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Pracovní skupina Prevence kriminality
7. prosince 2017
V budově Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, místnost č. 189
Dle listiny přítomných

Program jednání:
1. Úvod, představení.
Paní Nohavicová se přítomným představila jako nová garantka oblasti Prevence kriminality za Agenturu
pro sociální začleňování. Přítomní členové PS se představili. Paní Nohavicová dále pokračovalo V programu
jednání.
2. Aktuality z Ostravy a ASZ v rámci prevence rizikového jednání.
Paní Nohavicová informovala členy pracovní skupiny o průběhu další spolupráce s ASZ V roce 2018, kdy
došlo ke změně počtu setkání — V roce 2018 proběhnou 2 setkání. Jejich náplní bude sdílení informací o
průběhu projektů a na základě zpětné vazby od členů je nabídnuta i možnost vzdělávání. Voblasti
vzdělávání bude dále ASZ V 1. pololetí roku 2018 realizovat vzdělávání na téma exekucí, seminář
k projektovému vedení a administraci projektů a vzdělávání V oblasti mediace a facilitace. Paní Nohavicová
požádala o zpětnou vazbu členů k náplni jednání i k tématům vzdělávání.
ASZ bude i nadále zastávat informativní roli V oblastech projektových výzev a nabídky zprostředkování
projektového řízení.
Dále paní Nohavicová shrnula aktivitu realizace kulatých stolů k propojování protidrogových terénů.
Proběhly již 3 kulaté stoly. Paní Kuzníková doplnila, že ze strany účastníků všech setkání byla dána velmi
pozitivní zpětná vazba, účastníci ocenili možnost předání informací, navázání užší spolupráce, předání
zkušenosti. V rámci diskuze byl dán podnět na určení stabilních členů kulatých stolů dle daných oblastí —
tím by odpad problém opakovaného představování účastníků a vysvětlování důvodů pořádání kulatých
stolů.
V červnu 2018 končí Strategický plán sociální začleňování 2015 — 2018. V rámci vyhodnocení SPSZ bude
probíhat evaluace proj éktů. Paní Nohavicová předala informace o průběhu evaluace jednotlivých projektů,
která bude probíhat pomocí dotazníkového šetření V rámci 2—3 setkání s pracovníky organizace.
Dotazníkové šetření bude zajišťovat přímo paní Nohavicová.
3.

Monitoring projektů a aktivit.

V rámci tohoto bloku programu informovaly o průběhu realizace projektů 5 organizací.
Rozkoš bez rizika _ představila projekt organizace Rozkoš bez rizika. Od února 2017 má
organizace pronajaty prostory na ul. Macharova od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
V rámci projektu působí 5ti členný pracovní tým. Provozní doba ambulantní služby je úterý 16 — 19 hod.
Pracovníci působí hlavně V terénu. Služba je diskrétní, budova není označena, označen je pouze zvonek.
Pracovníci nabízí klientkám rychlotesty na žloutenku, HIV, poskytují online poradenství. Mohou zajistit i
právní poradenství díky projekty MV ČR. Vroce 2017 měla organizace kdispozici 3x venerologickou
sanitku, kterou využívala pro klientky V terénu. Organizace má nyní k dispozici i služební auto, které bylo
zakoupeno V rámci proj ektu.
Pracovnice se nyní zaměřují hlavně na propagaci ambulantní služby a motivaci klientek, aby je V rámci
ambulantní služby kontaktovaly.
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Nová Šance _ sdělil informace o Sletém projektu na integraci osob po VTOS. V rámci projektu
kontaktují pracovníci klienty již ve věznicích asi 6 měsíců před termínem propuštění. Klienti se účastní
seminářů, kde získávání informace křešení dluhů, exekucí, bydlení, zajištění finančních prostředků, jaké
učinit první kroky po opuštění VTOS atd.
Součástí projektu je i aktivita zaměřená na řešení dluhů a terapeutická skupina. Terapeutické skupiny se
účastní klienti, kteří jsou zapojeni dlouhodobě (6 měsíců) a skupina je zaměřena na zlepšení měkkých
dovedností, přičemž cílem je získání zaměstnání.
Klienti jsou zapojeni V pracovních dílnách, kde se podílí na výrobě nebo údržbě zařízení (opravy vybavení a
nářadí).
V současné době je V projektu 20 aktivních klientů, celkem je dosud podpořených asi 40 klientů. Celkem
má být dosaženo 120 podpořených osob.
V rámci projektu se podařilo díky nízké nezaměstnanosti již 15 klientům z celkových 30, získat zaměstnání.
Specifikem projektu je motivační složka pro klienty a to zajištění lx denně svačiny.

Bílý nosorožec _informoval o 3 projektech organizace V oblasti prevence. Jedná se o
1.

Projekt prevence ve školách — primární prevence
Sekundární prevence — pro klienty do 15 let — v současné době je zapojeno 26 účastníků z 6
městských obvodů. V rámci projektu je navázána úzká spolupráce s pracovníky OSPOD. Projekt je
zaměřen na skupinovou terapeutickou práci — skupina zahrnuje 10 dětí, které se po dobu 4 měsíců
setkávají 1X týdně.
3. „velká“ sekundární prevence — od 15 let včetně, v rámci tohoto projektu je realizováno 5 klíčových
aktivit — otevřená skupina (nyní naplňována především ve spolupráci s ÚP ČR — práce zaměřena na
kompetence a hledání zaměstnání), uzavřená skupina (zde je zapojeno 11 dětí, které se schází 3x
týdně) a rodičovská skupina (bohužel se nedaří její naplňování, rodiče jsou oslovováni, ale nemají
zájem se účastnit).
V obou projektech sekundární prevence se organizace bohužel potýká s nedostatkem klientů a neaktivitou
rodičů. Zájem je o uzavřenou skupinu, kdy se V lednu 2018 bude zahajovat 2. běh.

Vzájemné soužití —— předala informace o průběhu projektu „Společně za práva a
bezpečí“, který je realizován od března 2017 a zahrnuje celkem 5 klíčových aktivit. Jedná se o depistážní
činnost a pochůzky s PČR (od klientů mají dobrou zpětnou vazbu, klienti sami pracovníky při pochůzkách
vyhledávají), účast pracovníků na multidisciplinárních týmech, monitoring akcí a demonstrací (V listopadu
pracovníci monitorovali happening na nám. Sv. Čecha), besedy na základních školách (realizovali besedy
např. na téma levicový extremismus).
V projektu se potýkají s personálními obtížemi z důvodu dlouhodobé nemocenské.

Na závěr paní Kuzníková informovala o průběhu realizace projektu SMO. V rámci projektu je nyní
zaměstnáno 6 asistentů prevence kriminality. Na podzim probíhalo výběrové řízení na uvolněné pozice

APK.
Multidisciplinární týmy — na počátku projektu bylo realizováno 5, nyní již je 7 týmů, které se pravidelně
schází. MdT se účastní zástupci NNO, Policie ČR, Městské policie Ostrava, městských úřadů a organizací,
kteří se zabývají řešením sociálně patologických jevů vdaném městském obvodu, přináší problémy a
hledají jejich řešení. Cílem je také zapojovat obyvatele do prevence kriminality, což členové MdT vidí, jako
velmi náročné a obtížné.
V současné době probíhá výběrové řízení na koordinátora multidisciplinárních týmů.
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Různé, závěr.

Vrámci závěrečné diskuze požáda— o zjištění dopadu nařízení GDPR na evidenci klientů
V projektech ESFR ČR. Informace zjistí paní Nohavicová a předá na dalším jednaní pracovní skupiny. Paní
Nohavicová poděkovala všem zúčastněným a ukončila jednání.

Závěry jednání
Paní Nohavicová zjistí informace o dopadu nařízení GDPR na evidenci klientů V projektech ESFR ČR.
Zapsala: Jana Abrlová, DiS.
Dne: 7. 12. 2017
Zrevidovala: Bc. Helena Kuzníkova
Dne: 20.12.2017

Zrevidovala: Mgr. Hana Nohavicová
Dne: 20.12.2017
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