Zápis z jednání pracovní skupiny (workshopu) Prevence kriminality v rámci
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
Datum a místo konání: 30.4.2015, 9:00, místnost č. 633, Integrovaný dům
Přítomni: dle prezenční listiny
Byly projednávány následující body:
1) V úvodu byli přítomní členové pracovní skupiny seznámeni s programem jednání, tj.:





Situace v oblasti prevence kriminality
Návrh priorit a cílů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování
Horizontální téma
Problémová analýza

2) Situace v oblasti prevence kriminality


Statutární město Ostrava již má určeny priority a cíle, které plynou ze strategických
dokumentů. Strategický plán sociálního začleňování se skládá ze dvou částí, tj. analytická a
tabulková, do které budou zahrnuty i jednotlivé projektové fiše.



V rámci přípravy Strategického plánu sociálního začleňování je specifikována cílová skupina.
Na jednání bylo diskutováno vymezení a počet obyvatel sociálně vyloučených lokalit, počet
osob na ubytovnách, počet Romů ve statutárním městě Ostrava, obyvatelé v hmotné nouzi.
Členové pracovní skupiny se shodli, že je potřebné specifikovat cílovou skupinu oblasti
prevence kriminality. Je odhadováno, že 5-6 promile populace má problém s návykovými
látkami (tj. drogy), zejména ve velkých městech. Patologické hráčství je velmi obtížné
kvantifikovat. Osoby ve výkonu trestu je rovněž těžké kvantifikovat – přicházejí z různých
částí republiky. Zde pravděpodobně lze získat informace z generálního ředitelství vězeňské
služby. Děti s problematickým chováním jsou řešeny přes OSPOD.



Byl představen projektový záměr na asistenty prevence kriminality, který bude jedním
z projektů města. V rámci realizace projektu bude financováno 6 asistentů prevence
kriminality od roku 2016. Dále byly nově představeny záměry městských obvodů, tj. 3-4
zařízení pro děti a mládež, komunitní centra.

3) Návrh priorit a cílů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování


Přítomným členům pracovní skupiny byly představeny následující priority a cíle v oblasti
prevence rizikového chování:
 Priorita 1 – Zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i
bezpečí svého okolí, včetně zvyšování jejich právního povědomí
Obecný cíl 1.1 – V letech 2016-2018 bude soužití ve vyloučených lokalitách a jejich
okolí podpořené prostřednictvím 6 asistentů prevence kriminality
Obecný cíl 1.2 – Do roku 2018 dojde ke zvýšení bezpečnosti v sociálně vyloučených
lokalitách prostřednictvím vzdělávání min. x obyvatel lokalit

Obecný cíl 1.3 – Do roku 2018 dojde ke snížení projevů diskriminace prostřednictvím
realizace informační kampaně, vč. monitoringu a testingu zaměřeného na odhalování
diskriminačního chování a právního zastoupení min. x klientů v kauzách
diskriminačních praktik
 Priorita 2 – Podpora výchovně vzdělávacích programů a volnočasových aktivit pro
rizikové děti a mládež
Obecný cíl 2.1 – Do roku 2018 bude vzděláno x dětí v sociálních tématech v rámci
preventivních programů na školách
Obecný cíl 2.2 – Do roku 2018 bude v šesti lokalitách Ostravy podpořená dostupnost
a udržitelnost výchovně vzdělávacích programů a volnočasových aktivit pro rizikové
děti a mládež v zařízeních s min. okamžitou kapacitou x osob
 Priorita 3 – Podpora integračních aktivit pro osoby po návratu z výkonu trestu nebo
žijících rizikovým způsobem života
Obecný cíl 3.1 – Do roku 2018 dojde k podpoře integrace x osob během výkonu a po
výkonu trestu do společnosti a na trh práce
Obecný cíl 3.2 – Do roku 2018 dojde k zmírnění rizik vyplývajících z provozování
placeného sexu prostřednictvím kontaktování, vzdělávání, terapie a krizové pomoci x
sexuálním pracovnicím
 Priorita 4 – Zmírňování rizik návykového chování
Obecný cíl 4.1 – Do roku 2018 dojde nově k podpoře x klientů prostřednictvím
programů protidrogové a prevence patologického hráčství a x žáků bude v této
oblasti vzděláno
Obecný cíl 4.2 – Do roku 2018 dojde k provázání činností poskytovatelů
protidrogových terénních služeb a služeb sociální prevence v sociálně vyloučených
lokalitách.
(Pozn. x bude nahrazeno čísly po ukončení připomínkování dokumentu)


Celý Strategický plán sociálního začleňování bude rozpracován do jednotlivých oblastí, priorit,
cílů, typových aktivit. Každý cíl bude mít svou finanční alokaci. Každý projekt podpoří určitý
počet osob. Statutární město Ostrava ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
bude monitorovat průběh projektů a naplňování indikátorů v rámci plánu. Strategický plán
sociálního začleňování bude ve své návrhové části rozeslán k připomínkování členům
pracovní skupiny.

4) Horizontální téma


V rámci horizontálních témat pro všechny oblasti Strategického plánu sociálního začleňování
byla navržena participace cílové skupiny, především Romů do aktivit integrace.
V připravovaných projektových záměrech např. nestátní nezisková organizace Aslido zapojuje
cílovou skupinu. Jedním z návrhů v rámci pracovní skupiny byli i tzv. focus groups, kde však
členové pracovní skupiny namítali, že se lidé z cílové skupiny stydí hovořit a je třeba je zapojit
jiným způsobem.



Dalším diskutovaným tématem byly možnosti projektového financování, kdy jedním z návrhů
bylo víceleté financování prevence kriminality, tak jak je to nastaveno u drogové
problematiky. Měl by být vytvořen systém financování. V současném systému by si však
město nemohlo dovolit financovat aktivity, vždy bude část financována z národních a dalších
zdrojů.



Rovněž bylo navrženo řešení spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi, které se
drogovou problematikou přímo nezabývají. V sociálně vyloučených lokalitách chtějí tyto
organizace řešit problémy uživatelů. Renarkon či jiné organizace však působí napříč městem
bez ohledu na lokality a spolupráce funguje. Přesto by NNO působící v lokalitách uvítali
možnosti předání si informací, zkušeností např. formou workshopů.

5) Problémová analýza
 Téma: Zvýšení bezpečnosti v lokalitách
Na základě stanoveného tématu byly diskutovány možnosti plánovaného výzkumu v sociálně
vyloučených lokalitách a v jejich okolí na téma pocitu bezpečí. Z diskuse vyplynuly následující
návrhy řešení ke zvýšení bezpečnosti v lokalitách, tj.:
-

V rámci výzkumu se dotazovat i obyvatel sociálně vyloučených lokalit, protože jsou schopni
identifikovat problematické situace a problémové jedince.
Zvýšení efektivity práce asistentů prevence kriminality, městské policie.
Zapojit obyvatele z většinové společnosti.
Vytvořit model komunikace ke zlepšení soužití.
Stanovit si pracovní cíle, jak může pomoci policie, městský obvod, město a navrhnout řešení
Měl by se zvýšit počet policejních buněk

Zapsal Martin Brezina
Odsouhlasila Denisa Wurstová
V Ostravě dne 30.4.2015

