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Úvod
Program prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2016 je plně v souladu se Strategií
prevence kriminality v České republice na období 2106 - 2020 a Koncepcí prevence kriminality
Středočeského kraje na léta 2014 - 2016.
Program prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2016 je zpracovaný v rámci činnosti
pracovní skupiny prevence kriminality a naplňuje priority uvedené v Koncepci prevence kriminality
Středočeského kraje na léta 2014 – 2016. Program prevence kriminality Středočeského kraje na rok
2016 obsahuje pět projektů, které by měly přispět ke sníţení kriminality ve Středočeském kraji a
zvýšení pocitu bezpečí jeho občanů, respektive větší informovanosti o moţnostech, jak předcházet
určitému typu trestné činnosti.
Středočeský kraj se rozhodl i v roce 2016 pokračovat v projektu prevence kriminality přispívající k
sníţení recidivy s názvem Šance začít znova. Projekt obsahuje resocializační program, jehoţ
sluţby jsou zaměřeny na podporu osob s trestní minulostí (recidivistům a prvo pachatelům) v
uplatnění se na trhu práce. Projekt nabízí ucelený komplex práce s osobami s trestní minulostí,
nabízené sluţby jsou zaměřeny na přípravu osob na vstup na trh práce tak, aby získaly
potřebné kompetence a dovednosti, a tím u nich došlo ke sníţení rizika recidivy a výskytu
protiprávní činnosti. Zároveň projekt zahrnuje aktivity směřující k řešení zadluţenosti. Právě
zadluţenost a obavy z exekucí jsou u recidivistů častým důvodem vyhýbání se legálnímu zaměstnání.
Projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt RUBIKON Centra ve Středočeském kraji v roce
2015, který byl podpořen státní účelovou dotací a do kterého se zapojilo celkem 130 osob. Všechny
stanovené ukazatele v rámci tohoto resocializačního programu, který probíhal v roce 2015 od června
do prosince, byly splněny. V rámci projektu našlo 16 klientům zaměstnání.
Od ledna 2016 projekt pokračuje pro svůj strategický význam při sniţování míry recidivy i nadále a je
financován pouze z rozpočtu Středočeského kraje. V současné době je do projektu zapojeno 15 osob.
Do péče odborné týmu se na konci roku 2015 překlopilo 9 klientů, dalších 6 klientů se zapojilo během
ledna 2016. V lednu 2016 jiţ našli další 3 osoby zaměstnání.
Projekt je realizován ve Středočeském kraji, sluţby budou poskytovány v praţské centrále RUBIKON
Centra pro oblast Praha – východ a Praha- západ, dále v kontaktních místech v Kutné Hoře, Kolíně,
Kladně a v roce 2016 nově i v Příbrami.
Druhý projekt prevence kriminality je součástí komplexního projektu Kraje pro bezpečný internet (dále
jen KPBI), který je realizovaný pod záštitou Asociace krajů České republiky. Projekt byl schválen
radou asociace na 6. zasedání Rady dne 13. září 2013. Hlavním cílem projektu KPBI je zvýšit
informovanost o rizicích internetu a moţnostech prevence a následně tak sniţovat míru a závaţnost
kybernetické kriminality a elektronického násilí. Projekt KPBI průběţně reaguje na nové trendy v
oblasti elektronické bezpečnosti a na aktuální rizikové faktory pro rozvoj kyberkriminality, tj. průběţně
se rozvíjí a poskytuje nové výstupy (prezenční semináře, e-learningy, soutěţní kvízy, webináře atd.).
V roce 2016 jsou jednou z hlavních cílových skupin projektu KPBI senioři, pro které připravuje
Středočeský kraj specifický projekt prevence kriminality Senior v kyberprostoru.
Cílem projektu Senior v kyberprostoru je sniţování míry a závaţnosti kybernetické kriminality a
elektronického násilí páchaného na seniorech na území Středočeského kraje, s
celorepublikovým přínosem (v 11 krajích ČR). Projekt sniţuje rizikové faktory vedoucí k rozvoji
elektronického násilí a kybernetické kriminality, kterou je ohroţena tato cílová skupina, a
současně zvyšuje digitální gramotnost a povědomí o bezpečném a etickém uţívání informačních
technologií, mobilních zařízení a internetu u veřejnosti, zejména u uţivatelů ve věku nad 60 let.
Projekt, který obsahuje 3 aktivity, reaguje na nové uţivatelské trendy u této cílové skupiny, nově
vznikající rizikové jevy a online kriminalitu hrozící seniorům. V rámci projektu bude vytvořena ucelená
sada 12 krátkých videospotů pro seniory v rozsahu cca 3 minut zaměřených na vybraná klíčová
témata elektronické bezpečnosti a prevence. Dále se uskuteční ve Středočeském kraji 20
interaktivních seminářů pro seniory z oblasti rizik virtuální komunikace a současně bude vytištěna
odborná publikace Senior v kyberprostoru.
V rámci třetího projektu plánujeme zrealizovat ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje odborné workshopy a konferenci za účelem sdílení dobré praxe mezi
policií, obcemi a městy (nejen Středočeského kraje, ale i celé České republiky) a dalšími subjekty,
které na lokální úrovni sniţují kriminalitu prostřednictvím projektu „Bezpečné město (obec)“.
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Projekt Bezpečné město je zaloţen na koordinované spolupráci mezi městem, Policií ČR, městkou
policií, Úřadem práce, Probační a mediační sluţbou apod. Cílem tohoto projektu je sníţení kriminality
a zvýšení bezpečnosti obyvatel daného města i jeho návštěvníků. Výše uvedený projekt je jiţ úspěšně
realizován v řadě bývalých okresních měst Středočeského kraje. Jedná se například o Kolín,
Nymburk, Příbram, Benešov, Mladou Boleslav atd. Další města a obce se budou přidávat během roku
2016.
Jelikoţ výše uvedené celokrajské projekty prevence kriminality spadají svými aktivitami a cíli mezi
priority dotačního řízení MV (dotační program vypsán pod názvem Program prevence kriminality na
rok 2016), bude Středočeský kraj MV ţádat o finanční podporu na jejich realizaci.
V roce 2016 bude Středočeský kraj i nadále realizovat semináře pro rodiče na téma rizika
virtuální komunikace (Bezpečně na internetu III). Jedná se o pokračování úspěšného projektu z let
2013 aţ 2015, v rámci kterého se uskutečnilo 103 seminářů, kterých se zúčastnilo 1 974 rodičů a byli
proškoleni i policisté z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Současně byla vytištěna
odborná publikace v elektronické podobě ke staţení na: http://www.kr-stredocesky.cz/web/socialnioblast/prevence-kriminality. Plánujeme realizovat dalších 20 seminářů, jejichţ cílem je poskytnout
účastníkům základní informace o počítačové kriminalitě, seznámit je se základními pravidly
bezpečného pohybu ve virtuálním prostředí a dostupnými preventivními opatřeními sniţujícími
moţnost stát se obětí trestné činnosti v této oblasti.
Poslední projekt je zaměření na zabezpečení škol a školských zařízení. Středočeský kraj ve
spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a Vzdělávacím institutem
Středočeského kraje zrealizoval v roce 2015 6 metodických seminářů pro školy působící ve
Středočeském kraji na téma „Aktivní útočník“ – účast 285 zástupců škol. V průběhu semináře
policisté seznámili účastníky se základními postupy školy při napadení školy nebo školského
zařízení ozbrojeným útočníkem a pravidly spolupráce s policií a dalšími sloţkami IZS při této
krizové situaci. Semináře byly určeny především pro vedoucí pracovníky škol, kteří na základě
získaných informací vypracují krizový plán své školy pro případ napadení ozbrojeným útočníkem.
Středočeský kraj bude, pro aktuálnost tématu a velký zájem zástupců škol o semináře, v roce 2016
v jejich realizaci pokračovat. Semináře budou rozšířeny i o další téma, a to je technické
zabezpečení škol, proto budeme při realizaci seminářů spolupracovat s Odborem bezpečnostní
politiky a prevence kriminality MV a Cechem mechanických zámkových systémů ČR.
Semináře by se měly uskutečnit na 12 místech Středočeského kraje v jednotlivých bývalých okresních
městech. Organizaci jednotlivých seminářů bude zajištovat příslušný Územní odbor policie ČR
společně s místně příslušnými zástupci samosprávy.

V Praze 22. února 2016

Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje
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Bezpečnostní analýza Středočeského kraje (srovnání rok 2014 a 2015)

1. protiprávní činy (přečiny, zločiny, přestupky) = vývojové trendy trestné činnosti (analýzu
kriminality) a přestupků,
Kriminalita (přečiny i zločiny)
Rok
Celkem
2014
31 118
2015
25 442
Rok
2014
2015
Rok
2014
2015

Věk 0-14 let
109
84
Děti (0-18 let)
254
402

Násilná
1 686
1 512
Pachatelé
15 -17 let
177
160
Oběti

Mravnostní
191
239

Majetková
18 642
14 122

18 a více let
9 512
10 542
Ţeny
821
801

Recidivisté
4 737
5 067

Osoby starší 65ti let
256
225

V teritoriu krajského ředitelství neprošly kriminogenní faktory v průběhu roku 2015 vývojově ţádnou
podstatnou změnou a jsou stabilizovány. Velký vliv má specifická geografická poloha kraje,
nacházejícího se v těsné blízkosti městské aglomerace hlavního města Prahy s největším nápadem
trestné činnosti a s tím spojená snadná dostupnost z hlavního města, velká koncentrace majetku a
snadno dostupných objektů (velké mnoţství novostaveb, satelitních měst, nová výstavba téměř ve
všech obcích, developerských objektů, logistických center, apod.), hustá síť dálnic, velká hustota
silničního provozu a s tím související pohyb velkého počtu osob přes území našeho kraje. Na
rizikových faktorech se rovněţ podílí ubytování zahraničních pracovníků (převáţně z Rumunska,
Slovenska a Bulharska) na hromadných ubytovnách a zřizování sociálních ubytoven, coţ je spojené
s velkou anonymitou lidí. Tyto faktory ovlivňují také poměrně rozsáhlé rekreační aglomerace s velkým
počtem rekreačních chat na území krajského ředitelství, které se, a to zejména v zimním období,
stávají předmětem útoku pachatelů trestné činnosti.
Struktura pachatelů je dlouhodobě neměnná. V roce 2015 tvořily prioritní a zároveň největší skupinu
osoby, které jsou opakovaně stíhány (recidivisté). Výrazně se zvýšil počet cizinců podílejících se na
páchání zejména majetkové a násilné trestné činnosti. Další skupinu pachatelů tvořily osoby stíhané
poprvé. U drogové trestné činnosti je zaznamenán zvyšující se podíl pachatelů z řad vietnamské
komunity, kteří stále ve větší míře pěstují konopí seté ve speciálních pěstírnách.
Ve sledovaném období byl zaznamenán nárůst pachatelů kvalifikované trestné činnosti
páchané prostřednictvím sociálních sítí a internetových stránek.
U nezletilých pachatelů dochází ke zvýšení počtu kriminalizace závadového chování. Při páchání
násilné trestné činnosti byl zaznamenán také vyšší stupeň brutality, neţ při útocích obdobného
charakteru páchaných osobami dospělými. Při pouţití zbraně převládá pouţití noţe.
Majetková kriminalita
Krádeţe v bytech a rodinných domech
Celkový počet krádeţí vloupáním do bytů a rodinných domů v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014
klesl. V roce 2015 bylo zaznamenáno celkem 159 případům vloupání do bytů, tj. pokles oproti roku
2014 o 60 případů a dále bylo zaznamenáno 834 případům vloupání do rodinných domů, tj. pokles
oproti roku 2014 o 381 případů.
Analýza teritoriálního rozloţení této trestné činnosti ukázala, ţe k nejvyššímu výskytu krádeţí
vloupáním do bytů dochází ve velkých městech, jako jsou Kladno, Příbram a Mladá Boleslav, dále
následuje Beroun, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Rakovník a Říčany. U krádeţí vloupáním do rodinných
domů se oblast zájmu pachatelů rozšířila z dříve dominantní oblasti bezprostředně přiléhající k Praze i
do velkých měst v celém Středočeském kraji. Nejvyšší nápad této trestné činnosti je lokalizován ve
městech Kladno a Příbram.
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Charakter napadených objektů a způsoby páchání této trestné činnosti zásadně nevybočují z vývoje
předchozích let. Pachatelé se orientují především na snadno překonatelné, nezabezpečené výplně
dveří a oken za uţití hrubého násilí. Jednoznačně lze konstatovat, ţe počet napadených rodinných
domů s instalovaným a funkčním EZS je zcela ojedinělý. Struktura pachatelů je dlouhodobě neměnná
a tvoří jí osoby, které jsou opakovaně stíhány.
Motorová vozidla
V rámci krajského ředitelství došlo oproti roku 2014 k poklesu trestné činnosti týkající se krádeţí
motorových vozidel. V roce 2015 došlo k 882 krádeţím dvoustopých vozidel (-404), 98 jednostopých
vozidel (-55) a 455 krádeţí součástek motorových vozidel (-130). Jako hlavní předmět zájmu
pachatelů jsou vozidla tovární značky Škoda, která tvoří téměř 90 % všech odcizených vozidel.
Následují vozidla továrních značek Renault a Ford. Naopak minimální nápad krádeţí tvoří luxusní
vozidla v hodnotě nad 1 000 000,- Kč. I přes klesající nápad trestné činnosti se nedaří po této linii
zvýšit objasněnost, která se dlouhodobě pohybuje kolem 10 aţ 12 %.
Zásadní problém Středočeského kraje také spočívá v jeho geografickém umístění. Vzhledem k tomu,
ţe tvoří prstenec kolem hlavního města, je zde velké mnoţství objektů, kde dochází k ukrývání, popř.
rozřezávání odcizených vozidel, a to jak ze Středočeského kraje, tak i z Prahy a zahraničí. Jako
nejproblémovější lokality lze označit východní část Středočeského kraje, tedy územní odbory Mladá
Boleslav, Praha venkov - východ a Praha venkov - jih. Zde operuje největší část skupin, které se
zabývají nelegální činností v oblasti motorových vozidel. Naopak mezi nejklidnější lokality patří územní
odbory Rakovník, Beroun a Příbram. Odhadem aţ 90% odcizených vozidel se rozřezává na náhradní
díly, které následně putují na různá vrakoviště, příp. jsou prodávány přes internetové inzertní portály
koncovým zákazníkům jako legálně nabyté. Zbytek je vyvezen do zahraničí, zejména států bývalého
SSSR nebo jsou v ČR dále zlegalizována pozměněním jednoznačných identifikátorů. Legalizace
odcizených motorových vozidel na území ČR byla částečně eliminována celorepublikovou akcí
„Čistka“.
Bankomaty a trezory
V problematice krádeţí vloupáním do trezorů a bankomatů, bylo od počátku roku 2015 do 31. 12.
2015 na teritoriu Středočeského kraje zaznamenáno celkem 50 případů napadení či odcizení trezoru
s celkovou škodou odcizením ve výši cca 4 408 000,- Kč a poškozením ve výši 1 790 000,- Kč.
V porovnání s rokem 2014 se jedná o nárůst 5 případů. V roce 2015 nebyl zaznamenán ţádný
kvalifikovaný případ napadení trezoru ani nové formy páchání této trestné činnosti. Ve sledovaném
období bylo objasněno 10 případů napadení trezorů, tj objasněnost 20 %.
Největší nápad byl v roce 2015 zaznamenán na územních odborech Mladá Boleslav 9 případů, Kutná
Hora 6 případů, Kolín 6 případů, Nymburk 5 případů, Praha venkov JIH 5 případů a Beroun 5 případů
napadení trezorů, tedy více jak 50 % celkového nápadu na této problematice.
Příčiny nárůstu nekvalifikovaných případů napadení trezoru v posledních letech, lze spatřovat
zejména ve skutečnosti, ţe pachatelé se zaměřují hlavně na finanční hotovost
a dále nízkou bezpečnostní třídu napadených trezorů. Většina napadených trezorů je zakoupena
v prodejnách HORNBACH, OBI apod., které nesplňují nároky na udělení vyšší bezpečnostní třídy, a
pachatel nepotřebuje k jejich překonání ţádné speciální nářadí.
Pachatelé této trestné činnosti jsou ve většině případů recidivisté, stejně jako v předchozích letech.
Předmětem zájmu pachatelů jsou hlavně peníze v hotovosti. Ve srovnání s předcházejícími roky opět
klesá podíl odcizené výpočetní techniky, elektroniky a ručního elektrického nářadí jako předmětu
zájmu. Napadány jsou stejně jako v roce 2014 zejména kanceláře firem a objekty slouţící k podnikání,
kdy tyto objekty nejsou ve většině případů zabezpečeny EZS, coţ jednoznačně usnadňuje páchání
trestné činnosti.
Hospodářská kriminalita
Největší četnost výskytu je u trestných činů padělání a pozměňování peněz. Podvod, zejména
prostřednictvím internetu, daňových trestných činů (nárůst o 28%). Podvody spáchané prostřednictvím
internetu vykazují značný nárůst zejména v oblasti Facebooku, kdy pachatel vyláká přihlašovací údaje
a autorizační SMS k bankovnímu účtu a následně z něj odčerpá finanční prostředky. Mezinárodně je
zaznamenán také nárůst daňových trestných činů.
Násilná kriminalita
Vraţdy
V roce 2015 bylo šetřeno celkem 22 vraţd, z nichţ 4 byly spáchány ve stadiu pokusu. Ve dvou
případech byl spáchán zločin vraţdy formou přípravy. Jeden skutek byl kvalifikován jako trestný čin
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zabití. Dva skutky nebyly dosud objasněny. Objasněnost tak činila 90,9%. Z těchto 22 skutků, byl
jeden spáchán na území hl. m. Prahy, ale pro moţnou podjatost při jeho objasňování byl postoupen
na naše krajské ředitelství.
Ve sledovaném období je z hlediska četnosti spáchaných trestných činů v dlouhodobém průměru.
V porovnání s minulými lety jde o srovnatelný nápad této trestné činnosti: 2012 – 22 vraţd, 2013 – 24
vraţd, 2014 – 16 a v roce 2015 22 vraţd. V letech 2010 - 2013 se dařilo objasňovat tyto nejzávaţnější
násilné trestné činy v nejvyšší moţné míře, tedy se 100% úspěšností. V roce 2014 nebyl objasněn
jeden skutek. Co se týče pachatelů této trestné činnosti, způsobu spáchání, motivace, poškozených
atd. nebyl rok 2015 ničím výjimečný.
Mravnostní kriminalita
Nápad mravnostní trestné činnosti na území krajského ředitelství je téměř srovnatelný s rokem 2014.
V roce 2015 bylo zjištěno 231 skutků, coţ je oproti roku 2014 nárůst o 56 skutků. Z trestných činů
převládalo pohlavní zneuţívání před znásilněním. Ze spáchání mravnostního trestného činu bylo
v roce 2015 řešeno 5 nezletilých a stíháno 16 mladistvých. Přetrvávající problém je kriminalita
páchaná prostřednictvím internetu a komunikačních sítí, a to zejména v oblasti výroby a jiného
nakládání s dětskou pornografií a zneuţití dítěte k výrobě pornografie.
Drogy
Drogová kriminalita se na území teritoria krajského ředitelství v roce 2015 oproti předcházejícím
rokům příliš nezměnila a je dlouhodobě stabilizovaná. I nadále je nejproblematičtější a
nejorganizovanější formou drogové kriminality, trestná činnost páchaná vietnamskými skupinami. Tyto
skupiny páchají trestnou činnost, jak v oblasti neoprávněného pěstování rostlin konopí, tak i v oblasti
neoprávněné výroby metamfetaminu, tzv. pervitinu. Nejrozšířenějšími drogami je i nadále marihuana
a pervitin. Marihuana je stejně jako dříve pěstována buď podomácku (neprofesionálním způsobem)
cílovými konzumenty v menším mnoţství, dále i vysoce profesionálně v pěstírnách konopí setého.
2. Data o vybraných druzích přestupků -pro účely analýzy je nezbytné shromáţdit a analyzovat
data o následujících druzích přestupků (jsou-li dostupná):
Počet obyvatel:
2014 - 1 312 481 (Zdroj ČSÚ);
2015 – 1 323 355 (Zdroj
ČSÚ)
počet obyvatel

druh

2015

změna
proti roku
2014

přestupky – abs.
počet
rok
2014

2015

změna
2014 2015

index na 10 tis. obyv.

rok
2014

rok
2015

změna
2014 2015
(index)
*

Proti veřejnému
53,5
pořádku a
1 323 355 +10 874 6552 7088
+536
49,9
+ 3,6
občanskému
souţití
42,4
Proti majetku
1 323 355 +10 874 6431 5622
- 809
48,9
- 6,5
na úseku ochrany
28,6
před
1 323 355 +10 874 3252 3785
- 533
24,7
- 3,9
alkoholismem a
jinými
toxikomaniemi
* index se spočítá: (počet trestných činů / počet obyvatel obce nebo správního obvodu ORP či okresu) x 10 000

změna
2014 2015
(%)
6,7

13,3
15,8

Přestupky patří mezi nejčastěji páchané druhy drobné kriminality. Zejména proti veřejnému pořádku a
bezpečnosti silničního provozu. Jsou to, ale i ostatní druhy drobných deliktů, které vykazují skutkovou
podstatu přestupku. Přestupky jsou páchány nejen na místech veřejně přístupných, ale jsou to i
výtrţnosti v prostředcích hromadné dopravy, na ţeleznici, vandalismus apod. Při páchání přestupků je
jako jedna z příčin neznalost právních norem. V dopravě se jedná o hrubou nekázeň řidičů a přestupci
jsou často pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Skladba přestupků je téměř shodná jako
v loňském roce.
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V roce 2015 bylo policisty sluţby pořádkové policie zjištěno celkem 127 301 přestupků, z toho 90 938
na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, tj. oproti roku 2014 nárůst 1 104 přestupků.
V blokovém řízení bylo na pokutách uloţeno celkem 20 576 350,- Kč.
Policisty sluţby dopravní policie, bylo v roce 2015 zjištěno celkem 75 732 dopravních přestupků u
řidičů motorových vozidel, tj. oproti roku 2014 pokles o 14 609 přestupků. Na místě bylo v blokovém
řízení vyřízeno 70 001 přestupků, za které byly uloţeny pokuty v celkové výši 35 082 400,- Kč, tj.
pokles o 5 392 500,- Kč. Z celkového počtu přestupků bylo 5 731 přestupků vyřízeno oznámením.
Na úseku sluţby pro zbraně a bezpečnostní materiál bylo v roce 2015 zjištěno celkem 130 přestupků,
tj. oproti roku 2014 pokles o 57. V blokovém řízení bylo vyřízeno 81 přestupků, za které byly uloţeny
pokuty v celkové výši 24 700,- Kč, tj. oproti roku 2014 pokles 30 300,- Kč.
Na úseku sluţby cizinecké policie bylo v roce 2015 zjištěno celkem 190 přestupků, tj. oproti roku 2014
nárůst o 16. V blokovém řízení byly uloţeny pokuty v celkové výši 254 800,- Kč, tj. oproti roku 2014
nárůst o 15 100,- Kč.
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Název projektu: Šance začít znova II
Anotace (stručný popis projektu)
Předkládaný projekt je součástí komplexního řešení prevence kriminality ve Středočeském kraji, jeho
aktivity přispívají k sníţení recidivy a tím i prevenci kriminality, čímţ zvyšují pocit bezpečí občanů v
regionu.
Jedná se o resocializační program, jehoţ sluţby jsou zaměřeny na podporu osob s trestní minulostí
(recidivistům a prvo pachatelům) v uplatnění se na trhu práce prostřednictvím aktivit: 1. Podpora
sociální stabilizace a zprostředkování informací, 2. Skupinové motivační programy, 3. Získání
kompetencí potřebných k nalezení zaměstnání, 4. Řešení zadluţenosti.
Projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt RUBIKON Centra ve Středočeském kraji v roce
2015, který byl podpořen státní účelovou dotací a do kterého se zapojilo celkem 130 osob. Všechny
stanovené ukazatele v rámci tohoto resocializačního programu, který probíhal v roce 2015 od června
do prosince, byly splněny. Podpory sociální stabilizace a zprostředkování informací se zúčastnilo 130
osob (cíl byl 70 osob), 44 osob se zúčastnilo motivačních kurzů (cíl byl 40 osob), 46 osob začalo
spolupracovat v oblasti hledání pracovního uplatnění (cíl byl 40 osob) a 50 s dluhovým poradcem (cíl
byl 50 osob). Pracovní poradce dále zprostředkoval zaměstnání 16 klientům (cíl byl 10 osob). Sluţby
byly poskytovány v praţské centrále RUBIKON Centra pro oblast Praha – východ a Praha- západ,
dále v kontaktních místech v Kutné Hoře, Kolíně a na Kladně.
Od ledna 2016 projekt pokračuje pro svůj nesporný význam při sniţování míry recidivy i nadále a je
plně financován z rozpočtu Středočeského kraje. V současné době je do projektu zapojeno 15 osob.
Do péče odborné týmu se na konci roku 2015 překlopilo 9 klientů, dalších 6 klientů se zapojilo během
ledna 2016. V lednu 2016 jiţ našli další 3 osoby zaměstnání.
1. Cíl projektu
Cílem projektu je terciární prevence kriminality (recidivy) u min. 70 osob s trestní minulostí na
území Středočeského kraje. Dílčími cíli projektu je:
1. Podpořit sociální stabilizaci a nabídnout účast v projektu u 70 osob z CS (aktivita 1).
2. Posílit motivaci a kompetence CS potřebné k aktivnímu řešení nezaměstnanosti a zadluţenosti u
cca 15 účastníků (aktivita 2)
3. Zvýšit uplatnitelnost na trhu práce u 40 osob z CS, a u 8-10 z nich dosáhnout nástupu do
zaměstnání (aktivita 3).
4. Řešit zadluţenost u 40 osob z CS (aktivita 4).
2. Cílová skupina (tj. včetně věkové kategorie)
Cílovou skupinou projektu jsou osoby s trestní minulostí: recidivisté a další osoby s trestní minulostí
(včetně prvo pachatelů).
Projekt je určen pro osoby s trestní minulostí, které jsou motivované k zapojení do běţného ţivota.
Osoby z cílové skupiny budou zapojené do aktivit projektu podle svých potřeb, všichni se účastní
aktivity č. 1. (70 osob), 15 osob se zúčastní motivačních kurzů, 40 osob bude spolupracovat v oblasti
hledání pracovního uplatnění a 40 jich bude spolupracovat s dluhovým poradcem, současné vyuţití
aktivity 3. a 4. předpokládáme cca u 20 osob dlouhodobě zapojených do projektu.
3. Popis stávající situace (tj. ve městě, v obci; v případě projektu kraje v kraji)
Podle statistik Policie ČR (Statistické přehledy kriminality za rok 2015) bylo v České republice v roce
2015 zjištěno spáchání 247 528 trestných činů a stíháno 101 881 osob (cca 72 000 osob je ročně
pravomocně odsouzeno). Rozsah cílové skupiny v regionu STC usuzujeme dle míry výskytu
kriminality, v roce 2015 zde bylo zjištěno spáchání 25 442 trestných činů a stíháno 10 876 osob (coţ
bylo po Hl. m. Praha a Moravskoslezském kraji třetí nejvyšší číslo v celé ČR) a dále dle počtu klientů
PMS ČR, kdy v 1. a 2. Q 2015 bylo zjištěno ve vykonávacím řízení 7061 trestných činů (třetí nejvyšší
číslo v rámci krajů ČR).
Z údajů lze tedy usuzovat, ţe Středočeský kraj je region zatíţený vysokou kriminalitou.
Ročně je z VTOS průměrně propuštěno 13 000 osob (z toho přibliţně 4 000 osob v rámci
podmíněného propuštění). Údaje o celkovém počtu osob s trestní minulostí nejsou přesně evidovány,
nicméně lze ho odhadnout na několik set tisíc osob (např. záznam v Rejstříku trestů trvá i několik let).
Údaje o místu návratu osob po propuštění z VTOS nejsou veřejně přístupné, dají se však vyvodit ze
soudních statistik za předpokladu, ţe se odsouzení vrátí do stejného kraje, ve kterém byli odsouzeni.
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Míra recidivy osob po VTOS je 67%, kdy 40% se dopouští další trestné činnosti do 6-ti měsíců po
propuštění Dle průzkumu (IKSP 2015), jsou nejdůleţitější příčinou opětovného páchání trestné
činnosti finanční problémy způsobené absencí stálého zaměstnání a dluhy.
Ze zkušenosti RUBIKON Centra i z výzkumů vyplývá, ţe socioekonomická stabilizace formou
pracovního uplatnění a řešení dluhů zabraňuje recidivě a přispívá k prevenci další kriminality. První
výsledky výzkumu započatého v r. 2016 (realizováno v rámci dlouhodobé spolupráce RUBIKON
Centra s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci) prokazují, ţe se osoby s trestní minulostí,
kterým ţadatel v letech 2013-2014 pomohl k udrţitelnému uplatnění na trhu práce či v řešení
zadluţenosti, v drtivé většině případů k recidivě neuchylují. Procentní míra recidivy po prvním roce po
absolvování programuje tedy i díky intervenci ţadatele u těchto osob výrazně niţší neţ je tomu např. u
osob bez zaměstnání a podpory v oblasti finanční gramotnosti.
Středočeský kraj představuje region s vysokým výskytem věznic - nacházejí se zde celkem 4 věznice,
ve kterých si k 31. 12. 2014 odpykávalo trest celkem 2864 odsouzených.
K 31. 12. 2015 evidoval Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami celkem 48102 uchazečů o
zaměstnání (počet uchazečů oproti minulému měsíci vzrostl o 3,3%), a podíl nezaměstnaných osob
se zvýšil na hodnotu 5,4%. Ve všech okresech Středočeského kraje byl zaznamenán meziměsíční
přírůstek nezaměstnaných (největší - 6,87 % - zaznamenal okres Příbram. Podíl nezaměstnaných
osob stejný nebo vyšší neţ krajský průměr vykázalo 7 okresů, nejvyšší byl v okresech Příbram (7,8%)
a Kolín (7,3%).
Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 3,5 uchazeče, z toho nejvíce v okresu Kladno 7,6.
(zdroj Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj, prosinec 2015)
Statistická zpráva Středočeského kraje z konce roku 2015 uvádí, ţe na základě poznatků z vývoje
zaměstnanosti z roku 2014 a 2015, sběru dat provedeného monitoringem u největších
zaměstnavatelů a současného stavu na trhu práce lze začátkem roku 2016 předpokládat nárůst
registrované nezaměstnanosti např. v důsledku ukončení sezónních prací. Během ledna a února
2016 by měl z výše uvedených důvodů podíl nezaměstnaných vzrůst a to i v případě stálého růstu
ekonomiky na hodnotu 5,5 % nebo 5,6 %. V některých okresech kraje se I. čtvrtletí 2016 očekává
pokles počtu hlášených volných pracovních míst, s nejvyšším podílem nezaměstnanosti tak lze
počítat, stejně jako v roce 2015, zejm. na Příbramsku, Kolínsku, Kladensku atd. Poptávka po
pracovnících bude zaměřena převáţně na kvalifikovanou pracovní sílu, nabídka pracovní síly bude v
roce 2016 silná a bude se vyznačovat vyšší kvalifikovaností, neţ v minulých letech
U osob s trestní minulostí se setkáváme s kumulací řady znevýhodnění, jeţ sniţují míru jejich
uplatnitelnosti na trhu práce. Jedná se především o:
 znevýhodnění na trhu práce na základě záznamu v rejstříku trestů,
 ţádná či nedostatečná kvalifikace,
 nízká orientace na trhu práce a nedostatek základních kompetencí pro uplatnění na trhu
práce,
 nedostatečné pracovní návyky a zkušenosti,
 absence zkušeností s legálním zaměstnáním.
Znevýhodnění CS se projevuje i v dalších oblastech, které s jejich vstupem na trh práce úzce souvisí a
často se stávají bariérou pro získání a udrţení legálního zaměstnání:
 zadluţenost nebo nízká finanční gramotnost, která zvyšuje riziko vzniku zadluţenosti;
zadluţené osoby často resignují na hledání a udrţení si legálního zaměstnání a uchylují se
k práci načerno,
 nízké kompetence potřebné pro ţivot bez konfliktu se zákonem,
 nedostatečné sociální zázemí a existenční problémy,
 nízké sebevědomí.
V roce 2014-15 evidoval Středočeský kraj a RUBIKON Centrum trend narůstající poptávky po
sluţbách v oblasti zaměstnanosti a zadluţenosti u CS na území Středočeského kraje.
Terciární prevence kriminality a realizace resocializačních programů je plně v souladu se Strategií
prevence kriminality ČR na léta 2016 – 2020. Středočeský kraj má resocializační programy a práci s
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recidivisty uvedeny jako jednu ze svých hlavních priorit v oblasti prevence kriminality (Koncepce
prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2014 –2016).

4. Popis projektu
Projekt vychází ze strategických cílů a priorit v oblasti prevence kriminality na léta 2014 – 2016, které
jsou zaměřené na sniţování míry trestné činnosti, recidivy a tím i zvyšování pocitu bezpečí občanů.
Projekt nabízí ucelený komplex práce s CS, nabízené sluţby jsou zaměřeny na přípravu osob z CS na
vstup na trh práce tak, aby získaly potřebné kompetence a dovednosti, a tím u nich došlo ke sníţení
rizika recidivy a výskytu protiprávní činnosti. Zároveň projekt zahrnuje aktivity směřující k řešení
zadluţenosti. Právě zadluţenost a obavy z exekucí jsou u CS projektu častým důvodem vyhýbání se
legálnímu zaměstnání.
Aktivity projektu:
1. Podpora sociální stabilizace a zprostředkování informací
Klienti budou informováni o moţnosti zapojení do projektu prostřednictvím informačních materiálů
(letáky, info plakáty, web, FB) nebo na základě doporučení sociálního kurátora, pracovníka PMS, ÚP,
věznice či prostřednictvím NNO.
Obsah poradenství a podpory ke stabilizaci ţivotní situace:
 informace o nabízených sluţbách a pravidlech zapojení v projektu,
 zmapování potřeb klienta a ověření motivace k pracovnímu uplatnění a k řešení dluhové
situace,
 sestavení plánu zapojení klienta do aktivit projektu – dojednání schůzky k pracovnímu nebo
dluhovému poradci,
 podpora při orientaci v řešení klíčových situací s cílem sociální stabilizace: bydlení, úřady,
systém dávek,
 ve vhodných případech informování a motivace klienta k vyuţití dalších zdrojů pomoci
v oblastech, které projekt přímo nezajišťuje (ubytování, systém dávek a další soc. sluţby na
základě potřeb klienta) vč. zprostředkování kontaktu na relevantní organizace, soc. kurátory
apod.
Předpokládáme, ţe do projektu se přihlásí vyšší mnoţství klientů, neţ kolik jich bude zapojeno do
dlouhodobé spolupráce v aktivitách 3. a 4. (celkem 70 osob), odhadujeme cca celkem 90 úvodních
schůzek s klienty. Klienti budou o sluţbách projektu informování prostřednictvím info materiálů (letáky,
plakáty) distribuovaných prostřednictvím spolupracujících subjektů (PMS, ÚP, kurátoři, věznice, NNO)
a dále prostřednictvím webových stránek.
Náklady: personální náklady: pracovní poradce a dluhový poradce, asistent-mentor, pronájem
konzultační místnosti a reţie, tisk informačních materiálů pro klienty.
2. Skupinové motivační programy
Další nabízenou aktivitou dle zájmu CS bude skupinový motivační program „Práce a dluhy“ zaměřený
na hledání práce a finanční gramotnost. Cílem kurzu je posílit specifické dovednosti pro uplatnění na
trhu práce a odbourat bariery v situaci finanční nestability osob zapojených do projektu.
Skupinový motivační program plní podpůrnou roli pro aktivitu č. 3 a 4, kde se řeší konkrétní situace
klientů individuálně. Skupinová dynamika a interaktivní metody programu umoţňují rychlé osvojení si
dovedností a vzájemné sdílení zkušeností mezi účastníky (coţ v rámci individuální práce není moţné).
Program je určený pro 4-6 osob, zájemci se účastní zpravidla paralelně s aktivitou č. 3 a 4, případně
ještě před vstupem do těchto aktivit.
Program má dvě části:
- první část programu je zaměřená na témata spojená s hledáním práce, a to zejm. tvorba CV a
motivačního dopisu, příprava na přijímací pohovor, vyhledávání pracovních příleţitostí, důsledky práce
na černo v kontextu speciálních potřeb osob s trestní minulostí. Tato část je vedena pracovním
poradcem, vyuţito bude jiţ realizátorem vytvořeného a v praxi osvědčeného manuálu lektora a
pracovních listů pro účastníky.
- druhá část zaměřená na finanční gramotnost se zabývá tématem rozpočet, dluhy a legální příjem,
mapování dluhů, růst zadluţenosti a riziko nesplácení, exekuční sráţky ze mzdy apod. Tato část je
vedena dluhovým poradcem, vyuţito bude jiţ realizátorem vytvořeného a v praxi osvědčeného manuálu
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lektora a pracovních listů pro účastníky.
Program je v rozsahu cca 5 hod., klienti obdrţí pracovní listy k jednotlivým lekcím a osvědčení o
absolvování.
Program vedou odborní poradci projektu – pracovní poradce (témata zaměřená na hledání práce) a
dluhový poradce (témata zaměřená na finanční gramotnost). Programy se mohou konat v místě sídla
spolupracujících subjektů (např. PMS, ÚP), v sídle či kontaktním místě realizátora projektu.
Programu „Práce a dluhy“ se zúčastní vţdy 4-6 účastníků, tj. cca 15 účastníků celkem, předpokládáme,
ţe během realizace projektu proběhnou 2-3 běhy programu.
Náklady: personální náklady: pracovní poradce, dluhový poradce, supervizor, pronájem místnosti a
reţie, tisk pracovních listů pro klienty.
3. Získání kompetencí potřebných k nalezení zaměstnání
Pracovní poradce poskytuje cílové skupině poradenství, které se týká:
 posilování motivace klienta najít pracovní uplatnění,
 zmapování pracovních zkušeností a předpokladů pro pracovní uplatnění (profesní a
osobnostní profil),
 zmapování aspirací klienta a moţného uplatnění na trhu práce, ve vhodných případech
doporučení jejich dalšího rozvoje v rámci profesního vzdělávání,
 identifikace vhodného směru pracovního uplatnění,
 podpora kompetencí vyhledávání pracovních nabídek, podpora k získání zaměstnání na
volném trhu práce,
 podpora při zpracování CV, motivačního dopisu, příprava na jednání se zaměstnavatelem a
přijímací pohovor,
 řešení specifických otázek trestní minulosti klientů ve vztahu k jednání se zaměstnavatelem
(záznam v rejstříku trestů, pobyt ve vězení, reflexe),
 klienti, kteří si osvojí výše uvedené kompetence a v rámci delší dobré spolupráce (opakované
schůzky, vlastní aktivita, spolehlivost apod.) prokáţou dostatečnou motivaci, přejdou do fáze
zprostředkování.
Pracovní poradce zprostředkuje zaměstnání klientům u spolupracujících zaměstnavatelů:
 pokud je klient doporučen pracovním poradcem na pozici u spolupracujícího zaměstnavatele,
zpracovává pracovní poradce písemné hodnocení/doporučení, které se zasílá zaměstnavateli
společně se CV,
 pracovní poradce bude klientovi nápomocen při posouzení správnosti pracovní smlouvy a
informovanosti ohledně specifik jednotlivých forem pracovně právních vztahů,
 pracovní poradce udrţuje kontakt i s klienty, kteří získali pracovní uplatnění, podporuje je
v procesu adaptace a pomáhá jim řešit případné problémy.
Aktivity se celkem zúčastní 40 osob z CS, které hledají pracovní uplatnění, pracovní poradenství bude
probíhat po celou dobu projektu. Z celkového počtu klientů zapojených do projektu získá během jeho
realizace pracovní uplatnění 8-10 osob.
Rozsah:cca 1 - 3 měsíce většinou v intervalech 7 – 14 dnů plus průběţný telefonický a e-mailový
kontakt, u umístěných klientů podpora v pracovní adaptaci během zkušební doby.
Předpokladem umístění CS na trh práce je vyhledávání zaměstnavatelů, kteří jsou ochotní přijmout
pracovníky z CS. Základem zprostředkování bude rozvíjení spolupráce s jiţ kontaktovanými
zaměstnavateli, vzhledem k měnícímu se pracovnímu trhu a podle profesních profilů klientů bude i
během projektu pokračovat oslovování a získávání nových zaměstnavatelů, důraz bude kladen na
získání pracovních nabídek stabilního charakteru.
Poradce a asistent-mentor budou absolvovat pravidelné měsíční supervize po celou dobu realizace
projektu.
Náklady: personální náklady: pracovní poradce, asistent-mentor, supervizor, pronájem místnosti a reţie.
4. Řešení zadluţenosti
Odborné dluhové a finanční poradenství bude poskytováno klientům, kteří se potýkají s finanční tísní a
zadluţeností a v projektu ji vyuţije min. 40 osob. Aktivity se budou účastnit jak klienti hledající
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zaměstnání a spolupracující s pracovním poradcem, tak i další klienti, kteří pracovní uplatnění mají
nebo mají jiné postavení na trhu práce nebo jsou OSVČ – předpokládáme, ţe cca 20 osob zapojených
do této aktivity vyuţije i aktivitu č. 3.
Poradenství k řešení zadluţenosti zahrnuje:
 motivace k řešení závazků,
 mapování dluhů a sestavení soupisu závazků,
 finanční plánování a rozpočet klienta, včetně rozvrhu splácení,

práva spotřebitele,
 rizikovost a nárůst dluhů,
 komunikace s věřiteli-asistence při kontaktu s věřitelem,
 postup dluhu v čase a fáze vymáhání,
 exekuční a soudní řízení-práva a povinnosti klienta,
 příprava na oddluţení v rámci insolvenčního zákona.
Obsah spolupráce mezi dluhovým poradcem a klientem bude volen dle zakázek klienta (cíle
spolupráce) a při ukončení spolupráce budou zakázky vyhodnoceny. Předpokládáme, ţe min. u 60 %
zakázek bude spolupráce úspěšná. Dluhový poradce během konzultací s klientem srozumitelně podává
odborné informace, vysvětluje obsah listin a právních otázek, předkládá moţnosti řešení, podporuje
v nácviku nových dovedností nutných pro řešení zadluţenosti (komunikace, hospodaření apod.),
vysvětluje rizika a očekávaný postup věřitelů. Dluhový poradce současně s klientem vykonává další
odborné činnosti v zájmu klienta mimo samotné konzultace.
Délka spolupráce bude dle individuálních potřeb klientů a charakteru poradenství, např. mapování dluhů
klienta trvá průměrně 3-4 hodiny, příprava na oddluţení klienta průměrně 12-14 hodin.
Poradce a asistent-mentor budou absolvovat pravidelné měsíční supervize po celou dobu realizace
projektu.
Náklady: personální náklady: dluhový poradce, asistent-mentor, supervizor, pronájem místnosti a reţie.
5. Působnost (realizace) projektu (tj. kde bude realizován)
Projekt bude realizován ve Středočeském kraji, sluţby budou poskytovány v praţské centrále
RUBIKON Centra pro oblast Praha – východ a Praha- západ, dále v kontaktních místech v Kutné Hoře,
Kolíně, Kladně a v Příbrami. Během realizace projektu bude zajištěna dojíţďka odborných poradců do
regionu.
6. Personální zajištění
Středočeský kraj bude projekt realizovat jako nákup sluţby prostřednictvím neziskové organizace
RUBIKON Centrum.
Projekt koordinuje koordinátor (v reţimu DPČ), ten také komunikuje se zadavatelem projektu a
zpracovává zprávy, je odpovědný za čerpání finančních prostředků v souladu s pravidly programu a
schváleným projektem, koordinuje zpracování a tisk info letáku a zajišťuje distribuci. Práci s klienty
zajišťuje asistent - mentor v reţimu DPP (aktivita č. 1), pracovní poradce v reţimu DPČ (aktivita č. 1, 2,
3), dluhový poradce v reţimu DPČ (aktivita č. 1, 2, 4) a supervizor v reţimu DPP (aktivita č. 3, 4).
Asistent - mentor zajišťuje pomoci klientům při jejich soc. stabilizaci – např. zvládnutí kroků po výstupu
z vězení, pomoc v kontaktu s úřady, zajišťování ubytování, psychická podpora (aktivita 1), dále se podílí
na aktivitě č. 3 a 4 (podpora při hledání zaměstnání, podpora při kaţdodenním zvládání povinností
v případě získání pracovního uplatnění nebo řešení jiných akutních situací, které by bránily v úspěšném
začlenění do pracovního procesu, pod vedením dluhového poradce podpora v řešení zadluţenosti a
jednání s věřiteli). Projekt počítá se zapojením cca 2 asistentů-mentorů dle zájmu CS v regionu. Ţadatel
disponuje týmem vyškolených a zkušených pracovních i dluhových poradců a asistentů-mentorů a
počítá se zapojením těchto odborníků do projektu.
Kvalifikační předpoklady pro odborné pozice:
Koordinátor: min. 1 rok praxe s koordinací projetu, SŠ vzdělání.
Pracovní poradce: min. 3 roky praxe v práci s CS, SŠ vzdělání (sociální obory či obdobná kvalifikace),
min. 3 roky praxe v pracovní integraci CS či zprostředkování.
Dluhový poradce: VŠ/VOŠ (ekonomického nebo soc. zaměření), min. 5 let praxe v oblasti poradenství
obdobné cílové skupině, min. 1 rok praxe v dluhovém nebo právním poradenství v oblasti zadluţenosti.
Asistent-mentor: min. 1 rok praxe s CS, SŠ vzdělání, Osvědčení pro práci mentora na základě kurzu
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„Mentor“. Supervizor: VŠ, min. 5 let praxe v oblasti sociálního začleňování a konzultační a supervizní
činnosti.
7. Provázanost s dalšími aktivitami
Realizace projektu je součástí komplexu aktivit prevence kriminality ve Středočeském kraji, realizátor
se tak připojuje k síti organizací působících v daném regionu s cílem doplnit nabídku těch sluţeb pro
CS, které nejsou v dostatečné míře poskytovány (nebo nejsou poskytovány vůbec) a jsou klíčové pro
naplnění strategických cílů v oblasti prevence kriminality, jako je právě předkládaný komplex aktivit
zaměřený na sníţení recidivy formou podpory uplatnitelnosti osob z CS na trhu práce a s tím
souvisejícím tématem řešení zadluţenosti.
Subjekty, které v této oblasti působí a provázanost jejich sluţeb s aktivitami projektu:
 Věznice – v rámci přípravy na propuštění informují klienty o moţnosti zapojení do aktivit
projektu - informační materiály o aktivitách projektu budou k dispozici min. v 26 věznicích.
 Městské úřady, především odbory sociálních věcí a zdravotnictví (zejména sociální kurátoři) –
předávání informací a nabídky účasti v programech ţadatele zájemcům z řad CS, součinnost
v řešení jednotlivých případů,
 Probační a mediační sluţba (středisko Praha-západ, Praha-východ, Kutná Hora, Kolín, Kladno
– předávání nabídky účasti v programech ţadatele, aktivity projektu mohou být součástí
probačního programu nebo jsou nabídnuty jako nadstavba k běţnému kontaktu klienta
s úředníkem PMS,
 Úřad práce – informování o nabídce programů ţadatele, vyuţívání aktivit projektu jako
nadstavby běţné činnosti zprostředkovatelek ÚP s moţností zohlednění speciálních potřeb
CS s trestní minulostí a záznamem v rejstříku trestů v oblasti trhu práce, spolupráce při
vyuţívání nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti,
 NNO ve styku s CS projektu – předávání nabídky účasti v programech nebo naopak doplnění
programů.
Realizátor projektu má dlouholeté zkušenosti ze spolupráce z výše uvedenými subjekty a má
propracovaný model součinnosti a vzájemné výměny informací, čímţ je zajištěna efektivní spolupráce
a zvýšení efektivity práce s klienty.
8. Časový harmonogram realizace projektu
Realizace všech aktivit projektu bude v období květen-prosinec 2016. Projekt umoţní zajistit dostupnost
a kontinuitu nabízených sluţeb pro osoby z CS během celého roku 2016 (do dubna 2016 je realizace
aktivit v regionu zajištěna z jiných prostředků).

9. Detailní poloţkový rozpočet (tj. detailní rozpis jednotlivých poloţek v tabulce tj.)

Poloţka

Cena

Dotace

Středočeský
kraj

Nákup sluţeb – mzdové prostředky (osobní
náklady) – viz podrobný rozpočet

470 000,- Kč

470 000,- Kč

0,- Kč

Nákup sluţeb – ostatní reţijní náklady
(pronájem prostor, cestovné, telefon grafické
zpracování a tisk letáků pro klienty a
informačních plakátů, tisk pracovních listů,
apod.)

65 000,- Kč

0,- Kč

65 000,- Kč

Celkem

535 000,-Kč

470 000,- Kč

65 000,-Kč

Zdroje
Středočeský kraj
Dotace OPK MV ČR
Celkem

65 000,- Kč
470 000,- Kč
535 000,- Kč
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Podrobný rozpočet - osobní náklady na jednotlivé pracovní pozice v projektu

Osobní náklady

pozice

DPČ

počet

Poţadované
náklady
celkem

měsíců

cena

PS
Pracovní poradce

DPČ

100

250

8

200 000

Dluhový poradce

DPČ

95

250

8

190 000

Supervizor

DPP

4

500

8

16 000

Koordinátor

DPČ

20

220

8

35 200

Asistent - Mentor

DPP

20

180

8

28 800

Celkem Osobní náklady

470 000

10. Způsob vyhodnocení efektivity projektu
1. Celkový počet osob, které se zapojí do projektu: 70 osob z CS.
2. Počet osob, které absolvují motivační kurzy: 15 účastníků z CS.
3. Počet osob, které absolvují poradenství k získání kompetencí pro nalezení zaměstnání: 40 osob z
CS, z toho 8-10 osob z CS získá zaměstnání.
4. Počet osob, které budou řešit svoji situaci v oblasti zadluţenosti: 40 osob z CS, z toho u 20 osob
bude úspěšně realizována zakázka v dluhovém poradenství.
Jednotlivé indikátory budou na závěr projektu vyhodnoceny a ţadatel výsledky projektu popíše
v závěrečné zprávě, k jednotlivým případům bude vedena evidence. Projekt je zaměřen na terciární
prevenci, sníţení recidivy však nebude moţné v době podání závěrečné zprávy doloţit (potřebný
časový odstup a náročnost procesu zjištění případného opakovaného záznamu v RT).
11. Komentář k udrţitelnosti projektu
Projekt byl v roce 2015 realizován z dotace MV za finanční spoluúčasti Středočeského kraje.
V současné době kvůli udrţitelnosti projektu je od ledna 2016 projekt financován pouze z rozpočtu
Středočeského kraje, který je připraven se na financování projektu podílet i nadále, případně bude
společně s RUBOKON Centrem nebo další NNO hledat moţnosti financování těchto sluţeb
prostřednictvím nového programového období ESF projektů, ale i dotačních titulů dalších resortů (např.
Ministerstva spravedlnosti).
12. Komentář k výši spolufinancování projektu
V současné době je kvůli udrţitelnosti projektu projekt financován pouze z rozpočtu Středočeského
kraje. K poţadované dotaci předpokládá kraj vyšší finanční spoluúčast, neţ je povinně stanovená
částko minimálně 10% celkových nákladů.
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Název projektu: Kraje pro bezpečný internet - Senior v kyberprostoru
Předkládaný projekt prevence kriminality je součástí komplexního projektu Kraje pro bezpečný
internet, který je realizovaný se záštitou Asociace krajů České republiky. Projekt byl schválen radou
asociace na 6. zasedání Rady dne 13. září 2013.
Hlavním cílem projektu Kraje pro bezpečný internet je zvýšit informovanost o rizicích internetu a
moţnostech prevence a následně tak sniţovat míru a závaţnost kybernetické kriminality a
elektronického násilí. Projekt průběţně reaguje na nové trendy v oblasti elektronické bezpečnosti a na
aktuální rizikové faktory pro rozvoj kyberkriminality, tj. průběţně se rozvíjí a poskytuje nové výstupy
(prezenční semináře, e-learningy, soutěţní kvízy,webináře atd.).
Aktuálně je do projektu zapojeno jiţ 11 krajů.
Aktivity projektu Kraje pro bezpečný internet jsou v souladu se Strategií prevence kriminality 2016 2020, Národní strategií kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 – 2020, akčním plánem k
Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 – 2020 a projekt Senior
v kyberprostoru je také v souladu Koncepcí prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2014 –
2016.
Cíl projektu:
Cílem projektu je sniţování míry a závaţnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí
páchaného na seniorech na území Středočeského kraje, s celorepublikovým přínosem (v 11 krajích
ČR). Projekt sniţuje rizikové faktory vedoucí k rozvoji elektronického násilí a kybernetické kriminality,
kterou je ohroţena tato cílová skupina. Projekt zvyšuje digitální gramotnost a povědomí o bezpečném
a etickém uţívání informačních technologií, mobilních zařízení a internetu u veřejnosti, zejména u
uţivatelů ve věku nad 60 let. Projekt reaguje na nové uţivatelské trendy u této cílové skupiny, nově
vznikající rizikové jevy a online kriminalitu hrozící seniorům.
Projekt klade důraz na rozvoj dovedností a znalostí cílové skupiny seniorů pro lepší orientaci se v
problematice informačních technologií, internetu a online bezpečnosti a rozvoj aktivní ochrany starších
uţivatelů, před elektronickými útoky, podvody a násilím.
Cílová skupina:
Senioři – obyvatelé Středočeského kraje a dalších 10 krajů ČR starší 60 let
Základní východiska projektu – popis stávající situace:
Orientace preventivních aktivit na vyšší věkové skupiny:
Problematika elektronické bezpečnosti a prevence kybernetické kriminality a násilí se díky
preventivnímu úsilí v posledních letech pomalu dostává do povědomí odborné veřejnosti, odborníků,
především těm, kteří pracují s dětmi a mládeţí. Senioři jsou prozatím vesměs opomíjenou cílovou
skupinou, přesto skupinou, které by se měla v oblasti elektronické bezpečnosti věnovat zvýšená
pozornost.
Aktuálně počet lidí vyššího věku, kteří vyuţívají informační a komunikační technologie, vzrůstá. Podle
průzkumu společnosti Seznam alespoň ¼ lidí nad 63 let vyuţívá internet, tedy přibliţně půl milionu
1
občanů. Dá se předpokládat, ţe tento trend bude pokračovat. Senioři začínají vyuţívat sociální sítě,
nakupovat online, vyuţívat elektronického bankovnictví, a komunikovat, a to zejména také v
souvislosti s omezením fyzických sil a vyšší dostupností těchto sluţeb prostřednictvím internetu.
Internet se pro ně začíná stávat účinnou obranou proti sociální izolaci, prostředkem k udrţování
povědomí o společenském dění, tréninku myšlení a obstarání si věcí a záleţitostí jinak obtíţně
dostupných. Zároveň však uţivatelé vyššího věku disponují nízkou digitální gramotností a minimálním
nebo ţádným povědomím o hrozbách a kriminalitě spojené s kyberprostorem.
U některých typů útoků mohou být senioři ohroţenější skupinou z titulu menšího informačního
povědomí, vyšší důvěřivosti v touze po sociálním kontaktu a vyšší zranitelnosti. Senioři se stávají stále
častěji obětí sociálního inţenýrství - nejrůznějších online podvodů, phishingu, hoaxu, krádeţí identity,
malware, spamu, jsou ale i případy kyberšikany namířené vůči seniorům. Na tyto trendy projekt
1

https://vyzkumnik.seznam.cz/zpravodaj/seniori-on-line-1-jaci-jsou-a-cim-je-pro-ne-internet
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reaguje tvorbou obsahu videospotů a odborných seminářů. Projekt by tak měl zvýšit ochranu této
cílové skupiny před elektronickou kriminalitou a násilím.
Aktivity projektu
Vytyčených cílů projekt dosahuje prostřednictvím následujících aktivit. V rámci projektu Senior
v kyberprostoru budou realizovány následující aktivity:
Aktivita 1
Videospoty pro seniory Senior v kyberprostoru
V rámci aktivity bude vytvořena ucelená sada 12 krátkých videospotů pro seniory v rozsahu cca 3 min.
zaměřených na vybraná klíčová témata elektronické bezpečnosti a prevence. Hlavními zásadami
tvorby bude stručnost, atraktivita a snadná vyuţitelnost preventivních sdělení. Bude zajištěna odborná
příprava obsahu, jeho natočení, zpracování a grafická úprava pro následující témata:
 Skype - kamarádky, vnoučata
 Fotografie - posílám, prohlíţím
 Email - zaloţení schránky
 Email - píšeme si
 Komunikujeme FB, soc. sítě
 Co je to chytrý telefon
 Nabídky na koupi čehokoli
 Vyhráli jsme miliony z Nigerie
 Banka chce moje údaje
 Přihlašuejme se do počítače
 Nový PC, notebook - první kroky
Výstupem aktivity bude 12videospotů (lekcí) pro seniory na základní témata prevence rizikových jevů
a kriminality spojené s uţíváním internetu a informačních a komunikačních technologií (mobilů, apod.).
V rámci realizace bude zajištěno:
 Návrh celkového scénáře videospotů, návrh formy
 Odborná obsahová příprava videospotů
 Odborná oponentura věcného obsahu
 Odborná oponentura natočeného videospotu
 Natáčení, záznam zvuku, reţie, střih videa, hudba, grafické práce
 Zpracování grafiky je grafického manuálu KPBI pro videospoty
 Zaloţení struktury, popisu a logiky přístupu k videospotům na portál KPBI
 Vytvoření formuláře pro získání zpětné vazby z videospotů, nastavení vyhodnocování
 Provozní technická podpora
 Tisk informačního letáku pro seniory

Aktivita 2
Realizace dvaceti odborných seminářů pro seniory z oblasti rizik virtuální komunikace
Vhodně moderovaní interaktivní seminář plně akceptující reálné a aktuální potřeby na semináři
přítomných seniorů. Rozsah semináře 3 hodiny. V průběhu semináře bude za účelem udrţení
pozornosti účastníků minimálně jedna přestávka v rozsahu 10 min.
Obsah seminářů:
 Manipulace seniorů ze strany „okolního světa“
 Zneuţití mobilních telefonů
 Sdílení digitálních fotografií
 Mobil či tablet a péče o zdraví - moţnost nastavení upomínek, léků, monitorování tlaku či jiné
prográmky a aplikace
 Zásady psaní mailů, rozesílání příloh, skryté kopie
 Hoax – jak ho poznat a co udělat
 Ochrana osobních údajů a soukromí
 Moţnosti zabezpečení PC, tabletu, mobilního telefonu
 Komunikační dovednosti ve virtuálním světě, umět říci NE!
 Phisingové útoky
 Cybergrooming seniora v kyberprostoru

17






Jak poznám, s kým komunikuji ve virtuálním světě?
Jak vybrat „výhodnou“ nabídku, kde najít radu a nenechat se napálit?
Kritické myšlení u dostupných informací a jejich vyhodnocení
Obecně boj s „kyberšmejdy“

Aktivita 3
Tisk a distribuce odborné publikace Senior v kyberprostoru.
Bude odborně zpracována a vytištěna publikace Senior v kyberprostoru v počtu minimálně 2 000
kusů. Tato publikace bude předána účastníkům seminářů, dále bude distribuována seniorským
organizacím a další subjektům, které pracují s cílovou skupinou projektu. Publikace také bude
v elektronické podobě volně ke staţení na webových stránkách projektu Kraje pro bezpečný internet
(www.kpbi.cz) a webových stránkách Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz).
Projekt zhodnocuje zkušenosti z realizace stejně orientovaných projektů zaměřených na prevenci
kybernetické kriminality a násilí realizovaných v letech 2014 a 2015 ve Středočeském kraji a v rámci
projektu Kraje a do konceptu zahrnuje novou cílovou skupinu obyvatel - seniory.
Maximální dostupnost pro účastníky projektu:
Vzdělávání online prostřednictvím videospotů projekt maximalizuje dostupnost informací a vzdělávání
seniorům. Předpokládáme, ţe maximální dostupnost zvýší ochotu účastníků ke vzdělávání.
Inovace vzdělávání a osvěty pro seniory: online vzdělávání v problematice online bezpečnosti
Senioři jsou velmi potřebnou a doposud opomíjenou cílovou skupinou v oblasti prevence elektronické
kybernetické kriminality a násilí. Prezenční semináře nemohou pokrýt všechny seniory na území
Středočeského kraje. Projekt proto vytvoří a rozvine stručné videospoty pro seniory, obsahově i
formou odpovídající jejich uţivatelským zvyklostem a potřebám. Tedy vzdělávání bude dostupné pro
všechny seniory, kteří projeví zájem.
Vyuţitelnost dílčích výstupů projektu celorepublikově:
V projektu vytvořené videospoty pro seniory budou zpřístupněny, prezentovány a vyuţitelné ve všech
ostatních krajích České republiky, zapojených do projektu Kraje pro bezpečný internet (11 krajů) na
webových stránkách projektu Kraje pro bezpečný internet – www.kpbi.cz. Vynaloţené prostředky na
přípravu online vzdělávacích modulů pro seniory tak budou vyuţity hospodárně a s celostátním
přínosem.
Propagace
Videospoty budou volně přístupné na www.kpbi.cz a na www.youtube.com. Zde budou dostupné pro
cílovou skupinu, stejně tak k dispozici zapojeným krajům a partnerům. Videospoty budou propagovány
v rámci jednotlivých krajů (ve spolupráci s institucemi, které senioři často vyuţívají – knihovny, apod.).
K dispozici bude tištěný leták.
Organizační a odborné zabezpečení projektu
Na realizaci projektu se budou podílet odborníci na kybernetickou kriminalitu. Středočeský kraj a
projekt Kraje pro bezpečný internet mají s problematikou elektronické bezpečnosti velké zkušenosti.
Ke konzultaci obsahu budou přizváni zástupci Policie ČR, Národního centra bezpečnějšího internetu i
odborná veřejnost.
Semináře Senior v kyberprostoru bude realizovat zkušený tým lektorů z příspěvkové organizace
Středočeského kraje Vzdělávací institut Středočeského kraje, kteří jiţ od roku 2013 úspěšně realizují
semináře z oblasti rizik virtuální komunikace pro pedagogické pracovníky, policisty a rodiče. Dva
lektoři týmu Mgr. Eva Burdová, MBA a PhDr. Mgr. Jan Traxler jsou také autoři velmi dobře odbornou
veřejností hodnocené publikace Bezpečně na internetu (zveřejněna a v elektronické podobě ke
staţení na: http://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/prevence-kriminality.). Tyto osoby také
zpracují poklady pro tisk odborné publikace Senior v kyberprostoru.
Harmonogram
6/2016
 Návrh celkového scénáře videopsotů, návrh formy - monolog, dialog, prostředí děje
 Návrh technického řešení
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Odborná příprava publikace Senior v kyberprostoru
Odborné zpracování obsahů seminářů pro seniory

7/2016
 Příprava obsahu videospotů
 Grafické zpracování publikace Senior v kyberprostoru
8/2016
 Příprava obsahu videospotů
 Odborná oponentura věcného obsahu
 Tisk publikace Senior v kyberprostoru
9/2016






Natočení videospotů
Odborná oponentura natočeného videospotu´
Natáčení, záznam zvuku, reţie, střih videa, hudba, grafické práce
Zahájení distribuce publikace Senior v kyberprostoru
Realizace seminářů pro seniory

10/2016
 Spuštění videospotů na webu www.kpbi.cz
 Propagace videospotů
 Realizace seminářů pro seniory
11/2016
 Provoz videospotů www.kpbi.cz
 Realizace seminářů pro seniory
Rozpočet projektu

Poloţka
Nákup sluţeb – Návrh celkového scénáře
videospotů, návrh formy – monolog, dialog,
prostředí děje (80 hodin - 250 Kč/hod)
Nákup sluţeb – Odborná příprava 12
videospotů na téma Skype-kamarádky,
vnoučata; Fotografie – posílám, prohlíţím;
Email – zaloţení emailové schránky; Facebook;
Banka chce moje údaje a podobně
(300 hod – 500,- Kč / hod)
Nákup sluţeb – Odborná oponentura věcného
obsahu (30 hodin – 500,- Kč/hod)
Nákup
sluţeb
–
Odborná
oponentura
natočeného videospotu (8 hodin – 500,- Kč/hod)
Nákup sluţeb – Natáčení, záznam zvuku, reţie,
střih videa, hudba, grafické práce (312 hod –
500,- Kč / hod)
Nákup sluţeb – Zpracování grafiky, grafického
manuálu pro KPBI pro videospoty (60 hodin 250 Kč/hod)
Nákup sluţeb – Zaloţení struktury, popisu a
logiky přístupu k videospotům na portál KPBI
(60 hodin - 250 Kč/hod)
Nákup sluţeb – Vytvoření formuláře pro zisk
zpětné
vazby
z videospotů,
nastavení
vyhodnocování (20 hodin - 250 Kč/hod)

Cena

Dotace

Středočeský
kraj

20 000,- Kč

20 000,- Kč

0,- Kč

120 000,- Kč

120 000,- Kč

0,- Kč

15 000,- Kč

15 000,- Kč

4 000,- Kč

4 000,- Kč

0,- Kč

156 000,- Kč

156 000,- Kč

0,- Kč

15 000,- Kč

15 000,- Kč

0,- Kč

15 000,- Kč

15 000,- Kč

0,- Kč

5 000,-Kč

0,- Kč

5 000,-Kč

0,- Kč
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Nákup sluţeb – Provozní technická podpora (20
hodin - 250 Kč/hod)
Nákup sluţeb - Tisk informačního letáku pro
seniory
Nákup sluţeb - Příprava odborných seminářů
pro seniory z oblasti rizik virtuální komunikace
(20 hodin/500,- Kč za 1 hod.)
Nákup sluţeb - Realizace 30 tříhodinových
odborných seminářů pro seniory z oblasti rizik
virtuální komunikace (lektorné za 30 x 3
hod./800,- Kč za 1 hod. z toho 300,- Kč
spoluúčast)
Příprava odborné publikace Senior v
kyberprostoru (60 hodin/500,- Kč za 1 hod.)
Nákup sluţeb - Korektura a grafická úprava
odborné publikace Senior v kyberprostoru (40
hodin/250,- Kč za 1 hod.)
Nákup sluţeb - Tisk 2 000 ks odborné
publikace Senior v kyberprostoru
Nákup sluţeb - Koordinace projektu, a reţijní
náklady (cestovné apod.)
Celkem
Zdroje
Středočeský kraj
Dotace OPK MV ČR
Celkem

5 000,- Kč

0,- Kč

5 000,- Kč

10 000,- Kč

0,- Kč

10 000,- Kč

10 000,- Kč

10 000,- Kč

0,- Kč

72 000,- Kč

45 000,- Kč

27 000,- Kč

30 000,- Kč

30 000,- Kč

0,- Kč

10 000,-Kč

10 000,-Kč

0,- Kč

60 000,- Kč

60 000,- Kč

0,- Kč

40 000,- Kč

0,- Kč

40 000,- Kč

587 000,-Kč

500 000,- Kč

87 000,-Kč

87 000,- Kč
500 000,- Kč
587 000,- Kč

Provázanost s dalšími aktivitami
Středočeský kraj problematice kybernetické bezpečnosti společně s Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje věnuje dlouhodobě velkou pozornost. Vedle zapojení do projektu Asociace krajů
České republiky Kraje pro bezpečný internet jiţ od roku 2013 Středočeský kraj realizuje odborné
semináře z oblasti rizik virtuální komunikace pro rodiče, policisty a pedagogické pracovníky. V rámci
této aktivity byla vytištěna i odborná publikace (viz výše).
Způsob vyhodnocení efektivity projektu
Počet osob, které shlédly videospoty a sledování změny chování cílové skupiny při pouţívání
internetu. Srovnání počtu obětí trestných činů IT kriminality z řad cílové skupiny. Dále počet seniorů,
kteří se odborných seminářů zúčastnili a kvalita semináře, která bude zjišťována prostřednictvím
evaluačního dotazníku. Účastníci zhodnotí samotný průběh semináře, kvalitu lektorů, rozsah
poskytnutých odborných informací atd.
Komentář k udrţitelnosti projektu
Středočeský kraj se od roku 2014 ve spolupráci s dalšími kraji aktivně podílí na realizaci projektu
Asociace krajů Kraje pro bezpečný internet (www.kpbi.cz). Středočeský kraj se do tohoto projektu
bude zapojovat i v následujících letech včetně podílu na realizaci a spolufinancování nových dílčích
projektů. Videospoty vzniklé v rámci tohoto projektu budou volně k dispozici veřejnosti po dobu
minimálně 5 let, stejně jako odborná publikace Senior v kyberprostoru. Středočeský kraj bude
v případě zájmu cílové skupiny (senioři) o preventivní aktivity a informace z oblasti rizik virtuální
pokračovat v realizaci seminářů Senior v kyberprostoru i v následujících letech.
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Název projektu: Bezpečné město (obec)
1. Anotace (stručný popis projektu)
Odborné workshopy zakončené dvoudenní konferencí na téma „Bezpečné město (obec)“.
Sdílení dobré praxe s ostatními obcemi a městy České republiky o nabyté zkušenosti
v komplexním postupu sloţek státní správy a samosprávy na lokální úrovni v potírání
kriminality.
2. Cíl projektu
 sníţení počtu trestných činů ve Středočeském kraji
 zvýšení pocitu bezpečí občanů ve Středočeském kraji
 předání ucelených informací a postupů k zajištění komplexního postupu sloţek státní
správy a samosprávy na místní úrovni v oblasti zajištění bezpečnosti a prevence
kriminality
 zapojení dalších obcí a měst do projektu Bezpečné město
 zkvalitnění stávající spolupráce sloţek státní správy a samosprávy ve městech a
obcích, kde je jiţ projekt realizován
 stanovit pravidla pro spolupráci sloţek státní správy a samosprávy při realizaci
projektu Bezpečné město (obec)
3. Cílová skupina
 Zástupci sloţek státní správy a samosprávy (zástupci vedení měst a obcí,
zástupci MV, Policie ČR, Městská (obecní) policie, Úřady práce, Probační a mediační
sluţba ČR, sociální kurátoři, pracovníci OSPOD atd.)
 Odborná veřejnost a NNO
4. Základní východiska projektu
Projekt Bezpečné město je zaloţen na úzké spolupráci mezi městem, Policií ČR a Městkou
policií, Úřadem práce, Probační a mediační sluţby apod. Cílem tohoto projektu je zvýšení
bezpečnosti obyvatel daného města i jeho návštěvníků.
Výše uvedený projekt je jiţ realizován v řadě bývalých okresních měst Středočeského kraje. Například
v Kolíně, Nymburku, Příbrami, Benešově. Další města a obce se budou přidávat během roku 2016.
Bliţší informace z jiţ realizovaného projektu:
ZDROJ: http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-2016-az2020.aspx
2

Město Kolín
V Kolíně působí 42 stráţníků Městské policie a 53 policistů obvodního oddělení. Z pohledu
bezpečnostní situace se Kolín dlouhodobě vyznačuje velmi vysokou kriminalitou. Pro ilustraci, v roce
2013 bylo v Kolíně spácháno 1881 trestných činů, v sousední Kutné Hoře však jenom 547 a
v nedalekém Nymburce 874 trestných činů. Výraznými kriminogenními faktory, které tuto situaci
ovlivňují, je vysoký počet ubytoven pro sociálně slabé občany, několik desítek heren, průmyslová zóna
čítající 5000 zaměstnanců, kteří se rekrutují nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí.
Nezanedbatelným faktorem je také velmi vysoký počet uţivatelů tvrdých drog.
Vzhledem k bezpečnostní situaci ve městě byla koncem roku 2013 zaloţena pracovní skupina
„Bezpečný Kolín“. Stálými členy pracovní skupiny jsou mimo jiné starosta města, vedoucí Územního
odboru Policie ČR Kolín, ředitel městské policie, manaţer prevence kriminality, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, vedoucí Probační a mediační sluţby.
V rámci pracovní skupiny jsou prosazovány následující projekty a přístupy:

2

Čerpáno z mezinárodní srovnávací studie k projektu „Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality
výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality“. Pro Ministerstvo vnitra ČR
zpracovalo ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., 2015.
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Bezpečné ulice – bezpečnostní akce, součinnost sloţek Policie ČR (dopravní, pořádkové a
kriminální policie) s Městskou policií.
Došlo k efektivnímu rozdělení teritoria pro výkon hlídkové sluţby mezi městskou policií a
obvodním oddělením, jsou jasně definované okrsky, kde hlídkuje městská policie a kde
obvodní oddělení. Tím je zajištěno pokrytí výkonem hlídkové sluţby více míst najednou
v kritických časech. Dochází ke zvýšenému výkonu sluţby v oblastech identifikovaných rizik
(viz bezpečná místa). Pravidelné kontroly ubytoven, heren, nočních barů a zastaváren.
Bezpečná místa – vlakové a autobusové nádraţí, OC (Obchodní centrum) Futurum,
parkoviště, ubytovny, OD (Obchodní dům) Tesco, místa pravidelných nálezů injekčních
stříkaček.
Nulová tolerance trestné činnosti a drog.
Vznik policejního týmu „Kolín“. Z důvodu neustále se zvyšující kriminality, došlo v roce 2013
k zahlcení policistů obvodního oddělení Kolín administrativou, kdy policisté byli nuceni přes
den zpracovávat velké mnoţství oznámení o spáchané trestné činnosti, a neměli tedy
dostatek času k důslednému pátrání po pachatelích. Velmi málo z těchto oznámení bylo
objasněno. Město Kolín se tak stávalo snadným terčem osob páchajících zejména majetkovou
trestnou činnost. Počátkem roku 2014 bylo přistoupeno k zaloţení speciálního policejního
týmu „Kolín“, který je sloţen jak z policistů uniformované, tak policistů kriminální policie a
jehoţ hlavním úkolem je důsledné pátrání po pachatelích majetkové a drogové trestné
činnosti v teritoriu města Kolín. Policie současně působí také v rámci výkonu hlídkové sluţby
na místech zvýšené kriminality. Do současné doby tento specializovaný tým vypátral více neţ
pět desítek pachatelů sériové majetkové a drogové trestné činnosti.
Vytvoření webových stránek „Bezpečný Kolín“ s cílem informovat občany města o kriminalitě a
vyuţít jejich spolupráce na jejím sniţování.

Ukázka z webových stránek „Bezpečný Kolín”
Zdroj: Bezpečný Kolín, 2015


Preventivní opatření realizovaná Městskou policií Kolín – zavedení okrskové sluţby, schránky
důvěry ve všech okrscích, bezpečnostní přednášky na základních a mateřských školách,
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přednášky pro seniory a zdravotně postiţené, rekonstrukce městského kamerového
dohledového systému (vybudován v roce 1998, v současné době prochází rozsáhlou
rekonstrukcí a čítá 25 kamerových bodů, které budou rozšiřovány), dohled stráţníků na
přechody pro chodce, preventivní přítomnost městské policie u škol.
Od 1. ledna 2015 je na území okresu Kolín realizován pilotní projekt, který si klade za cíl
eliminovat zejména tzv. pouliční kriminalitu, zejména krádeţe vloupáním a krádeţe prosté. Pilotní
projekt by měl mimo jiné zhodnotit stávající právní úpravu týkající se moţnosti sdílení informací
z informačních systémů státní správy a samosprávy. Jednotlivé instituce státní správy disponují
velmi důleţitými a cennými informacemi, které však nejsou dále sdíleny. Klasickým příkladem je
informační systém Úřadu práce, který má kompletní přehled o sociálně slabých občanech
v teritoriu své působnosti (kde bydlí, kolik mají dětí, zda jsou v hmotné nouzi, kdy a kdo se vrátil
z výkonu trestu odnětí svobody). Z pohledu bezpečnosti se jedná o velmi cenné informace, které
by mohly být v rámci map kriminality velmi efektivně vyuţity.
Snahou policie je mít přehled o pohybu rizikových osob na území města. Za tímto účelem provádí
pravidelné kontroly ubytoven, sběren. Hlídka policie či městské policie je téměř nepřetrţitě na
hlavním či autobusovém nádraţí (jedna z hlavních vstupních bran do Kolína), kde provádí
důsledné kontroly osob.
Po kontrole výkupny ţelezného šrotu v interakci s Úřadem práce zjišťuje policie, zda „sběrači
kovů“, kteří jsou ţadateli o dávku hmotné nouze, přiznali příjem z této činnosti, který u některých
činí aţ 30 000 Kč. Do současné doby (2015) bylo odhaleno celkem 63 případů s nepřiznaným
příjmem 231 453 Kč. Díky tomu došlo od počátku roku 2015 k výraznému sníţení trestné činnosti
krádeţe ţelezných předmětů. Krádeţ okapových svodů či parapetů tento rok v Kolíně vůbec
oznámena nebyla. Velký podíl na trestné činnosti majetkového charakteru mají osoby, které jsou
uţivateli omamných a psychotropních látek. Na základě mapových analýz (místa s nejčetnějším
výskytem těchto osob) provádí policie jejich kontrolu.
V rámci práce policejních hlídek zaměřuje svůj výkon sluţby do míst, kde dochází ke koncentraci
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majetkové trestné činnosti. Jedná se o čtverce cca 200 m . Tato místa jsou určována
prostřednictvím geografického systému vyvíjeného Policií České republiky, který umoţňuje na
základě zadaných údajů tyto hot spot“ v mapě graficky znázornit. Tato místa jsou následně
pokryta výkonem sluţby policistů obvodního oddělení, dopravního inspektorátu a městské policie,
a to tak, aby nedocházelo k prolínání těchto subjektů na jednom místě, ale bylo pokryto co nejvíce
těchto míst.

Ilustrační obrázek - Koncentrace majetkové trestné činnosti v kvadrantech
Zdroj: Policie ČR – územní odbor Kolín, 2015
Vyuţívaný geografický systém umoţňuje stanovit kritéria pro zadání týkající se:
 období zobrazení trestné činnosti (den, týden, měsíc, rok),
 čas, kdy byl trestný čin spáchán, případně denní nebo noční dobu,
 druh kriminality, příp. přestupkového jednání.
Na základě zvolených kritérií umoţňuje policistovi v mapovém podkladu znázorňovat zvolenou
trestnou či přestupkovou činnost za konkrétní období v konkrétním čase. Výstupem můţe být
několik variant – bodové znázornění jednotlivé trestné činnosti, případně hot spot mapa,
znázornění rizikových zón.
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Ilustrační obrázek – mapa Hot spot
Zdroj: Policie ČR – územní odbor Kolín. 2015
Kolínská policie zastává názor, ţe občan ţijící v určitém místě, by měl být informován o
kriminálních činech v této oblasti a tedy i o případných budoucích rizicích, které mu mohou
potencionálně hrozit. Z tohoto důvodu policie přistoupila ke zveřejňování neznámých trestných
činů na území Kolína na webových stránkách města „Bezpečný Kolín“, který byl zřízen mimo
jiné i k těmto účelům. Na tomto webu je rovněţ plánováno zveřejnění mapy Kolína
s vytyčenými oblastmi, kde budou zobrazeny vybrané druhy trestné činnosti. Místo trestného
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činu bude rozostřeno v sektoru cca 200 m , tak aby nebylo moţné identifikovat osobu
poškozeného, a tím nedocházelo k sekundární viktimizaci.
Součásti webových stránek je zveřejňování míst, kde bude docházet v daném týdnu ze strany
policie k měření rychlosti. Základem této teze je předpoklad, ţe na takto uvedených místech
(jedná se převáţně o kritická místa s častými dopravními nehodami), budou řidiči jezdit
opatrně celý týden, kdeţto měření zde, a to i z kapacitních důvodů, bude probíhat v jednom
dnu cca 4 hodiny.
V rámci webu „Bezpečný Kolín“ je také moţné, aby se občané anonymně vyjadřovali k
prezentovaným trestným činům, např. k poznatkům k pachateli, k odcizeným věcem apod.
Současně mohou zasílat podněty k jakékoliv nezákonné činnosti, která je v Kolíně trápí.
Od 1. července 2015 je v rámci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje na Územním
odboru Kolín, spuštěn pilotní projekt „Simplyquick“. Hlavním cílem tohoto projektu je
maximální objem pracovní činnosti policisty přesunout do daného území. Prostřednictvím
počítačového tabletu bude policista schopen přímo na ulici provádět kontrolu osoby, vozidla,
lustrace věci, šetření ke konkrétnímu trestnému činu či přestupku, případně k jiné události,
seznámení se s pracovní náplní konkrétního dne, výměnu informací s Městskou policií Kolín.
Policista prostřednictvím počítačového tabletu bude moci provádět kontrolu osoby, vozidla a
dané informace tak automaticky zaznamenávat v informačním systému, včetně data, času a
místa kontroly, čímţ odpadá časová dotace na zmíněnou administrativní práci v kanceláři,
která bude vyuţita ve prospěch hlídkové či obchůzkové sluţby. Lustrace věci, zda není
hlášena jako odcizená, je provedena ihned prostřednictvím počítačového tabletu, sniţuje se
tak čas nutný pro kontrolu věcí.
Pro zpracování záznamu pomocí tabletu o šetření k případu, budou pro policisty za tímto
účelem dohodnuta místa pro veřejnost, např. v peněţních ústavech, v budovách České pošty,
Úřadu práce, nákupních centrech, nádraţí Českých drah apod. Efektem by měla být neustálá
přítomnost policisty v dané oblasti, na místech a časech, které budou vyhodnoceny jako
rizikové.
Policista se můţe seznámit se svou pracovní náplní konkrétního dne prostřednictvím tabletu
napojeného na Mapy kriminality – vytyčené rizikové zóny a časy, kde se policista má
pohybovat, a které jsou zobrazovány postupně v časovém sledu.
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Zároveň také Městská policie Kolín disponuje systémem, kterým prostřednictvím tabletů
zaznamenává klíčové informace výkonu sluţby jednotlivých stráţníků (kontroly osob, vozidel,
nálezy injekčních stříkaček, přestupců, včetně přestupků majetkových). Tyto informace je
moţné sdílet a vyuţívat v rámci činnosti hlídek Obvodního oddělení.
I přes krátkou dobu, kdy jsou implementovaná opatření realizována, lze předběţné výsledky
označit jako velmi pozitivní. Od počátku roku 2015 je evidován:





celkový pokles trestné činnosti oproti roku 2014 o 39 %, oproti roku 2013 jde o pokles
o 50 %,
u majetkové trestné činnosti činí pokles oproti roku 2014 o 57 %, oproti roku 2013 je to
pokles o 68 %,
u krádeţí vloupání pokles oproti roku 2014 o 56 %, oproti roku 2013 se jedná o pokles o
85 %,
u krádeţí prostých činí pokles oproti roku 2014 o 64 %, oproti roku 2013 je pokles o 71%.

Souběţně s provedenými opatřeními došlo v Kolíně ke zvýšení objasněnosti trestných činů
oproti roku 2014 o 13 %, oproti roku 2013 dokonce o 20 %.
5. Aktivity projektu
V rámci sdílení „dobré praxe“ bychom rádi uspořádali v II. pololetí roku 2016 tři odborné
workshopy zakončené dvoudenní konferencí a podělili se tímto s ostatními obcemi a městy
České republiky o nabyté zkušenosti v komplexním postupu při zajišťování bezpečnosti a
veřejného pořádku na lokální úrovni.
Aktivita 1
Workshop I - Subjekty projektu Bezpečné město a jejich součinnost
Program:
 zaloţení pracovní skupiny
 stálí členové pracovní skupiny (subjekty)
 vzájemná kooperace subjektů
 sdílení informací (obsah sdílení informací a jakou formou)
 právní úprava sdílení informací státní správy samosprávy
Workshop II - Vyuţívání geografických systémů
Program:
 Mapy kriminality
 vybavení policistů a stráţníků
 softwarové moţnosti
Workshop III - Doplňující činnosti a prostředky projektu
Program:
 bezpečná místa Bezpečného města
 webové stránky projektu,
 preventivní akce a opatření,
 technické vybavení
Aktivita 2
Závěrečná konference
 vybrané přednášky z konaných workshopů
 proces tvorby „Bezpečného města“ – jednotlivé kroky
 vydání manuálu shrnujícího klíčové aktivity pro vytváření „Bezpečného města“
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6. Odborné zajištění projektu
Na workshopech a konferenci budou lektorovat zkušení odborníci z oblasti bezpečnosti a
prevence kriminality, dále osoby (policisté, stráţníci, sociální pracovníci apod.) kteří se v
současné době podílejí ve svých regionech na realizaci projektu „Bezpečné město (obec)“
7. Harmonogram
duben-srpen 2016 – přípravná část
září-prosinec 2016 - realizace workshopů a konference
8. Rozpočet projektu
Poloţka

Cena

Dotace

Středočeský
kraj

Nákup sluţeb - Příprava lektorů na
workshopy a konferenci (52 hodin/500,Kč za 1 hod.)

26 000,- Kč

26 000,- Kč

0,- Kč

20 800,- Kč

13 000,- Kč

7 800,- Kč

Nákup sluţeb –Náklady na pobyt 80
osob na dvoudenní konferenci (80 osob
– 2 dny x 400,- Kč na 1 den))

64 000,-Kč

64 000,-Kč

0,- Kč

Nákup sluţeb – Koordinace projektu
reţijní náklady (pronájem prostor,
občerstvení,
organizační
zajištění
apod.)

50 000,- Kč

0,- Kč

50 000,- Kč

Celkem

160 800,- Kč

103 000,- Kč

57 800,- Kč

Nákup sluţeb - Odměna lektorům za
workshopy a konferenci (26 hodin /800,Kč za 1 hod. z toho 300,- Kč spoluúčast
kraje)

Středočeský kraj

57 800,- Kč

Dotace MV ČR

103 000,- Kč

Celkem

160 800,- Kč

9. Provázanost s dalšími aktivitami
Tento způsob sdílení dobré praxe přímo navazuje na součinnost Policie České republiky,
městských (obecních) policií, městských (obecních) úřadů, Úřadu práce, Probační a mediační
sluţby související s realizací projektu „Bezpečné město (obec)“. Projekty „Bezpečné město
(obec)“ úzce souvisí s projektem Mapy kriminality. Současně s tímto projektem jednotlivá
města a obce zapojená do projektu „Bezpečné město (obec)“ realizují své vlastní projekty
prevence kriminality zaměřené na sníţení počtu trestných činů na území města (obce)
10. Způsob vyhodnocení efektivity projektu
 sníţení počtu trestných činů ve Středočeském kraji
 zvýšení pocitu bezpečí občanů ve Středočeském kraji
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předání ucelených informací a postupů k zajištění komplexního postupu sloţek státní
správy a samosprávy na místní úrovni v oblasti zajištění bezpečnosti a prevence
kriminality
zapojení dalších obcí a měst do projektu Bezpečné město
zkvalitnění stávající spolupráce sloţek státní správy a samosprávy ve městech a
obcích, kde je jiţ projekt realizován
vydání publikace shrnující klíčové body pro vytváření „Bezpečného města“.
počet návštěvníků workshopů.
návazná spolupráce sloţek státní správy a samosprávy na lokální úrovni.

11. Udrţitelnost projektu
Projekt „Bezpečné město (obec)“, který realizuje Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje ve spolupráci s vedením měst a obcí, PMS. MP, ÚP atd. bude realizován i v dalších
letech. Součástí realizace tohoto projektu budou i pravidelná odborná setkání s cílem
předávání se příkladů dobré praxe.
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Název projektu: Bezpečně na internetu III
Anotace (stručný popis projektu)
Jedná se o pokračování úspěšného projektu z let 2013 aţ 2015, v rámci kterého se uskutečnilo 103
seminářů, kterých se zúčastnilo 1 974 rodičů, byli proškoleni policisté z Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje. Současně byla vytištěna odborná publikace v elektronické podobě ke staţení
na:http://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/prevence-kriminality.
Novinkou je, ţe se v roce 2016 zrealizují semináře i pro pedagogické pracovníky (semináře pro
pedagogické pracovníky jsou akreditovány MŠMT).
1. Cíl projektu
 Seznámit pedagogické pracovníky a rodiče ţáků základních škol s riziky virtuální komunikace, tak aby
získali základní znalosti v pouţívání moderních komunikačních technologií (počítačů, mobilů atd.) a
mohli preventivně a výchovně působit v této oblasti a předcházet tak tomu, aby se jejich ţáci (děti)
nestali oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování v souvislosti s pouţíváním nových
komunikačních technologií
 Poskytnout účastníkům základní informace o počítačové kriminalitě, seznámit je se základními
pravidly bezpečného pohybu ve virtuálním prostředí a dostupnými preventivními opatřeními sniţujícími
moţnost stát se obětí trestné činnosti v této oblasti.
2. Cílová skupina
 Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ve Středočeském kraji
 Rodiče ţáků škol na území Středočeského kraje
3. Popis stávající situace
Informační a komunikační technologie jsou fascinující nástroje, které umoţňují navazovat virtuální
vztahy, vytvářet virtuální skupiny lidí, kteří by se v běţném „reálném“ ţivotě nesetkali atd. Ne kaţdý
uţivatel internetu je však důvěryhodný. Díky anonymitě uţivatelů internetu lze jen velmi obtíţně
odhadnout, s kým komunikujeme. Mezi nejrozšířenější a největší internetová rizika a nebezpečí
spojená s uţíváním mobilních telefonů lze povaţovat kyberšikanu, kybergrooming, kyberstalking atd.
Celkový pokles evidované kriminality v posledních letech byl až do roku 2014 doprovázen poklesem
počtu trestných činů u všech základních souhrnných kategorií kriminality, s výjimkou tzv. informační
kriminality (označované též jako cybercrime či kybernetická kriminalita). Důvodů může být několik.
Část tradičních pachatelů – tj. osoby ve věku 25-30 let přesunují svůj život a činnost, včetně té
trestné, do virtuálního světa. Platí to i pro násilnou kriminalitu – od vybíjení agrese prostřednictvím
her (simulující vraždy, přepadení aj.) až po zneužití sociálních sítí pro stalking aj. Zjednodušeně
řečeno - kriminalita z ulic zčásti mizí proto, že se přesouvá do virtuálního světa. Část kriminality je
občany vyvážena do jiných států – mimo Evropu – v rámci různých zahraničních vojenských misí,
turistiky, zaměstnání – ale nejen těch. Vyváží se násilí, podvody, krádeže. Cybercrime nezná hranice.
(zdroj Analýza trendů kriminality v roce 2014, PhDr. Alena Marešová, PhD., Institut pro kriminologii a
sociální prevenci Praha).
4. Aktivity projektu
Realizace 20 odborných seminářů na téma kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, sexting apod.
v rozsahu 4 hodin pro pedagogické pracovníky a rodiče (Číslo akreditace: MSMT-38513/2014-1-1045)
Obsah a témata:
- charakteristika rizikových jevů
- kyberšikana a její řešení
- kyberstalking
- další rizika a jejich trestněprávní souvislosti
- prevence on-line patologie
- bezpečná komunikace a ochrana soukromí
- technické nástroje ochrany
- desatero začínajícího surfaře
- kontakty na odbornou pomoc
5. Působnost (realizace) projektu
Projekt bude realizován na celém území Středočeského kraje (odborná publikace, která je součástí
projektu, bude přístupná v elektronické verzi pro celou ČR)
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6. Realizátor projektu a personální zajištění
Zkušeným tým lektorů z příspěvkové organizace Středočeského kraje Vzdělávací institutu
Středočeského kraje. Vzdělávací semináře jiţ úspěšně realizovali v letech 2013 aţ 2015.
7. Provázanost s dalšími aktivitami
Středočeský kraj se aktivně podílí i na celorepublikovém projektu Asociace krajů Kraje pro bezpečný
internet. Např. v roce 2015 zrealizoval Středočeský kraj e-learningové vzdělávání pro rodiče a širokou
veřejnost Středočeský kraj v rámci projektu Asociace krajů Kraje pro bezpečný internet a za pomoci
státní účelové dotace z MV vytvořil 17 monotematických online lekcí pro rodiče. Cílem je
zprostředkovat informace o rizicích, která hrozí dětem při uţívání internetu a online komunikaci, zvýšit
jejich pozornost k těmto rizikům a motivovat je k diskusi s dětmi, vyuţívání bezpečnostních nástrojů a
dohledu nad online aktivitami svých dětí prostřednictvím sady krátkých, atraktivních a volně
přístupných online lekcí pro rodiče na klíčová témata elektronické bezpečnosti a prevence
kybernetické kriminality (stále k dispozici na www.kpbi.cz ).
8. Rozpočet projektu
Semináře bude realizovat Vzdělávací institut Středočeského kraje. Cena jednoho semináře v rozsahu
4 hodin je 4 300,- Kč. Celková cena za 20 seminářů je 86 000,- Kč. Náklady na realizaci projektu
budou hrazeny z rozpočtu Středočeského kraje kapitoly 05, UZ 002.
9. Časová harmonogram projektu
Semináře se uskuteční od března do listopadu 2016
10. Komentář k udrţitelnosti projektu
Středočeský kraj ve spolupráci s dalšími kraji připravuje v roce 2016 další rozšíření nových sluţeb a
vzdělávacích aktivit v rámci projektu Asociace krajů Kraje pro bezpečný internet (www.kpbi.cz).
Středočeský kraj také v otázce kybernetické bezpečnosti úzce spolupracuje s Krajským ředitelstvím
policie Středočeského kraje a v případě zájmu cílové skupiny o preventivní aktivity a informace
z oblasti rizik virtuální komunikace a s přihlédnutím ke společenské závaţnosti problematiky bude
pokračovat v realizaci obdobných projektů i v následujících letech.
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Projekt prevence kriminality zaměřený na zabezpečení škol a školských zařízení
„Aktivní útočník“
Zdůvodnění potřebnosti
Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a Vzdělávacím
institutem Středočeského kraje zrealizoval v květnu a září 2015 na KÚ SK 6 metodických seminářů
pro školy působící ve Středočeském kraji (semináře byly pro školy zřizované krajem a i dalšími
zřizovateli) na téma „Aktivní útočník“ – účast 285 zástupců škol.
V průběhu semináře policisté seznámili účastníky se základními postupy školy při napadení školy
nebo školského zařízení ozbrojeným útočníkem a pravidly spolupráce s policií a dalšími sloţkami IZS
při této krizové situaci. Semináře byly určeny především pro vedoucí pracovníky škol, kteří na základě
získaných informací vypracují krizový plán své školy pro případ napadení ozbrojeným útočníkem.
Středočeský kraj bude v roce 2016 pro aktuálnost tématu a velký zájem zástupců škol o semináře na
téma „Aktivní útočník“ v roce 2015 v realizaci těchto seminářů pokračovat a v roce 2016 je rozšířit o
další téma, a to je technické zabezpečení škol.
Realizátor projektu
Středočeský kraj
Krajské ředitelstvím policie Středočeského kraje
MV (Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality)
Krajský úřad Středočeského kraje (Odbor školství, mládeţe a sportu)
Probační a mediační sluţby ČR
Cech mechanických zámkových systémů ČR
Koordinátoři prevence kriminality obcí působící ve Středočeském kraji
Cíl projektu
Seznámit vedoucí pracovníky škol a školských zařízení s moţnostmi technického zabezpečení objektu
v jejich správě, tak aby bylo sníţeno riziko vniknutí aktivního útočníka do objektu na minimum a v
případě, ţe tomuto vniknutí jiţ dojde, na základě jakých pravidel má škola spolupracovat s policií a
dalšími sloţkami IZS při této krizové situaci a současně také, jaká má přijmout opatření v objektu, aby
případné ztráty na ţivotech a zranění osob byly minimalizovány
Cílová skupina
Školy a školská zařízení se sídlem ve Středočeském kraji bez ohledu na zřizovatele
Aktivity
Je plánováno cca 12 seminářů na téma moţnosti zabezpečení škol a školských zařízení a postupu při
útoku aktivního útočníka. Předpokládá se, ţe semináře budou trvat 4 hodin.
První část v rozsahu 2 hodin bude věnována technického zabezpečení objektu (Odbor bezpečnostní
politiky a prevence kriminality MV a Cech mechanických zámkových systémů ČR) a druhá část
v rozsahu 2 hodin bude věnována základním postupům školy při napadení školy nebo školského
zařízení ozbrojeným útočníkem a pravidly spolupráce s policií a dalšími sloţkami IZS při této krizové
situaci (zajistí Krajské ředitelství policie Středočeského kraje)
Semináře by se měly uskutečnit na 12 místech Středočeského kraje v jednotlivých bývalých okresních
městech. Organizační zajištění jednotlivých seminářů bude zajištěno příslušným Územním odborem
policie ČR Středočeského kraje společně s místně příslušnými zástupci samosprávy.
Harmonogram projektu
První pět seminářů se uskuteční jiţ v březnu, a to:
Město
místo konání
kapacita
datum konání
Kutná Hora
Hotel U Kata, Uhelná 596, Kutná Hora
70
4. 3. 2016
9:00
Příbram
sídlo MP, Nám. T. G. Masaryka 121, Příbram
100
8. 3. 2016
9:00
Mladá Boleslav Magistrát, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav
90
9. 3. 2016
8:00
Benešov
Městské divadlo Na Poště, Tyršova 163, Benešov
70
15. 3. 2016
9:00
Kladno
sídlo P ČR ÚO Kladno, Havířská 632, Kladno
40
17. 3. 2016
9:00
V dalších bývalých okresech Středočeského kraje (Beroun, Kolín, Mělník, Praha – západ, Praha –
východ, Nymburk, Rakovník) se semináře uskuteční v květnu a červnu. Přesné termíny budou po
dohodě s lektory zveřejněny v průběhu dubna.
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Rozpočet projektu
Všechny zapojené organizace se na realizaci projektů budou podílet v rámci svých běţných činností a
nevniknou tak ţádné další finanční poţadavky s realizací projektu.
Provázanost s dalšími aktivitami
Krajské ředitelstvím policie Středočeského kraje, MV a Cech mechanických zámkových systémů ČR
bude v případě potřeby poskytovat jednotlivým školám metodickou pomoc a poradenství při volbě
vhodného technického zabezpečení školy (kontakty budou předány v průběhu jednotlivých seminářů)
a při zpracování krizového plánu pro případ napadení ozbrojeným útočníkem. Středočeský kraj v roce
2016 plánuje na základě shromáţděných konkrétních poţadavků od škol a školských zařízení, které
jsou zřizovány Středočeským krajem, vyčlenit finanční částku na zvýšení úrovně zabezpečení objektů
těchto škol a školských zařízení.
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