.670,- Kč
pro rok 2007 – 1.915.440,- Kč
Garant projektu:
Farní charita Litoměřice

sociální prevence

Popis aktivit:
Projekt vychází z principů individuálního přístupu k jednotlivým
klientům. Preferuje konkrétní dohodu o spolupráci (individuální
plán) podle přání i schopností klienta a podle vzájemných možností. Poskytovanými službami a přístupem každého pracovníka
se program projektu snaží především motivovat klienta k pozitivní změně ve způsobu svého života a svého vztahu k okolí
i společnosti. Nástavbové služby jsou poskytovány na základě
průzkumu zájmu. Hojně jsou využívány programy výuky práce
na PC (uživatelé si zakládají svůj e-mail, své webové stránky,
často v této podobě odpovídají na prezentované nabídky práce,
bydlení apod.) a v pracovně výchovném programu podpůrné
prostředky v podobě poukázek na hotové jídlo v některém
z restauračních zařízení. Mezi opodstatněné a neméně významné prvky tohoto projektového modelu patří také terénní sociální práce s klienty, kteří z nejrůznějších důvodů nevyužívají
azylového zařízení. V této službě je tak podchycena klientela
v celém městě, čímž dochází k plnění zakázky smluvního partnera, Města Litoměřice.

Akreditace/členství:
Od roku 1999 je zástupce Azylového domu Litoměřice členem Odborného kolegia azylových domů při Sdružení Česká
katolická charita (OK AD S ČKCH) sdružující charitní azylové domy pro muže a ženy z celé České republiky a členem
Sdružení azylových domů (S.A.D.).
Partneři:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Město Litoměřice
spolufinancován je také evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Realizace projektu:
Od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007.
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Model Centra sociálních služeb
Armády spásy Šumperk

AZYLOVÝ DŮM

Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk
www.armadaspasy.cz

socialní prevence

Popis aktivit:
Činnost zařízení lze souhrnně dokumentovat v následujícím
resocializačním členění:
Noclehárna – nízkoprahové zařízení – na noclehárnu
může přijít každý klient, muž starší 18ti let. Po příchodu
je seznámen se základními pravidly a podepisuje stručnou
Dohodu o poskytování služby na noclehárně. V prvních 3
dnech probíhá kontakt se sociálním pracovníkem s cílem
hledání dalších řešení a stabilizace nouzové situace. Je vytvářen individuální plán řešení situace – jednotlivé kroky
jsou se sociálním pracovníkem aktualizovány, přehodnocovány apod.

Azylový dům – je určen pro muže starší 18ti let. Klient je
obeznámen s možnostmi služby a pravidly azylového domu
při podpisu Dohody o poskytnutí služby v azylovém domě.
Povinností ubytovaného je spolupracovat na plnění jím sestaveného individuálního plánu – jde o jednotlivé kroky, které si
klient sám určí a vedou k osamostatnění.
Terénní práce – v roce 2006 byla zahájena terénní práce se
zaměřením na cílovou skupinu bezdomovců. Účelem služby
je, aby informace o pomoci a možnostech šly za potřebným.
Pracovník je v kontaktu s dalšími organizacemi sociálních služeb v regionu.
Rozvoz stravy – rozvoz stravy je v rámci stravovacího programu prováděn každý den na jednotlivá svozová místa s cílem pohybové i sociální aktivizace života seniorů.
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Reference projektu:
Na pomocné práce v kuchyni bylo zaměstnáno 6 zaměstnanců z řad dlouhodobě nezaměstnaných, po výkonu trestu, klientů Azylového domu.Výkon alternativních trestů – ročně cca
5–6 klientů Probační a mediační služby České republiky.
Akreditace/členství:
Zařízení je členem Sdružení azylových domů (S.A.D.).
Partneři:
projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

dále finančně pomohli Nadace rozvoje občanské společnosti, Město Šumperk a Svazek obcí Luže, Mezinárodní Armáda
spásy
Realizace projektu:
Od roku 2000 doposud.
Rozpočet projektu:
Za období uplynulých šesti let činí náklady projektu
12.882.385,- Kč.
Garant projektu:
Armáda spásy

Model Sdružení pro probaci a mediaci
v justici

MENTOR

Sokolská 26, 120 00 Praha 2
www.spj.cz

Reference projektu:
Ze závěrů zdařilé pilotáže je projekt v rámci činnosti středisek
hodnocen jako velice podpůrný a vysoce úspěšný. Do budoucna je v zájmu věci jeho další rozvoj a podpora, a to především
ve smyslu zaměření na mladistvé klienty. Mentorské projekty jsou s úspěchem realizovány v zemích jako Velká Británie,
Dánsko, Austrálie.

Akreditace/členství:
Projekt Romský mentor získal akreditaci ve smyslu zákona 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže a o soudnictví ve
věcech mládeže a o změně některých zákonů, ustanovení §17,
ve znění pozdějších předpisů, a byl ministrem spravedlnosti
schválen a zapsán do seznamu probačních programů vedených Ministerstvem spravedlnosti České republiky.
Partneři:
Probační a mediační služba České republiky
Dánská probační služba
Velvyslanectví USA
projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Phare, Jihočeským a Středočeským krajem, evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Realizace projektu:
V pilotní formě projekt trval od února 2004 do května 2005
ve Středočeském a Jihočeském kraji. Následně navazuje projekt Systém mentoringu v trestní justici, který je realizován od
1. 9. 2005 do 31. 8. 2007 (24 měsíců).

sociální prevence

Popis projektu:
Cílem bylo vytvoření a ověření fungující služby Mentor
založené na individuálních potřebách klientů Probační a mediační služby České republiky (dále jen PMS ČR) z řad romského etnika, ohrožených sociální exkluzí. Na základě potřeb
PMS ČR se postupně vytvořila praxe požádat mentora v případě klientů, kteří s PMS ČR spolupracují obtížně nebo vůbec
nezareagovali na pozvání k výkonu trestu. Služba mentora je
tedy vnímána jako poslední možnost pro klienta, aby od člověka, který je mu blízký jazykem a kulturou, dostal vysvětlení,
co mu hrozí a jak je možné ještě stav věci změnit. Mentoři
si své klienty vybírají, protože se jedná o komunitu, v níž se
všichni vzájemně znají, případně jsou provázáni příbuzenskými vztahy, a historické rodinné vazby někdy znemožňují, aby
někteří mentoři pracovali s určitými klienty. Mezi další stěžejní
část hlavní náplně romských mentorů patří kontakt s ostatními státními i nestátními institucemi v rámci regionu, udržovat
přehled o možnostech v souvislosti s hledáním práce či bydlení a účastnit se pravidelných skupinových supervizí s ostatními
mentory.

Rozpočet projektu:
Běžné náklady spojené s probační činností.
Garant projektu:
Sdružení pro probaci a mediaci v justici
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Model Sdružení pro probaci
a mediaci v justici

UČEBNÍ PROGRAM − MLADISTVÍ

Sokolská 26, 120 00 Praha 2
www.spj.cz

socialní prevence

Popis aktivit:
Podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
o soudnictví ve věcech mládeže), může soud pro mládež
a v přípravném řízení státní zástupce uložit se souhlasem osoby, proti níž se řízení vede, různá výchovná opatření, z nichž
jedno má podobu povinnosti absolvovat probační program.
Smyslem účasti mladistvého pachatele v probačním programu je minimalizovat rizika opakování trestné činnosti, vést
klienta k větší odpovědnosti a k vytvoření a osvojení alternativních strategií chování, které mu umožní vyhnout se dalšímu kriminálnímu jednání. Metodicky je „Učební program“
založen na kognitivně behaviorální metodě, která sleduje cíl
„pochopit a naučit“. Klient je v rámci probačního programu
konfrontován se svým kriminálním chováním, je veden k přemýšlení o trestném činu a jeho dopadu na něj samotného,
jeho blízké okolí, oběť a společnost. Dále je klient veden
k pochopení vzorců chování, které přispěly k porušení zákona,
a k vytvoření a osvojení alternativních strategií chování, které
mu umožní vyhnout se dalšímu kriminálnímu jednání. Sezení
jsou realizovaná ve skupinách, které obsahují 6−12 účastníků.
Skupiny probíhájí 1x týdně 2 hodiny po dobu dvanácti týdnů.
Po ukončení programu se uskuteční s klienty 2 schůzky po
4 a 8 měsících pro katamnestické ověření efektivity programu
a prohloubení naučeného chování. Lektoři probačního programu jsou odborníci z oblasti psychosociálních služeb, kteří
byli pro vedení terapeutických skupin vycvičeni experty ze
švýcarské probační služby kantonu Curych. Práce lektorů je
doprovázena pravidelnou supervizí.
Akreditace/členství:
Program je akreditován u Ministerstva spravedlnosti České republiky jako probační program ve smyslu zákona
č.218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. V roce 2004
obdržel cenu Community Justice Awards na mezinárodní
konferenci Probation 2004 v Londýně v kategorii prosazování
nových metod práce.
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Partneři:
projekt je spolufinancován a podporován − Probační
a mediační služba České republiky, švýcarské Sdružení VEBO
− Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě
(Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa),
Probační služba a oddělení výkonu trestů a opatření kantonu
Curych (Justizvollzug Kanton Zürich – Bewährungs- und Vollzugsdienste)
Realizace projektu:
Od poloviny dubna roku 2005 se začala v Praze, Chebu a Českých Budějovicích realizovat pilotní verze. Ověřování pilotního programu bude ukončeno v květnu roku 2006.
Rozpočet projektu:
Běžné náklady spojené s probační činností.
Garant projektu:
Sdružení pro probaci a mediaci v justici

Model obecně prospěšné společnosti
Partners Czech

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN –
STREET LAW
Lomená 515/9, 162 00 Praha 6 
www.partnersczech.cz

s aktivním zapojením všech účastníků, je založena na diskusi o problémech, na spolupráci metodiků i právníků. Školitel
k těmto účelům využívá učebnici Právo pro každého.

Akreditace/členství:
Program je akreditován u Ministerstva spravedlnosti České republiky jako probační program ve smyslu zákona
č.218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Popis aktivit:
Projekt nabízí vyškolení nových školitelů – multiplikátorů,
schopných poskytovat resocializační program pro mladé
pachatele ve svých regionech. Účastníci jsou vybíráni především z řad osob pracujících s mládeží a mladými dospělými.
Cílem je, aby vyškolený multiplikátor uměl pomoci mladým
lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem, získat potřebné
sociální dovednosti a kompetence. Programovou náplní nejen
posilnil snahu klientů vymanit se z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení, ale také zvýšil motivaci pochopit souvislosti
a dopady klientova jednání jak na své další uplatnění ve společnosti, jeho osobní a profesní rozvoj, tak i na dění v obci. Školící
proces nových multiplikátorů je po odborné stránce doplněn
také dvoudenní konferencí za účasti zahraničních odborníků a třídenním školením školitelů provedeném zahraničními
lektory z Velké Británie. Užívaná metodika Práva pro každý
den, interaktivního programu o zákonech a lidských právech

Partneři:
Probační a mediační služba České republiky
projekt je spolufinancován také evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Realizace projektu:
Od roku 2005 doposud.

sociální prevence

Reference projektu:
Program Právo pro každý den byl úspěšně pilotně realizován
v okrese Praha – východ, Praha – západ, Brno a Jihlava.

Rozpočet projektu:
Představuje běžné náklady spojené s výukovými a školícími
materiály, výcviky a konferenčními programy.
Garant projektu:
Partners Czech, o.p.s.
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Model Města Třebíče – realizátor
Městský úřad Třebíč

BEZPEČNÁ LOKALITA

Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč
www.trebic.cz

Popis aktivit:
Rozsáhlý projekt, kombinující prvky situační a informativní
prevence, soustřeďuje svou pozornost na vybudování bezpečnostních pravidel a zabezpečení domu s pečovatelskou službou. Cílovou skupinu tvoří zejména osamělé osoby staršího
věku nebo osoby se sníženou mobilitou jmenovaného objektu
města. Charakteristika modulu rozděluje projekt do tří klíčových, na sebe navazujících kapitol.

situační prevence

Úvodní zveřejnění projektového námětu – nájemníci domu
s pečovatelskou službou jsou formou besedy detailně seznámeni s náplní a účelem celého projektu.
Instalace technického zabezpečení – kvalitní bezpečnostní
zámky, řetízky, flash alarmy, samolepky.
Preventivní osvěta – senioři jsou strážníky městské policie
poučeni o vhodnosti a způsobu osobní ochrany (prostředky
osobní ochrany, letáky s návody, samolepky a další).
Na základě zkušeností bezpečnostní agentury bylo doporučeno nejvhodnější zabezpečení uvedeného prostoru s odbornou technickou osvětou. K úspěchu celé iniciativy přispěli
i strážníci městské policie, kteří s obyvateli objektu navázali
osobní kontakty.
Reference projektu:
Projekt Bezpečná lokalita přispěl v průběhu srpna až prosince
2005 ke zvýšení pocitu bezpečí u několika desítek seniorů
v domě s pečovatelskou službou v Třebíči.

Akreditace/členství:
Soukromá bezpečnostní agentura instalující technické zabezpečení splňuje standardy kvality AGA (Asociace Grémium Alarm).
Partneři:
Městská policie Třebíč
Bezpečnostní agentura Sobes
Realizace projektu:
Od roku 2005 doposud.
Rozpočet projektu:
Celkové náklady projektu tvoří 220.000,- Kč. Výdaje představují zejména instalaci technického zabezpečení, prostředky
osobní ochrany, tiskoviny a další.
Garant projektu:
Město Třebíč
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Model Statutárního města Ostravy
realizátor – Magistrát města Ostravy

BEZPEČNÝ JIH

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,
www.mmo.cz
Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3,
700 30 Ostrava-Hrabůvka, www.ovajih.cz

Bezpečí domova
veřejná prostranství – program specifikace problémových
lokalit s vysokým výskytem delikventních osob a vytyčení
následných opatření vhodných pro zvýšení bezpečnosti místních obyvatel
Plzeňská – program zvýšení bezpečnosti obyvatel jednoho
z nejzatíženějších domů
Bolotova – program zvýšení bezpečnosti obyvatel domu
s výskytem kriminality s prvky rasismu, obyvatelé jsou především senioři a osamoceně žijící osoby
Abramovova – program zvýšení bezpečnosti obyvatel domu
a okolí

seniora spojený s informováním o zásadách bezpečného chování
Kontaktní a terénní program pro drogou ohrožené jedince – program zvýšení bezpečnosti občanů formou činnosti
streetworkerů v městském obvodě, romský streetworker

situační prevence

Popis aktivit:
Projekt zahrnuje komplex opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech
ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestné
činnosti. Je realizován formou jednotlivých, dílčích, specificky
zaměřených programů, které se vzájemně prolínají a doplňují.
Aktivity jsou vyvíjeny státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty.

Dopravní problematika v městském obvodu Ostrava
– Jih
Program zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ochrany
nemotorizovaných účastníků za účelem snížení počtu dopravních nehod v důsledku nepřiměřené rychlosti a na přechodech pro chodce

výstava zabezpečovací techniky – program informovanosti
široké veřejnosti o možnostech zabezpečení osobního majetku
Bezpečí pro všechny
KIPR – program komunitní a individuální práce s ohroženou
rodinou
Bezpečí pro seniory – program pro zvýšení bezpečnosti
seniorů formou jednoduchého zabezpečení vstupu do bytu

Reference projektu:
Z vyhodnocení celkové kriminality v městském obvodu
Ostrava-Jih vyplývá, že v období realizace projektu Bezpečný Jih od 1.9.2004 do 31.3.2005, ve srovnání s obdobím
1.9.2003 - 31.3.2004, došlo ke snížení nápadu trestné činnosti zaevidované obvodními odděleními Policie ČR Ostrava
- Vítkovice, Zábřeh 1 a Zábřeh 2 (Hrabůvka) o 1006 trestných činů. Přesto platí nutnost úzké komunikace mezi policií
a veřejností. Z uvedených důvodů byl vytvořen webový portál,
informující o kriminalitě v rámci městského obvodu − http:
//www.mvcr.cz/regiony/ostrava/statistiky/2005/index.html
Partneři:
Policie České republiky, Městské ředitelství Ostrava
Městská policie Ostrava
Renarkon, o.p.s.
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Realizace projektu:
Jednotlivá preventivní opatření jsou realizována od roku 2005
doposud.
Rozpočet projektu:
Celkové předpokládané náklady projektu – 10.768.860,Kč.

situační prevence
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Garant projektu:
Statutární město Ostrava

Model Obce Průhonice – předkladatel
Obecní úřad Průhonice

BEZPEČNÉ PRŮHONICE +
OCHRANA OBCHODNÍ ZÓNY

Popis aktivit:
Zastoupení velkého množství obchodních společností v prostoru komerční zóny, která žije po celých 24 hodin osobitým
způsobem života, přináší kromě prosperujícího obchodu také
negativní společenské stránky, mezi které můžeme zařadit
problémy s vloupáním a vykrádáním vozidel na parkovištích
a odstavných plochách, vykrádání rodinných domů a podnikatelských objektů, nedodržování pravidel bezpečného provozu
na komunikacích a další. Cílem pilotního projektu ochrany
obchodní zóny, který svou pozornost zaměřil právě na výše
popsaná úskalí těchto lokalit, bylo zlepšit stávající bezpečnostní situaci a zajistit veřejný pořádek rozrůstajících se nových
sídlišť a rozsáhlé výstavby komerční zóny v obci Průhonice.
Na základě zpracované Analýzy bezpečnostní situace v obci,

studie dopravního řešení a pracovního setkání s občany
a podnikateli na obecním úřadu, dotazníkového šetření, bylo
přistoupeno k definování konkrétních opatření − informování
občanů, umístění informačních tabulí, dopravních značek, zpomalovacích prahů, výstavba kruhových objezdů, odtahování
vozidel, umístění zrcadel na křižovatkách, častější pohyb obecní policie, zřízení služebny Policie České republiky, instalování
radarů, a další.
Výsledky analýzy bezpečnostní situace na teritoriu obce
přesvědčivě ukázaly vzájemnou propojenost života obce
a komerční zóny. A to se všemi klady i zápory.Tato skutečnost
byla zohledněna při zpracování projektu. Projekt se zaměřil
především na vybudování obecního kamerového dohlížecího
systému (šestikamerový systém s pěti mikrovlnnými kanály

situační prevence

Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice
a technický realizátor společnost MKDS
BESY s. r. o., Kvapilova 9/958, 150 00 Praha 5,
www.pruhonice-obec.cz, www.besy.cz
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situační prevence

a digitálním záznamem 620 GB) a přídavných informativních
aktivit policie. K aktivní účasti a finanční spoluúčasti byly přizvány také obchodní řetězce a podnikatelské subjekty v obci,
které se na bezpečnosti zóny mohou podílet.
V I. etapě bylo zřízeno řídící analytické centrum a dvě
kamery v nejzatíženějších lokalitách obce. Ve II. etapě bylo
vybudováno distribuované datové úložiště pro čtyři kamery,
které mají přímou návaznost na vstup do nákupní zóny i na
zónu samotnou. Základní technické požadavky a parametry
z dílny programátorů a techniků byly vybudovány tak, aby
obsahovaly všechny moderní dostupné technologie a mohly
být v budoucnu lehce doplňovány o další pokrokové prostředky. Cestou integrace s dalšími bezpečnostními zařízeními a systémy byla zvýšena efektivita celého bezpečnostního systému. Při výstavbě byla brána v potaz nejen cena,
funkčnost, účinnost a spolehlivost, ale také vzhled jednotlivých komponentů a technické normy, zákony, či požadavky
na tvorbu těchto technologií. Informační propojení na Policii
České republiky bude řešeno samostatným projektem, který
řeší propojení kamerového systému umístěného v prostorách úřadovny Obecní policie Průhonice s Obvodním oddělením Policie České republiky Česlice. Zajímavostí projektu
zůstává řešení propojení mezi dvěma sousedícími okresy.
Využití kamerového systému je předpokládáno nejen s pultem centralizované ochrany, ale i v řešení dopravní situace,
odhalování nedovoleného parkování a dalších dopravních
přestupků, dohledu nad pracovním výkonem hlídek a monitorováním jejich pohybu, monitorování hromadných akcí
a využití jako důkazního materiálu.

Obec Průhonice vybudovala v roce 2005 ve spolupráci
s odbornou firmou moderní operační středisko, které splňuje všechny předpoklady pro rozvoj obecního kamerového
dohlížecího systému v následujících letech.
Akreditace/členství:
Společnost MKDS BESY s. r. o. je členem Asociace technických
bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA)
Partneři:
Policie České republiky, Okresní ředitelství Praha – východ
Obec Čestlice
Obecní policie Průhonice
obchodní řetězce a podnikatelské subjekty v obci (sponzoři)
Realizace projektu:
I. etapa projektu – 2004, II. etapa projektu – 2005
Rozpočet projektu:
2004 – 958.307,- Kč
2005 – 2.374.883,- Kč (ceny vč. 19% DPH)
Technický garant projektu:
MKDS BESY s. r. o.
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Model Města Prostějova – realizátor
Městský úřad Prostějov

BEZPEČNOSTNÍ STOJANY PRO
JÍZDNÍ KOLA
Nám.T.G.M. 12-14, 796 01 Prostějov
www.mestopv.cz

Reference projektu:
Snížení počtu krádeží jízdních kol o 12 %.
Akreditace/členství:
Stojany jsou chráněny patentem společnosti TANO TECHNIK, s. r. o.

Partneři:
Policie České republiky
Městská policie Prostějov
Realizace projektu:
I. etapa (2001) v rozsahu 155 ks stání
II. etapa v rozsahu 175 ks
III. etapa v rozsahu 215 ks, IV. etapa v rozsahu 83 ks.
Rozpočet projektu:
Stání pro jedno kolo 1.200,- Kč.
Garant projektu:
Město Prostějov

situační prevence

Popis aktivit:
Záměrem projektu je snížení počtu krádeží jízdních kol na
veřejných prostranstvích před obchody, koupališti, úřady, školami, na ulicích apod. Nabídnout majitelům jízdních kol takový
bezpečnostní stojan, který pachateli znemožní běžným způsobem kolo odcizit. Běžně užívané lankové zámky nejsou již
v dnešní době nejspolehlivějším prostředkem k zabezpečení svého jízdního kola. Z uvedených důvodů projekt nabízí
usazení takových stojanů, které zajistí kolo pomocí třmenu
z masivní oceli a půlvložkou FAB zakoupenou majitelem kola.
Takto zajištěné kolo pak nelze odcizit pákovými nůžkami či
podobným způsobem. Projekt je vhodné doprovodit mediální
kampaní, či zvýhodněným prodejem, nebo rozdáváním zámkových půlvložek.
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Model Města Sokolova – realizátor
Středisko prevence kriminality −
Městský úřad Sokolov

3 „D“ – PANORAMATICKÉ
JEHLANY
Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
www.mu-sokolov.cz

situační prevence
24

Popis aktivit:
Projekt 3 „D“ nabízí větší bezpečnost účastníků silničního
provozu, především dětí na přechodech pro chodce. Jedná
se o grafickou metodu třírozměrných obrazců, na kterých
může pozorovatel spatřit objekty tak, jak by je viděl v prostoru. Jedná se tedy o optický, nikoli mechanický klam řidiče,
který při přiblížení se k přechodu vnímá před sebou plastickou vyvýšenou překážku. Vhodná kombinace odstínů barev
po stranách šedobílého trojúhelníku působí silně na psychickou stránku řidiče a je prokázáno snížení rychlosti vozidla
průměrně o 8 –12 km/hod.
Reference projektu:
Snížení dopravní nehodovosti v kritických místech silničního
provozu města.

Akreditace/členství:
Středisko prevence kriminality Sokolov
Realizace projektu:
Jehlany uskutečněny v I. pololetí roku 2005.
Rozpočet projektu:
Jeden oboustranný nástřik – 15.000,- až 20.000,- Kč (dle
šíře vozovky).
Garant projektu:
Město Sokolov

Model Města Prostějova – realizátor
Městský úřad Prostějov

BEZPEČNÉ PŘECHODY

Nám.T.G.M. 12-14, 796 01 Prostějov
www.mestopv.cz

Reference projektu:
Výrazné zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech pro
chodce.

Partneři:
Policie České republiky, dopravní inspektorát
Městská policie Prostějov
Realizace projektu:
Od roku 2005 doposud.
Rozpočet projektu:
Nasvícení jednoho přechodu cca 9.800,- Kč.
Garant projektu:
Město Prostějov

situační prevence

Popis aktivit:
Dopravní nehodovost je v celé České republice značným problémem. Mnoho měst se snaží předejít tragickým následkům
způsoby zvyšující bezpečnost i plynulost provozu na komunikacích. Smyslem tohoto projektu, který doplňuje celou řadu
dalších dopravních opatření, je zvýšit bezpečnost provozu
a dopravní kázeň zejména na přechodech pro chodce, snížit
nehodovost v těchto rizikových místech města.
Osvětlením přechodů bodovými svítidly Zebra MC2, si klade projekt za cíl umožnit řidičům snadné rozpoznání přecházejících chodců za snížené viditelnosti.
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Model Středočeského kraje

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz

informativní prevence
26

Popis aktivit:
Cílem projektu bylo formou internetové soutěže informovat
děti o pravidlech silničního provozu, o první pomoci a preventivně tak působit nejen proti případným dopravním nehodám
jejichž účastníci jsou školáci, ale i proti rizikům na jejich cestách do školy. V podobě interaktivní internetové prezentace
na webovém portálu bylo povinností každého účastníka na
cestě z fiktivního domova do fiktivní školy odpovědět na řadu
zajímavých otázek.V prvních dvou kolech bylo možné se zapojit výhradně prostřednictvím vzdáleného přístupu k internetu.
Třetí finálové kolo proběhlo v počítačové učebně Krajského
úřadu Středočeského kraje. Drobné věcné ceny získalo všech
50 nejlepších účastníků závěrečného kola soutěže. Tři nejlepší
obdrželi ceny při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže.
Reference projektu:
Soutěž, původně určená pro žáky 3. – 9. tříd základních škol
a příslušné ročníky gymnázií, byla rozšířena na základě ohlasů
dětí, rodičů a učitelů o 1. a 2. třídy základních škol. Prostřednictvím internetu se do soutěže registrovalo 18.520 účastníků
z 1.113 škol ze všech krajů České republiky.

Partneři:
patronem soutěže se stala několikanásobná česká Zlatá slavice Lucie Bílá
BESIP Ministerstva dopravy České republiky
Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje
ÚAMK, Czi s. r. o., Johnson a Johnson s. r. o.
mediální partner Český rozhlas 1 − Radiožurnál
Realizace projektu:
Soutěž byla zahájena v roce 2005.
Garant projektu:
Středočeský kraj

Model Ústředního automotoklubu
České republiky

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
S VYUŽITÍM MAPY

Popis aktivit:
„Národní strategie bezpečnosti silničního provozu“ – to je
název materiálu, který schválila Vláda České republiky dne
28.4.2004 a z něhož vychází také koncepce dopravní výchovy
uplatňované ve Středočeském kraji. Nejdůležitějším prvkem
jsou 10ti hodinové kurzy dopravní výchovy pro žáky 4. tříd
základních škol. Ostatní akce, mezi něž patří i projekt „Bezpečně do školy s využitím mapy“, slouží především k tomu, aby
si děti informace, které získají v 10ti hodinovém kurzu, prohloubily a rozšířily. Celý projekt je založen, v souladu s novým
školským zákonem, na aktivnějším zapojení učitelů základních
škol a dětí při získávání informací a znalostí o dopravním prostředí.
Děti mají za úkol při cestě ze školy sledovat ulice a místa,
kterými procházejí. Doma s pomocí rodičů vyznačit do mapy
svoji cestu a vybrat nebezpečná místa při jejich cestě do školy
z domova, autobusového, nebo železničního nádraží a dalších
míst, kde se nejčastěji pohybují. Ta zakreslit do mapy. Učitel ve
škole, který využívá mapy zpracované odborníky, má v řízené diskuzi za úkol vysvětlit, v čem spočívá jejich rizikovost,
a navrhne, jak se na takových místech chovat. K tomu je zpracován návrh projektu, podkladové mapy a mapy s vyznačením
rizikových míst a jejich fotodokumentace.Využívány jsou také
fotografie nebo videozáznam. Další využití se nabízí rodičům
menších dětí, kteří vyberou na mapě nejnebezpečnější cestu
do školy.Touto cestou dítě provedou a upozorní na konkrétní
nebezpečná místa v dopravním prostředí.

informativní prevence

Na Strži 9, 140 02 Praha 4
www.uamk-cr.cz

Reference projektu:
Realizace projektu se zúčastnilo více než 3.000 dětí z 26 škol
deseti měst ve Středočeském kraji.
Partneři:
vybrané základní školy
Policie České republiky a městské policie
Topograf Praha
Realizace projektu:
Od roku 2005 doposud.
Rozpočet projektu:
Na tuto činnost bylo čerpáno v roce 2005 – 127.764,- Kč.
Garant projektu:
Ústřední automotoklub České republiky
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Model Nadace bezpečná Olomouc

STOP KAPSÁŘŮM!

Panská 184/9, 772 00 Olomouc
www.nbo.cz

informativní prevence

Popis aktivit:
Tento projekt je zaměřený na prevenci kapesních krádeží. Jde
o druh trestné činnosti, která má největší podíl na celkovém
nárůstu trestné činnosti ve městě. Projekt vychází zejména
z toho, že tomuto druhu trestné činnosti se dá velmi snadno
předcházet větší zainteresovaností občanů a široké veřejnosti.
Jeho snahou je systematickou osvětou ochránit zdraví a majetek občanů i návštěvníků Olomouce.
Jedná se o umístění informačních plakátů na různých
veřejných místech a především v dopravních prostředcích
městské hromadné dopravy. Tato informativní opatření jsou
dále podpořena světelnými, pohyblivými nápisy, které spolu
se zvukovým upozorněním nabádají cestující k větší opatrnosti před zloději.
Zmíněná zvuková a vizuální nahrávka je po dohodě
s Dopravním podnikem města Olomouce zařazována vždy
v období, kdy je pravděpodobné zvýšení výskytu kapesních
krádeží, tzn. v období turistického ruchu, před vánočními
svátky apod.
Idea projektu by měla být dále podpořena velkoplošnou
osvětou zobrazenou na tramvaji i rozsáhlejší informační
kampaní a vhodnou medializací projektu.
Reference projektu:
Projekt má dlouhodobý charakter a vede k podpoře snižování
počtu kapesních krádeží. Cíleně zvyšuje prevenci a především
předcházení této trestné činnosti.
Partneři:
Statutární město Olomouc
Policie České republiky
Městská policie Olomouc
Realizace projektu:
Od roku 2001 doposud.
Rozpočet projektu:
cca 205.000,- Kč
Garant projektu:
Nadace bezpečná Olomouc
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Model Okresního ředitelství Policie
České republiky Jeseník

POLICIE A ZÁCHRANÁŘI DĚTEM

Moravská 780/4, 790 14 Jeseník
www.mvcr.cz

Reference projektu:
Vzhledem k tomu, že se vždy jednalo jednoznačně o vydařenou
akci, která měla velmi pozitivní ohlas ve veřejnosti, je připravován další ročník. Tentokrát s novými ukázkami a novými informacemi. Spolupodílet se bude také např. pojišťovna Generali,
která pro tento účel zapůjčí simulátor nárazu ve vozidle.

Popis aktivit:
Akce je pořádána za účelem prezentace složek Integrovaného
záchranného systému široké veřejnosti. Představit konkrétní
úkoly a náročnost práce policistů, hasičů i záchranářů v situacích,
které běžně není možné sledovat. Účelem těchto akcí, se kterými jsou diváci seznámeni, je také navázat pozitivní vztah s veřejností a navození důvěry v práci veřejných složek. Sekundárním
cílem těchto projektů je také preventivní činnost. Program nabízí
modelové situace s ukázkami souhry hasičů, záchranného týmu
a policie, tj. vyproštění osoby z havarovaného vozidla, ošetření
zraněného, zásah při zadržování pachatele, nebezpečné slaňování
hasičů.V návaznosti na tyto ukázky jsou předváděny také nácviky
poslušnosti služebních psů a obranné práce. Mezi jinými je psovodem předveden speciálně vycvičený služební pes pro vyhledávání
drog a výbušnin. Ukázky výcviku sebeobrany jsou předváděny
dětmi místního oddílu TJ Jeseník.V prezentační části je také před-

Partneři:
Městská policie Jeseník
Hasičský záchranný sbor
Zdravotní záchranná služba
Městský úřad v Jeseníku
Realizace projektu:
Každoročně od roku 2002 doposud.
Rozpočet projektu:
Finanční prostředky získané pro účely realizace tohoto
projektu slouží výhradně k zakoupení propagačních předmětů. Policisté i ostatní složky pořádají akci a provádějí ukázky
v průběhu běžného výkonu, bez nároku na finanční odměnu,
či zvláštní plat.

informativní prevence

stavena celá řada dalších oddělení policie. Probíhá výstava zbraní,
střeliva, zábavné pyrotechniky, fotografií a materiálů z činnosti
policie a záchranářů. Účastníci si mohou prohlédnout některé
donucovací prostředky, radar nebo si popovídat s policisty.

Garant projektu:
Město Jeseník
Okresní ředitelství Policie České republiky Jeseník
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Model Nadace bezpečná Olomouc

CENA NADACE BEZPEČNÁ
OLOMOUC
Panská 184/9, 772 00 Olomouc
www.nbo.cz

informativní prevence

Popis aktivit:
Projekt oceňuje kvalitní výkon policistů a strážníků olomouckého regionu a odměňuje mimořádné činy civilních osob,
které svou pomocí či hrdinským činem přispěly k záchraně
života, zabránění škody na majetku nebo byly jinak nápomocny k odhalení trestného činu. Vychází z přesvědčení, že i mezi
občany je mnoho takových, kteří si ocenění zaslouží. Také
pro olomouckou veřejnost by ocenění mělo být stimulem ke
zvýšení zájmu o bezpečnost města. Cena Nadace bezpečná
Olomouc (NBO) je vyhlašována ve třech kategoriích. První
zahrnuje policisty Policie České republiky v Olomouci, druhá strážníky Městské policie Olomouc a třetí civilní osoby,
kam lze zahrnout i členy Záchranné služby Olomouc a členy

Partneři:
generální partner Nadace České spořitelny a. s.
mediální partneři – Český rozhlas Olomouc, Rádio Apollo Olomouc, Fajn Rádio Hity, Olomoucké televize Zzip, TV
Morava, Winternet, Profit, Mladá fronta DNES, Olomoucký
den a Blesk
Realizace projektu:
Každoročně od roku 2004.
Garant projektu:
Nadace bezpečná Olomouc

Hasičského záchranného sboru Olomouc. Navržené kandidáty předkládají příslušní ředitelé. Civilní osoby jsou nominovány na základě návrhů novinářské obce a občanů. Z nich
jsou vytipovány tři nominace, které jsou zveřejněny v médiích
a z nichž jsou vybíráni držitelé ocenění. První komise, složená
z členů Správní a Dozorčí rady Nadace Bezpečná Olomouc,
hodnotí nominace prvních dvou kategorií a rozhoduje o ocenění. O kategorii civilních osob rozhoduje komise, složená
z regionálních novinářů, s přihlédnutím k hlasování občanů.
Držitelé ocenění jsou vyhlášeni na slavnostním večeru, kde jim
jsou předány ceny spolu s finančním darem.
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Reference projektu:
Oceněním mimořádných činů policistů a strážníků projekt
upozorňuje širokou veřejnost na jejich náročnou a důležitou
práci. Stává se i určitou motivací pro jejích další vykonávaní.

Model Hlavního města Prahy
– realizátor Magistrát hl. m. Prahy,
oddělení prevence kriminality

NUTNÁ OBRANA

Popis aktivit:
Celý projekt je postaven na osvětové činnosti prevence kriminality s využitím moderních informačních technologií. Prostřednictvím internetových stránek, které tvoří základní součást tohoto modelu, jsou nabízeny široké veřejnosti praktické
informace vztahující se k pojmu „nutná obrana“. Na ilustračních fotografiích jsou demonstrovány možnosti obranných
technik před útokem. Současně jsou poskytnuty rady, jak takovému útoku dodržováním zásad bezpečného chování zavčas
předejít. Dále jsou v elektronické podobě nabízeny kontakty
na organizace pomáhající především ženám, které se nacházejí
v obtížné životní situaci a potřebují okamžitou pomoc odborníka. Jmenované spektrum služeb internetových stránek je

tak i u široké veřejnosti. Zájem o semináře projevily všechny
věkové kategorie. Semináře pořádaného v Městské knihovně
hl. m. Prahy se účastnilo až 150 posluchačů.V praxi se objevily
již první kladné ohlasy na použití alarmu – odvrácení hrozícího napadení.

postupně doplňováno o další zajímavé informace popisující
případy, ve kterých byla použita „nutná obrana“ s vysvětlením
odborníka, zda se jednalo o oprávněné použití a proč.
Doplňkovou součástí prezentované prevence je v duchu
„nutné obrany“ realizace celé řady seminářů pro studentky
středních škol a seminářů pro veřejnost, realizovaných v městských částech Praha 1−22. V této fázi odborníci osobně zodpovídají otázky a poskytují rady, jak případný problém vyřešit.
Semináře jsou mimo jiné doplňovány o ukázky vybraných technik sebeobrany, které si posluchačky mohou sami vyzkoušet
pod vedením profesionálního instruktora. Na seminářích jsou
předávány brožury o nutné obraně, akustické alarmy a pro seniory píšťalky, jako možná pomoc v případě ohrožení.

Partneři:
Policie České republiky, správa hl. m. Prahy, preventivně
informační skupina
JUDr. Náchodský – znalec oboru kriminalistika, odvětví se
zvláštní specializací sebeobrana, služební zákroky, vedení boje
zblízka

Reference projektu:
Realizace projektu má velmi dobrý ohlas jak ve sdělovacích
prostředcích – články v denním tisku, pořady v TV a rozhlase,

Akreditace/členství:
Odborní poradci − JUDr. Náchodský – znalec oboru kriminalistika, odvětví se zvláštní specializací sebeobrana, služební
zákroky, vedení boje z blízka; pplk. JUDr. Kloubek, 3. oddělení SKPV OOK, Policie České republiky, správy hl.m. Prahy;
pplk. PhDr. Alena Kolářová, vedoucí 3. oddělení SKPV OOK,
Policie České republiky, správy hl. m. Prahy

informativní prevence

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
www.praha-mesto.cz

Realizace projektu:
Od roku 2005 – 2006 (dále dle zájmu).
Rozpočet projektu:
Celkový rozpočet dosahuje částky 615.000,- Kč.
Garant projektu:
Město Praha
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Model Policejního prezidia České
republiky

AJAXŮV ZÁPISNÍK

Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7
www.mvcr.cz

informativní prevence
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Popis aktivit:
Celý projekt vznikl při okresním policejním ředitelství v Sokolově. Jeho autorka, por. Blažena Kašparová, pracovnice preventivně informační skupiny, vycházela při sestavování zápisníku ze svých dlouholetých zkušeností. Jedná se o preventivně
výchovnou učební pomůcku, díky které se děti nenásilnou
formou odpovídající jejich věku seznamují se zásadami bezpečného chování. Pracovní sešit „Ajaxův zápisník“ a jeho
navazující druhý díl je určen pro žáky druhých a třetích tříd
základních škol. Hravou formou mohou děti přijímat v zápisníku nové informace, ve kterých jsou provázeny policejním
psem Ajaxem. Děti pracují a plní Ajaxovy úkoly za pomoci učitelů nebo doma s rodiči. Odměnou se může stát razítko Ajaxe,
další věcné odměny, nebo na konci školního roku návštěva
„živého“policejního psa. Každý sešit obsahuje výběr témat
rozdělených vždy po jednom měsíci, která přibližují dopravní
výchovu, zásady vlastní bezpečnosti, trestné činy, mezilidské
vztahy, závislost a další. Samotný projekt je možno zpestřovat o další doplňkové pomůcky. Lze využít například didaktické hry „Hrajeme a učíme se s Ajaxem“ pro nejmenší, nebo
naučné multimediální hry pro děti, či soubor čtyř testů, které
dětem připomenou a zároveň prověří získané znalosti.
Reference projektu:
Na základě mohutné pozitivní odezvy pedagogů, ale i preventivních pracovníků policie, byl projekt celorepublikově rozšířen pod záštitou Policejního prezidia České republiky.

Akreditace/členství:
Autorka projektu byla oceněna ministrem vnitra Stanislavem
Grossem cenou Policista roku 2001 (3. místo) a v roce 2005
Medailí Policie České republiky Za zásluhy o bezpečnost.
Partneři:
Městský úřad Sokolov – Středisko prevence kriminality
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
Realizace projektu:
Ajaxův zápisník (2001), Ajaxův zápisník II. (2002), Hrajeme
a učíme se s Ajaxem (2003), Soubor testů (2004), Naučná
multimediální hra pro děti (2005).
Rozpočet projektu:
2000/2001 – 2.000 výtisků I.dílu
2001/2002 – 2.000 výtisků II. dílu
2002/2003 – 38.000 výtisků I. dílu a 5.000 výtisků II. dílu
2003/2004 – 54.000 výtisků I. dílu
2004/2005 – 49.000 výtisků I. dílu a 41.000 výtisků II. dílu.
Garant projektu:
Policejní prezidium České republiky

Model Města Šumperka − realizátor
Městský úřad Šumperk, odbor
sociálních věcí

KOMPLEXNÍ PRIMÁRNĚ
PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ
M. R. Štefánika 20, 787 93 Šumperk
www.sumperk.cz

Reference projektu:
Projekt je průběžně mapován tak, aby mohlo docházet k jeho
zdokonalení. Po prvním roce působení byl zpracován výzkum,
který potvrdil veskrze pozitivní vnímání.
Partneři:
Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje,
pracoviště Šumperk
Preventivně informační skupina Okresního ředitelství Policie České republiky Šumperk
Poradna pro ženy a dívky Šumperk
Rachot – nízkoprahový klub pro děti a mládež Šumperk
Realizace projektu:
Projekt byl poprvé uskutečněn ve školním roce 2003/2004.
Jeho délka byla stanovena na období nejméně 5 let. Po této
době dojde k vyhodnocení.
Rozpočet projektu:
V prvním roce byl program financován z rozpočtu Olomouckého kraje. V nadcházejících ročnících se na výdajích
projektu (lektorné) podílí školy.
Garant projektu:
Město Šumperk

informativní prevence

Popis aktivit:
Jedná se o preventivní program zaměřený na 5., 7. a 9. ročníky
základních škol, na jehož realizaci se aktivně podílí 5 subjektů
regionu. Hlavním cílem projektu je předcházení patologickým
jevům u dětí a mládeže, zefektivnění a prohloubení primární
prevence sociálně patologických jevů na základních školách.
Program je dlouhodobý a systematický, tzn., že každý žák absolvující preventivní program během své školní docházky, je plně
obeznámen s náměty „Učíme se odmítat“, „Právo a děti“, „Policie České republiky a Integrovaný záchranný systém“, „Vlastní
orientace ve světě“, „Zázrak života“, „Jak se nestát pachatelem
trestného činu“, „Nebezpečí a rizika drog“ a další. Témata jsou
koncipována v souladu s učebními osnovami a stala se nedílnou součástí Minimálního preventivního programu na školách
a školských zařízeních (MŠMT ČR č.j. 14 514/2000-51).
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Azylové domy
Jedná se o službu sociální prevence, která poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci. Zejména poskytuje ubytování, stravu nebo pomoc při
uplatňování oprávněných zájmů a práv klientů.1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
V těchto zařízeních je poskytována ambulantní, popřípadě
terénní služba dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým
společensky nežádoucími jevy. Cílem této služby je zlepšit
u těchto dětí kvalitu jejich života předcházením nebo snížením
sociálních a zdravotních rizik, umožnit jim se lépe orientovat
v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich
nepříznivé sociální situace.2

slovníček pojmů

Noclehárny
Tato zařízení poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.3
Prevence kriminality
Zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, směřující k předcházení páchání kriminality a snižování
obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je
zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejich následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí,
nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných
činů.4
Prevence situační
Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují
v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany
se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat.5
Prevence sociální
Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální
integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány
za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.6

Probace
Probací se rozumí organizování a vykonávání dohledu nad
obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným. Spočívá v kontrole výkonu trestu nespojených s odnětím svobody, včetně
uložených povinností a omezení, sledováním chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Dále je považována za individuální
pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život.8
Služby sociální prevence
Cílem této služby je napomáhat osobám, které jsou pro krizovou sociální situaci ohroženy sociálním vyloučením, k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost
před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.9
Streetwork
Je považována za speciální typ terénní sociální práce, která je
vyhledávací, doprovodnou a mobilní sociální prací s nízkoprahovou nabídkou sociální pomoci. Ta je zaměřena na jednotlivce a skupiny s rizikovým chováním, které sociální pracovník kontaktuje v době a místech jejich spontánního pobývání
a setkávání.10
Terénní programy
Jsou specifické služby poskytované osobám, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy. Cílem této služby, která je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných
psychotropních látek, osobám bez přístřeší, žijícím v sociálně
vyloučených komunitách, je vyhledávat a minimalizovat rizika
jejich způsobu života.11
Zařízení pro krizovou pomoc
Účelem těchto zařízení je poskytovat terénní, ambulantní
nebo pobytovou službu na přechodnou dobu osobám, které
se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života a nemohou svoji nepříznivou sociální situaci přechodně řešit vlastními silami. Služba těchto zařízení obsahuje činnosti spočívající
v ubytování, stravě, sociálně terapeutické činnosti a v pomoci
při uplatňování oprávněných zájmů a práv klientů.12
Další informace na http://www.mvcr.cz

Prevence informativní
Jedná se o informování občanů o možnostech a způsobech
ochrany před trestnou činností prostřednictvím médií, přednášek, besed, letáků apod.7
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srov. § 57, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

2

srov. § 62, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

3

srov. § 63, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

9

4

URL: < http://www.mvcr.cz/prevence/system/pojmy/1.1.htm> [2006-04-20].

10

5

URL: < http: //www.mvcr.cz/prevence/system/pojmy/1.1.htm> [2006-04-20].

6

URL: < http: //www.mvcr.cz/prevence/system/pojmy/1.1.htm> [2006-04-20].

11

srov. § 69, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

7

URL: < http: //www.mvcr.cz/prevence/ksp/system/partner.htm> [2006-04-20].

12

srov. § 60, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

8

srov. § 2, zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších
předpisů
srov. § 53, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
srov. Matoušek, O. Slovník sociální práce. 1. vydání. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178549-0. s. 242
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