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Pracovní skupina Prevence kriminality
21. září 2016
V budově Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, mistnost č. 189
Dle listiny přítomných

Program jednání:
1. Úvod, představení.
Pan Antony přivítal přítomné členy pracovní skupiny a zahájil jednání podle předem rozesláného programu

jednání. Pan Antony zároveň informoval o nově navržených členech PS (jedná se o _ za
společnost Bílý nosorožec o.p.s., mentora APK a za ASZ pana Ing. Antonyho).
2. Aktuality z Ostravy a ASZ v rámci prevence rizikového chování.
Paní Kuzníková informovala o stavu přípravy a rozpracovanosti Strategie prevence kriminality na obdobi
2017-2021 s tím, že do 5. října by měla být finálně zpracována analytická část dokumentu. Byla podána
informace o stavu realizace projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů
prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu.

_informovala o novém webu sociálního začleňování v Ostravě a o možnosti prezentace a
publikace veškerých aktivit jednotlivých NNO a dalších subjektů na tomto webu. Při této příležitosti byla
zmíněná pracovnice SMO Kateřina Wojtás (kwojtasQostravacz, tel. 599 443 855), která má na starosti tuto
agendu.
Pan Antony informoval o novém expertovi pro oblast bezpečnosti za ASZ (Mgr. Pavel Vyleťal —
vyletál.pavel©vladá.cz), dále o současných aktivitách Kampaně proti násilí z nenávisti a o strategických
cílech a opatřeních věnovaných bezpečnosti Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 —
2020.
3.

Monitoring projektů a aktivit.

Pan Antony znovu prezentoval členům PS seznam všech plánovaných projektů realizovaných v rámci
KPSVL a vysvětlil, především u projektů zIROPu, důvody, proč se některé projekty nakonec

nerealizovaly. _ informovala za obdov Michálkovice o stavu rozpracování žádosti na
vybudování komunitního centra.
4.

Představení projektu KPSVL.

_předstávila klíčové aktivity projektu Bílého nosorožce s názvem „Interaktivní program
sekundární prevence“ a osvětlila celkovou myšlenku tohoto projektu. Poté proběhla krátka diskuze a dotazy
od členů PS k danému projektu.
5.

Naplánování workshopu k provázání činností protidrogového terénu a sociální prevence.

Pan Antony vysvětlil myšlenku a význam uskutečnění kulatého stolu k provázání činnosti protidrogového
terénu a sociální prevence. Po následné diskuzi pak byla domluvená se zástupci organizací vykonávajících
služby protidrogového terénu a se zástupci magistrátu koordinační schůzka dne 14. října od 9.00 v kanceláří
ASZ, kde se přesně vyjasní postup realizace kulatého stolu, který se bude konat cca V druhé polovině
měsíce listopadu 2016.
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6. Vize fungování PS.
Pan Antony informoval V tomto bodě především o možnostech vzdělávacích akci, které se mohou

uskutečnit i V rámci jednání PS. _ inicioval možné vzdělávání V oblasti „participativních přístupů
cílové skupiny k sociálním službám, práce s komunitou a její zapojení“. Paní Kuzníková uvedla, že toto
téma by mělo být řešené V rámci oblasti bezpečnosti a poukázala na skutečnost, že participativní přístupy
jsou využity V rámci realizace projektu Posílení prevence kriminality V Ostravě prostřednictvím asistentů
prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu, kdy se multidisciplinární týmy „otevírají“ místním
lokalitám.
7.

Různé, závěr.

Veškeré body jednání byly vyčerpány, pan Antony poděkoval všem zúčastněným a ukončil jednání.

Závěry jednání
14. října od 9.00 V kanceláři ASZ proběhne koordinační schůzka k plánovanému kulatému stolu za účasti
organizací vykonávajících protidrogový terén a pracovníků magistrátu.
Pan Antony se pokusí zajistit seminář pro členy pracovní skupiny ktématu „participátivní přístup
k sociálním službám, práce s komunitou a její zapojení“.
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