„SPOLEČNÝ SVĚT“
2006 - 2007
tábory pro děti
ze sociálně znevýhodněného prostředí
společného programu
Olomouckého kraje
a Správy severomoravského kraje Policie ČR

Základní charakteristika projektu









Typ projektu – sociální
Územní rozložení – Olomouc, Šternberk, Hranice, Šumperk, Jeseník. Pouze v
roce 2006 Přerov a pouze v roce 2007 Kojetín
Celkové skutečné náklady dotace - 232.000,-Kč (2006), 560.957,-Kč (2007)
Velikost cílové skupiny v roce 2006
– 101 dětí + 20 dětí na plánovaném víkendovém pobytu
- 20 vedoucích + 4 vedoucí v plán.víkendu
- 10 policistů + 3 policisté Ssmk PČR Ostrava
Velikost cílové skupiny v roce 2007
- 124 dětí + 28 vedoucích
- 12 policistů
Participace subjektů – nestátní neziskové organizace, Policie ČR, oddělení
sociálně-právní ochrany dětí, asistenti pedagogů pro děti ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí

Popis projektu






Neznalost prostředí sociálně vyloučených komunit přináší
v praxi negativní zkušenosti, které mohou přispívat k
vážným konfliktům. Z tohoto přesvědčení vychází úspěšně
realizovaný pilotní projekt Správy severomoravského kraje
Policie ČR, který se snaží vhodně nastavenými prostředky
těmto problémům předcházet.
Jedním z nejdůležitějších faktorů není pouhý kontakt s
cílovou skupinou, nýbrž oboustranné poznání, soužití a
budování vzájemné důvěry mezi institucemi a sociálně
vyloučenými komunitami.
Projekt nabídl uspořádání 5 jednotýdenních táborů v roce
2006 a 6 jednotýdenních táborů v roce 2007 pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí rizikových lokalit
Olomouckého kraje. Dále navazující víkendové pobyty, za
přímé spolupráce všech participujících subjektů (1 v roce
2006, cca 7 v roce 2007).

Časový harmonogram realizace v roce 2006









duben 2006 – společné konzultační jednání, složení realizačních týmů
s určením hlavního dodavatele
květen a červen 2006 – organizační příprava, vytipování účastníků,
příprava programů
15. 7. – 22. 7. 2006 – tábor DDM Šternberk ve Starém Městě pod
Sněžníkem
17. 7. – 23. 7. 2006 – tábor Společ.Romů na Moravě v Pohořanech u
Olomouce
7. 8. – 13. 8. 2006 – tábor Kappa Help, o.s. Přerov v České Vsi
7. 8. – 13. 8. 2006 – tábor DDM Hranice v České Vsi
21. 8. – 27. 8. 2006 – tábor OŘ PČR Jeseník v České Vsi
17. 11. – 19. 11. 2006 – víkendový pobyt PONTIS Šumperk

Časový harmonogram realizace v roce 2007










květen a červen 2007 –složení realizačních týmů s určením hlavního
dodavatele, organizační příprava, vytipování účastbníků, příprava
programů
2. 7. – 8. 7. 2007 – tábor DDM Hranice ve Vičanově
2. 7. – 8. 7. 2007 – tábor Společenství Romů na Moravě, pobočka
Olomouc v Pohořanech u Olomouce
9. 7. – 14. 7. 2007 – tábor Společenství Romů na Moravě, pobočka
Jeseník ve Velké Kraši
6. 8. – 12. 8. 2007 – tábor města Kojetína v RZ Hutisko - Solanec
18. 8. – 25. 8. 2007 – tábor DDM Šternberk ve Václavově
24. 10. – 28. 10. 2007 – prázdninový pobyt Savore v RZ Třemešek Oskava
září – prosinec 2007 – individuální výlety a víkendové pobyty

Složení realizačních týmů








Olomouc – Společenství Romů na Moravě o.p.s.,
pobočka Olomouc
Šternberk – DDM Šternberk
Přerov – Kappa – Help Přerov, o.s.
Hranice – DDM Hranice
Šumperk – PONTIS Šumperk, o.p.s., Savore, o.s.
Jeseník – OŘ Policie ČR Jeseník, Společenství
Romů na Moravě, pobočka Jeseník
Kojetín – odbor sociálních věcí

Kritéria výběru lidských zdrojů











Děti
Doporučený věk – 6 až 12 let
Bez obzvlášť závažné trestné činnosti, nebo nepřiměřeného množství
neomluvené absence
Na doporučení všech participujících subjektů
Zážitky a informace z táborového dění přispějí k příznivému vývoji dětí
a případně i k eliminaci patologických jevů rodin, popřípadě jiných
sociálních skupin, ve kterých děti tráví svůj čas.
Vedoucí
Požadována zkušenost ve výchovné činnosti, pozitivní vztah k dětem, v
případě vlastní stravy účast odpovědné osoby s potravinářským
průkazem
Doporučeno pedagogické vzdělání, zdravotní vědomosti, sociální
asistent pro noční službu

Mediální výstupy









Olomoucký kraj – webové stránky, Informační servis MV ČR
Rozhlas
Tisk - Romano hangos, Mladá fronta, Olomoucký den, Přerovsko,
Jesenicko, Blesk, Hranický týden
Televize - TV Morava, Kabelová televize Přerov, ČT 1
Návštěvy – náměstkyně hejtmana MUDr. Jitka Chalánková, ředitel
Ssmk PČR plk.Mgr.Radim Pražák, zástupce ředitele Ssmk PČR JUDr.
Jiří Pščolka, ředitel OŘ PČR Jeseník Mgr.Tomáš Kužel, OŘ PČR
Přerov JUDr.Jiří Zlámal, odbor prevence kriminality MV ČR Mgr.
Radek Jiránek, Rada vlády pro záležitosti romské komunity – Mgr.
Duna
Vydání interkulurního CD „Společný svět“
Vydání pracovních listů „Duhovka dobrého chování“

Děkuji Vám za pozornost

Bc. Michal Poláček
manažer prevence kriminality Olomouckého kraje

