Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 – Malá Strana

Zápis z jednání pracovní skupiny Prevence kriminality v rámci
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
Datum a místo jednání: 15.12.2015, 10:30, Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8,
místnost 189.
Přítomni: dle prezenční listiny
Byly projednávány následující body:
1. Představení Výzkumu pocitu bezpečí v okolí sociálně vyloučených lokalit a
dalších rizikových míst v Ostravě
Prezentace viz příloha č.1
2. Představení projektů statutárního města Ostravy, tj.: projekt Asistent prevence
kriminality a projekt Sekundární prevence
Prezentace viz příloha č.2
V rámci diskuse byl řešen počet asistentů prevence kriminality, který se jevil jako nízký.
V projektu města bude zřízeno 6 míst asistentů prevence kriminality. Počet může být
navýšen v budoucnu, pokud bude změněn Strategický plán sociálního začleňování. Pan
Klempár uvedl, že může v rámci personálního zajištění asistentů prevence kriminality oslovit
vhodné uchazeče v sociálně vyloučených lokalitách. Návrhy uchazečů budou konzultovány
s paní Škvaridlovou.
3. Představení projektů partnerů
RENARKON – projekt k navýšení terénních kapacit a tréninkového bydlení bude podán
v lednu.
Centrum sociálních služeb Ostrava – plánuje projekt osvětové činnosti pro děti (mladší děti)
k hospodaření s finančními prostředky, prevence bezdomovectví atd. – zatím se vyčkává na
vyhlášení vhodné výzvy.
Vzájemné soužití – podán projekt na asistenci ve vyloučených lokalitách (OPZ), ne však
v rámci koordinované výzvy, protože projekt byl rozšířen na další města.
Don Bosco – projekt Aby se mladým život vydaři – jedná se o prohloubení dosavadní
činnosti, které nelze financovat z prostředků MŠMT – budou podávat. Dalším projektem je
rekonstrukce sálu – zatím se vyčkává na vhodnou výzvu.
Rozkoš bez rizika – projekt bude podán v příštím roce
Nová šance – vzdělávací projekt je zpracováván a bude podán do konce roku 2015.
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Úřad městského obvodu Michálkovice – vyčkává se na vhodnou výzvu z IROP.
Zapsala: Bc. Denisa Wurstová
V Ostravě dne 15.12.2015

