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Úvod 
 
Městský program prevence kriminality na rok 2010 je zpracován v souladu s Vládou ČR 
schválenou Strategií prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a Koncepcí prevence 
kriminality města na léta 2009 až 2011. Při přípravě Městského programu prevence 
kriminality na rok 2010, který zpracoval manažer prevence kriminality ve spolupráci s 
členy pracovní skupiny prevence kriminality, jsme využili zkušenosti ze zpracování 
a realizace Městského programu prevence kriminality na rok 2008 a na rok 2009, 
odborných rad získaných při konzultacích s pracovníky Odboru prevence kriminality MV 
ČR (dále jen OPK MV ČR), příkladů dobré praxe atd. 
 
Statistika kriminality ukazuje, že dochází již druhý rok po sobě ke snížení počtu 
trestných činů spáchaných na území města (viz Analýza kriminality). Dochází především 
k poklesu té trestné činnosti, na kterou je zaměřená nyní prevence (besedy, letáky, 
informace v tisku), tzn. krádeže věcí z vozidel a krádeže vozidel samotných. Vliv má 
bezpochyby i zvýšená hlídková činnost strážníků v ulicích města a společné hlídky 
s Policií ČR, včetně rozšiřování kamerového systému do rizikových lokalit (především 
parkoviště). Zvýšená hlídková činnost strážníků, policistů a další prvky situační prevence 
(kamery, osvětlení atd.) a vyšší míra objasněnosti přispívají i k poklesu počtu loupeží. 
Daří se nám ovlivňovat i „naší“ další cílovou skupinu primárně preventivních projektů, 
kterou je mládež (viz pokles o 29% trestné činnosti spáchané mladistvými pachateli). 
Přesto nás dosud dosažené dílčí úspěchy nemohou ukolébat a je potřeba, jak v oblasti 
prevence, tak represe, držet nastavený trend a pokusit se bezpečnostní situaci ve městě 
stále zlepšovat, k čemuž nepochybně přispěje i tento Městský program prevence 
kriminality. 
Městský program prevence kriminality na rok 2010 obsahuje 6 projektů, které navrhují 
komplexní přístup k řešení bezpečnostních problémů, a zahrnuje projekty z oblasti 
situační a sociální prevence. Jedním z projektů je i pilotní projekt dalšího odborného 
profesního vzdělávání strážníků městské policie, který bude realizován ve spolupráci a 
pod odborným dohledem OPK MV ČR.  
Jednotlivé projekty jsou zaměřeny, na základě stanovených priorit v Koncepci prevence 
kriminality města na léta 2009 až 2011 a aktuální analýzy trestné činnosti na území 
města, na snížení majetkové trestné činnosti (především krádeží věcí z motorových 
vozidel), ke zvýšení bezpečnosti ve městě (především v nočních a večerních hodinách), 
na práci s dětmi a mladistvými (pachateli protiprávního jednání nebo jako 
potencionálními pachateli trestné činnosti) a poradenství pro oběti trestné činnosti a 
odborné sociální poradenství pro osoby v tíživé životní situaci. Výše uvedené projekty 
jsou v souladu se Strategií prevence kriminality vlády ČR na léta 2008 až 2011a reagují 
na současnou bezpečnostní situaci ve městě. Protože v Příbrami již začíná fungovat tým 
pro mládež a spolupráce subjektů zabývajících se problémovými dětmi a mládeží je na 
dobré úrovni, zaměřili jsme se mimo jiné na realizaci efektivních a smysluplných 
sociálních aktivit orientovaných na ohrožené děti a mladistvé, které jsou 3. pilířem 
Systému včasné intervence. 
 
Na základě dlouhodobých analýz kriminality je největším bezpečnostním problémem ve 
městě majetková trestná činnost (především krádeže věcí z vozidel). Právě na tuto 
problematiku jsou zaměřeny první 2 projekty, které by měly zároveň výrazně přispět ke 



zvýšení bezpečnosti ve městě. Prvním projektem je rozšíření Městského kamerového 
dohlížecího systému o 1 kamerový bod. Novou kamerou budou monitorována veřejná 
prostranství (především parkovací plochy), kde často dochází k této trestné činnosti a 
kde je zároveň velký pohyb osob. Kamera také bude monitorovat jeden z dopravních 
uzlů ve městě (kruhový objezd u Státního okresního archívu). V blízkosti navrhovaného 
kamerového bodu se nachází také několik restauračních zařízení, herna a diskotékový 
klub, čímž v této lokalitě dochází často k výtržnictví, rušení nočního klidu apod. 
návštěvníky těchto zařízení.  

Dalším projektem v oblasti situační prevence je projekt osvětlení rizikových míst, 
která nejsou v současnosti dostatečně osvětlena a která byla vytipována na základě 
analýzy trestné činnosti, zkušenosti strážníků a policistů při hlídkové činnosti a 
výsledků dotazníkového šetření zaměřeného na pocit bezpečí prováděného v roce 2008 
mezi občany Příbrami, a podnětů občanů podaných vedení města a pracovní skupině 
prevence kriminality, a informací získaných od obyvatel města prostřednictvím 
elektronické rubriky „Otázky a odpovědi s městskou policií“. V rámci tohoto projektu 
budou nově osvětleny dvě parkovací plochy (jedna z nich bude zároveň monitorována 
novou kamerou), dále se umístí do dvou rizikových průchodů osvětlení typu antivandal a 
bude také osvětlen spojovací chodník mezi Příbramí VI-Březové Hory a Podlesím (jedná 
se o chodník v délce cca 150 m, který je velmi využíván především dětmi, které 
z Podlesí chodí pešky do školy na ZŠ Březové Hory).  

V Městském programu prevence kriminality na rok 2010 jsou také projekty 
zaměřené na cílovou skupinu děti a mládež. Jedním z nich je desetidenní letní 
sociálně-rehabilitační pobyt (tábor) pro 20 dětí, které jsou zařazeny do již druhým rokem 
běžícího projektu „Provázení“. Tábor bude plynule navazovat na celoroční 
systematickou odbornou práci v rámci volnočasového preventivního programu 
využívajícího přátelského vztahu proškoleného studenta-dobrovolníka a ohroženého 
dítěte. Výběr dětí zařazených do programu probíhá přes SVP na doporučení OSPOD, 
PMS, škol. Vedle běžných táborových aktivit bude program obsahovat i specificky 
zaměřené programy (psychosociální výcvik, expresivní terapie apod.) v rozsahu 16 
hodin. Tyto programy budou bezprostředně navazovat na předchozí cílenou práci 
s těmito dětmi v SVP a budou zapadat do kontextu celotáborové etapové hry, jejímž 
cílem je také naučit děti adekvátně jednat v krizových situacích a vytvořit u nich pocit 
sounáležitosti s ostatními jedinci, tak aby se nechovaly lhostejně k problémům druhých. 

Dalším projektem je „Vybavení pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Bedna v Příbrami. Od února 2010 začne občanské sdružení Ponton provozovat 
v Příbrami Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Bedna. Tím bude 
završena společná snaha města Příbram a Pontonu o vznik prvního NZDM v Příbrami. 
Potřeba vzniku tohoto typu zařízení vycházela zejména z dlouhodobě zvýšené 
kriminality a zvýšeného výskytu rizikového chování u mladých neorganizovaných lidí 
v ulicích Příbrami. Ze stran dětí, mládeže a odborníků pracujících s touto věkovou 
skupinou byl prokázán velký zájem o existenci takové služby. Odrazem této potřeby je i 
priorita vzniku NZDM v koncepčních materiálech města (Komunitní plán sociálních 
služeb Příbram a Koncepce prevence kriminality města na léta 2009 – 2011). Projekt má 
pomoci vybavit stávají prostor pro klienty tak, aby byl pro ně podnětný, motivující a aby 
se do něj rádi vraceli. Má pomoci při vzniku prvního takového zařízení v Příbrami. 
Zejména se jedná o vybavení pro volnočasové aktivity klientů. To umožní poskytovat 
cílové skupině sociální služby a přispěje ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě. 



 
Další projekt se týká odborného profesního vzdělávání strážníků. Na strážníky 

městských a obecních policií jsou při výkonu služby kladeny stále větší a větší nároky, a 
to ať v souvislosti s rozšířením úkolů, které jsou ze zákona povinni plnit (viz novela 
zákona o obecní policii účinná od ledna 2009), nebo ze strany občanů, kteří se na 
strážníky obracejí stále častěji s žádostí o pomoc. Strážníci sice každé 3 roky absolvují 
zkoušky odborné způsobilosti, které mají za cíl prověřit znalost jednotlivých právních 
předpisů vztahujících se k činnosti obecních policií, ale pro profesionální výkon služby to 
není zcela dostačující. Sebelepší teoretická znalost právních předpisů není bez umění 
komunikace, empatie, asertivity a dalších psychosociálních dovedností zárukou 
profesionálního jednání a korektního jednání s občany. Vedle rozvoje těchto dovedností 
se kurz zaměří na prohloubení právního minima, a na informace z oblasti systému 
prevence kriminality v ČR. Dále se účastníci seminářů budou zabývat hlavními sociálně 
rizikovými jevy; sociální prevencí, situační prevencí; oběťmi TČ; činností jednotlivých 
subjektů; základními preventivními opatřeními atd.). 
 

Posledním projektem je poradenství pro oběti trestné činnosti a odborné sociální 
poradenství pro osoby v tíživé životní situaci. Město Příbram patří dlouhodobě v České 
republice mezi města s vysokým počtem trestných činů. Policisté jsou často přetíženi 
administrativní činností a poškození trestnou činností si často stěžují na jejich málo 
vstřícný přístup při ohlašování trestných činů (nedostatečné seznámení s právy 
poškozeného, možností požadovat náhradu škody vzniklou trestnou činností atd.). 
Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby v Příbrami byla zřízena bezplatná služba, která 
bude obětem trestné činnosti poskytovat bezplatné odborné poradenství zaměřené na 
oběti trestného činu. Protože v Příbrami a jeho blízkém okolí není žádná nestátní 
nezisková organizace (NNO) či jiná instituce, která by tuto službu poskytovala, nebo by 
projevila zájem o její poskytování, rozhodlo se město Příbram poskytovat tuto službu 
samo. I bezplatné odborné sociální poradenství (stejně jako poradna pro oběti trestné 
činnosti) je v regionu velmi žádanou službou, která však zde není dosud žádným 
subjektem bezplatně poskytována. Právě v období zvýšené nezaměstnanosti související 
s probíhající ekonomickou krizí se stále více lidí dostává do tíživé ekonomické situace, 
kterou sami neumí řešit a zároveň nemají dostatek důvěry obrátit se na konkrétní státní 
instituce s žádostí o pomoc. Právě těmto našim spoluobčanům bude k dispozici 
bezplatné odborné sociální poradenství. 
 
 
 
V Příbrami 21. ledna 2010 
 
 
           MVDr. JOSEF ŘIHÁK 
      starosta města Příbram  
    a předseda pracovní skupiny prevence kriminality 
 
 
 



Aktuální bezpe čnostní analýza  
Podrobné analýzy (kriminality, sociodemografická a institucionální) byly provedeny 
v Koncepci prevence kriminality města na léta 2009 až 2011, která byla schválena 
Zastupitelstvem města 15. září 2008. Na základě výše uvedeného předkládáme pouze 
aktuální analýzu kriminality. 
 
Analýza kriminality 
 
      Kriminalita na území m ěsta – srovnání roku 2008 a 2009 

(období leden – listopad)    

Název 

Zjištěno Rozdíl  Objasněno Rozdíl  Recidivisté Mladiství 

2008 2009   2008 2009   2008 2009 2008 2009 
Vraždy celkem 1     1 0 1 1 0 1 0 0 0 
Úmyslné ublížení na zdraví 17 27 10 7 10 3 1 4 0 1 
Loupeže 42 35 -7 9 10 1 0 5 5 4 
Násilné činy celkem 82  87 5 23 32 9 3 13 5 5 
Znásilnění 4 4 0 2 3 1 1 1 0 0 
Mravnostní činy celkem 10  7 -3 6 4 -2 1 1 0 0 
Krádeže vloupáním do obchodu 61 23 -38 3 4 1 0 7 1 0 
Krádeže vl. do restaurací 13 15 2 1 1 0 2 0 0 0 
Krádeže vl. do víkendových chat 12 10 -2 0 1 1 0 0 0 0 
Krádeže vloupáním do rod. domků 24 28 4 2 2 0 2 2 0 1 
Krádeže vloupáním celkem 320  403 83 10 28 18 6 16 1 1 
Krádeže kapesní 24 26 2 0 0 0 0 0 0 0 

Krádeže mot. voz. dvoustopých 91 42 -49 4 2 -2 2 3 1 0 
Krádeže věcí z automobilů 622 457 -165 9 11 2 5 10 0 1 
Krádeže prosté celkem 986  721 -265 35 41 6 16 26 13 6 
Poškozování cizí věci 160 173 13 10 8 -2 2 2 2 2 
Majetkové činy celkem 1505  1341 -164 67 88 21 26 60 16 9 
Sprejerství 14 8 -6 1 1 0 0 1 0 0 
Ned. výroba a d. psych. jedů pro J 4 11 7 1 4 3 1 3 0 0 
Maření výkonu úředního rozhodnutí 42 38 -4 41 37 -4 21 24 0 0 
Ohrožení pod vlivem návykové lát. 55 76 21 50 74 24 6 12 0 0 
Zpronevěra 11 4 -7 6 2 -4 0 0 0 0 
Podvod 18 17 -1 5 5 0 1 2 0 0 
Neoprávněné držení plat. karty 6 36 30 2 2 0 0 0 0 0 
Úvěrový podvod 11 20 9 7 9 2 3 3 0 0 
Hospodá řské činy celkem 96  102 6 36 23 -13 6 8 1 1 
Obecná kriminalita celkem 1681  1516 -165 196 176 -20 54 103 22 15 
CELKOVÁ KRIMINALITA 1970  1854 -116 355 414 59 99 163 28 20 
 
 

 
 
 



Shrnutí 
 

• V roce 2008 bylo spácháno na území města Příbram od ledna do konce listopadu 
1970 trestných činů (TČ), v roce 2009 pouze 1854 trestných činů, což je o 116 
TČ méně (pokles o 6%) 

• V Příbrami je největším problémem stále majetková trestná činnost (tvoří 72% 
celkové kriminality), přestože bylo v roce 2009 spácháno na území města o 164 
majetkových trestných činů méně než v roce 2008 (je to pokles o 11%) 

• V roce 2009 došlo ke snížení počtu  krádeží věcí z vozidel o 27% (v roce 2008 - 
622 případů, v roce 2009 - 457 případů) 

• V roce 2009 došlo ke snížení počtu loupeží o 17% (v roce 2008 - 42 případů, 
v roce 2009 – 35 případů) a byla výrazně zvýšena objasněnost této trestné 
činnosti (v roce 2008 21%, v roce 2009 29%) 

• V roce 2009 byl také zaznamenán výrazný pokles u krádeží motorových vozidel, 
a to o více než polovinu, přesně o 54% (2008 – 91 skutků, 2009 – 42 skutků) 

• V roce 2009 došlo k nárůstu u krádeží vloupáním celkem o 83 případů, přesto je 
toto číslo nižší než v roce 2007 (2007 – 467 TČ, 2008 – 320 TČ, 2009 – 403 TČ) 

• Násilná trestná činnost celkově mírně vzrostla o 5 skutků (6%), v roce 2008 
spácháno – 82 TČ, v roce 2009 -  87 TČ, ale vzrostla objasněnost o 8 % (v roce 
2008 objasněno 28% případů, v roce 2009 již 36%) 

• V roce 2009 došlo ke zvýšení počtu  trestných činů úmyslného ublížení na zdraví 
o 10 případů, ale v absolutních číslech jsme hluboko pod úrovní krizového roku 
2007 (v roce 2007 – 41 případů, v roce 2008 - 17 případů, v roce 2009 – 27 
případů) 

• V roce 2009 došlo ke snížení počtu  tzv. trestného činu sprejerství o 6 případů 
(v roce 2008 – 14 případů, v roce 2009 - 8 případů), ale ke zvýšení počtu 
trestných činů poškozovaní cizí věci o 13 případů (v roce 2008 – 160 případů, v 
roce 2009 - 173 případů) 

• V roce 2009 byla více úspěšná Policie ČR při objasňování trestné činnosti, v roce 
2008 bylo objasněno pouze 355 z 1970 skutků (18%), v roce 2009 bylo 
objasněno již 414 z 1854 skutků (22%) 

• V roce 2009 se zvýšil o 63% podíl recidivistů na trestné činnosti spáchané na 
území města (v roce 2008 spáchali recidivisté 99 TČ, v roce 2009 spáchali 
recidivisté 163 TČ). Jen pro srovnání, v roce 2007 to bylo 166 TČ 

• Naopak se snížil podíl mladistvých na trestné činnosti spáchané na území města 
(v roce 2008 spáchali 28 TČ, v roce 2009 spáchali 20 TČ ), a to o 29%. 
Nejčastější trestnou činností mladistvých je majetková trestná činnost – 9 skutků, 
což tvoří 45% celkové kriminality spáchané mladistvými pachateli 

 
 



 
 
 
 

Zpráva Policie ČR k bezpe čnostní situaci na území m ěsta Příbram  
 

Největší podíl na nápadu trestné činnosti měla v roce 2009 stejně jako v roce 2008 
majetková trestná činnost. V roce 2009 bylo spácháno 1 341 případů. Zde je vidět 
pokles o 164 případů v porovnání s rokem 2008. Objasněnost majetkové tr. činnosti se v 
roce 2009 oproti roku 2008 zvýšila o 2,22%.   
 V loňském roce 2009 stejně tak jako v předešlém, došlo v této oblasti nejvíce ke 
krádežím věcí z automobilů, a to celkem ve 457 případech. Ve srovnání s rokem 2008 
jde však o pokles, a to o 165 případů. Co se týče krádeží vloupání do objektů (školy, 
byty, rodinné domy, stánky, restaurace, garáže atd.) těch bylo zaznamenáno celkem 
403 případů (zde vidíme nárůst o 83 krádeží vloupáním). Nejvíce případů tvoří vloupání 
do ostatních objektů (vloupání do dílen, maringotek, garáží, obytných lodí a přívěsů, 
hrobek, stodol a kůlen, kotců a chlévů, spíží, komor, sklepů, půd a balkonů, prádelen, 
sušáren, kočárkáren, kanceláří atd.), a to 307 skutků (tedy 76% všech vloupání do 
objektů). Jedná se především o sklepy, kočárkárny, kanceláře, garáže, dílny. 
 Na území města Příbram bylo v roce 2009 odcizeno celkem 49 motorových 
vozidel, z toho 42 dvoustopých a 7 jednostopých. Zde je vidět znatelný pokles, v roce 
2008 došlo k odcizení motorových vozidel ve 103 případech, tj. pokles o 54 případů.  
 Násilná trestná činnost byla v roce 2009 téměř na stejné úrovni jako v roce 2008, 
byl zaznamenán nepatrný pokles. Uveďme, že došlo ke spáchání 35 tr. činů loupeže, 27 
tr. činů úmyslného ublížení na zdraví. Tr. čin vraždy byl spáchán v jednom případě a byl 
objasněn. 

K místům, kde dochází nejvíce k páchání trestné činnosti, a to zejména krádeží 
věcí z automobilů, patří na Příbrami VII parkoviště u Zimního stadionu, v Příbrami I a II 
parkoviště pod Svatou Horou, parkoviště u smuteční sině Na Hvězdičce. Velmi často 
dochází k trestné činnosti i na samotném hřbitově, kde se pachatelé dopouští především 
krádeží volně odložených věcí anebo věcí, které má oběť při sobě nebo na sobě 
(kabelky, nákupní tašky atd.). 

 K dalším lokalitám, kde dochází ke krádežím věcí z vozidel, patří Příbram 
V-Drkolnov (celé sídliště), Příbram VII zejména ul. Pod čertovým pahorkem, Bratří 
Čapků, Politických vězňů, Legionářů a Komenského, Příbram IV-Březové Hory - ul. 
Mariánská, parkoviště před hotelem Minerál, Příbram VIII - ul. Školní, Čechovská, 
Brodská. 
     Rovněž je třeba věnovat pozornost okrajovým částem města Příbrami, zejména 
garážovým koloniím a průmyslovým zónám, kde poměrně často dochází ke krádežím 
vloupáním do těchto objektů, jde především o území Příbrami I - ul. Obecnická a Lilka.  



3.1. Rozšíření MKDS m ěsta Příbram - 4. etapa 
 
Gestor:  
Město Příbram 
 
Realizátor: 
Městská policie Příbram 
 
Partne ři: 
Policie ČR – územní odbor vnější služby Příbram  
Obvodní oddělení Policie ČR 
 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 
 Město Příbram vybudovalo Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) 
v roce 1999. Bylo zprovozněno šest kamerových bodů, které byly vybrány na základě 
statistických údajů P ČR o počtu spáchaných trestných činů (místa s největší tzv. 
pouliční kriminalitou). Dalším kritériem při výběru byl počet osob a vozidel pohybujících 
se v daném místě. Po třech letech provozu MKDS se podařilo v místech s dosahem 
kamer snížit nápad drobné kriminality a zvýšil se pocit vnímání bezpečí občanů žijících a 
pohybujících se v těchto lokalitách. 
 V roce 2003 byl rozšířen  MKDS o další kamerové body. Na základě porovnání 
počtu trestných činů a přestupků spáchaných v lokalitách, které jsou monitorovány a 
míst bez monitoringu a vzhledem k vysokému indexu kriminality na území města 
Příbrami, město Příbram rozšířilo v roce 2008 MKDS o další 2 kamerové body a zajistilo 
výstup z kamer nejen na stálou službu MP, ale i na Obvodní oddělení PČR (na obou 
pracovištích je MKDS nepřetržitě 24 hodin denně monitorován). V rámci projektu, který 
byl z velké části zrealizován z poskytnuté státní dotace, bylo nahrazeno již zastaralé 
záznamové zařízení novým digitálním zařízením, které má kapacitu pro nahrávání 
záznamu z 16 až 24 kamer a vysokou kvalitu archivního záznamu. V rámci projektu bylo 
mimo jiné doplněno řídící pracoviště MP o digitální záznamový a přenosový systém 
Omnicast s integrovaným nadstavbovým SW firmy Genetec Information Systems. 
Výhoda tohoto systému je v tom, že Městská policie Příbram má možnost připojit ke 
svému systému i další kamery (až 24 kamer) bez ztráty kvality pořizovaného záznamu. 
Velmi důležité bylo vybavení podružného pracoviště PČR plnohodnotným 
klient-serverem, což přineslo okamžité zefektivnění celého systému. Významnou 
předností nového systému je tzv. vzdálený přístup do systému. Ten mimo jiné umožňuje 
optimalizovat nastavení některých parametrů systému přímo ze sídla servisní firmy, dále 
například i sledování stavu systému a detekování, lokalizování či upřesnění 
potenciálních závad. Vstup do systému přes heslo umožňuje získat informace, kdo s 
kterou kamerou pracoval a jak (návaznost na ochranu osobních údajů).  
 Na základě porovnání počtu trestných činů a přestupků, spáchaných v lokalitách, 
které jsou monitorovány a míst bez monitoringu a vzhledem k vysokému indexu 
kriminality na území města Příbrami došlo i v roce 2009 za pomoci dotace z OPK MV 
ČR (dotace byla na 2 kamerové body ve výši 600 000,- Kč) k rozšíření MKDS o další 3 
kamerové body (celková cena projektu byla 1 080 000,- Kč).   
Nový kamerový bod je navržen na základě statistiky trestné činnosti, výsledků 



sociologického šetření zaměřeného na pocit bezpečí občanů v Příbrami (červenec 2008) 
a doporučení Policie ČR. Protože město Příbram trápí stále nejvíce majetková trestná 
činnost (krádeže věcí z vozidel), budou novou kamerou monitorována veřejná 
prostranství, kde často dochází k této trestné činnosti (především parkovací plochy), kde 
je velký pohyb osob a kde se nachází jeden z dopravních uzlů ve městě. V blízkosti 
navrhovaného kamerového bodu se nachází také několik restauračních zařízení, herna 
a diskotékový klub, čímž v této lokalitě dochází často k výtržnictví, rušení nočního klidu 
apod. návštěvníky těchto zařízení.  

Rozšiřování MKDS podporují podle výsledků ankety zaměřené na MKDS (leden 
2010) i občané města, kteří souhlasí s tím, že MKDS přispívá k větší bezpečnosti ve 
městě a cítí se na monitorovaných prostranstvích bezpečněji než na nemonitorovaných 
(viz výsledky Anketního šetření k MKDS uvedeny v Rozšiřujících podmínkách).   
 Předpokládáme, že rozšíření MKDS o další 1 kamerový bod sníží majetkovou 
trestnou činnost (především krádeže věcí z vozidel a vozidel samotných) a pouliční 
kriminalitu, vandalismus, výtržnictví, agresivní projevy part mladistvých a obavu občanů 
o svou bezpečnost. 
 Stávající kamerové body: 

• Příbram II, Václavské náměstí 104                          
• Příbram I, Náměstí T. G. M. 145                             
• Příbram I, Náměstí T. G M. 1 
• Příbram II, Generála Tesaříka 117                             
• Příbram VII, Náměstí 17. listopadu 288                             
• Příbram VII, Legionářů 400                             
• Příbram I, Generála Tesaříka 114                             
• Příbram II, Dlouhá 106 
• Příbram VII, Náměstí 17. listopadu 305 
• Příbram VIII, Čechovská 111  
• Příbram III, Ryneček 148 
• Příbram VIII, Brodská 106 
• Příbram VII, Žežická 487  
Nový kamerový bod : 
Příbram VII, Legionářů 378, Malá hala Zimního stadionu                          

                        
Celkové řešení problému 
Komplexní cíle – vize 

• Snížení kriminality v monitorovaných oblastech  
• Zvýšení pocitu bezpečí občanů v dané lokalitě 
• Zamezení projevů vandalismu a výtržností part mladistvých a osob pod vlivem 

návykových látek 
Cílová skupina 
Ochrana všech obyvatel a návštěvníků města před trestnou činností a ostatním 
protiprávním jednáním 
 
Výstupy a výsledky projektu 
Výstupy 

• Zavedení dalšího 1 kamerového bodu  



• Nepřetržitý monitoring sledovaných lokalit 
Výsledky 

• Zvýšení pocitu bezpečí občanů 
• Snížení kriminality 
• Využití zálohovaných dat kamerového systému pro vytěžování poznatků partnery 

projektu 
• Snížení finančních nákladů při odstraňování škod na majetku 

Aktivity projektu 
Zavedení dalšího kamerového bodu na výše uvedené rizikové místo, kde je velký nápad 
trestné činnosti a velký pohyb osob. Kamera bude umístěna na rohu Malé haly Zimního 
stadionu a bude monitorovat parkoviště mezi touto halou a přilehlým kruhovým 
objezdem včetně tohoto dopravního uzlu, parkoviště před Státním okresním archívem a 
OD Albert, a parkovací plochy v ulici Legionářů (od čp. 340 po čp. 346 a před Velkou 
halou Zimního stadionu). Protože není od místa, kde je kamerový bod navržen, přímá 
viditelnost na MP Příbram, budou vedeny kabely přes Malou halu v trubkách a závěsem 
na Velkou halu Zimního stadionu. Odtud je již zajištěná přímá viditelnost na MP Příbram. 
Přenos dat je navržen v dostatečně vysokém pásmu (QAM25) a navazuje frekvencí na 
v roce 2009 nově vybudovaný KB č. 11. Z MP Příbram bude bezdrátově zajištěn on-line 
přenos na stálou službu OO P ČR (na obou pracovištích bude výstup z kamer 
nepřetržitě monitorován). Záznam z kamery bude, stejně jako v současnosti, zálohován 
po dobu cca 21dnů (především pro potřeby Policie ČR). 
V rizikové lokalitě se budou paralelně pohybovat i pěší a motorizované hlídky MP a 
Policie ČR (a to i hlídky společné v rámci Koordinační dohody uzavřené mezi městem 
Příbram a Policií ČR v říjnu roku 2009).  
 
Zapojení cílové skupiny 
Informovanost cílové skupiny o rozšíření kamerového systému, zveřejnění nového 
místa, na kterém bude umístěna kamera (místní tisk, webové stránky města, úřední 
deska, upozornění na monitoring města) a možnost vyjádřit se k MKDS pomocí 
dotazníkového šetření. 
 
Realizační tým a řízení projektu 
Zadavatel projektu:  Město Příbram  
Realizační tým :  
starosta Města Příbrami 
velitel MP 
manažer prevence kriminality Města Příbrami 
vedoucí územního odboru vnější služby Policie ČR Příbram  
vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR 
Řízení projektu : velitel MP  
Harmonogram projektu 
Leden 2010: analýza kriminality, anketa k MKDS mezi občany, projektový záměr a jeho 
schválení RM 
Únor 2010: předložení projektu prevence kriminality s žádostí o dotaci na OPK MV ČR 
Červenec 2010: vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektu 
Srpen 2010: vyhodnocení výběrového řízení a vyhlášení vítěze na dodavatele 



Září 2010: uzavření smlouvy s dodavatelem 
Říjen - listopad 2010: vybudování kamerového bodu a instalace kamery  
Prosinec 2010 - leden 2011: zkušební provoz a zaškolení obsluhy  
Únor 2011: vyhodnocení zkušebního provozu, odstranění zjištěných nedostatků, běžný 
provoz 
Leden 2012: po roce provozu opětovná bezpečnostní analýza a vyhodnocení přínosů 
kamerového systému 
 
 Rozpočet projektu    
Kamerový bod č. 14 Cena  Dotace  
Příbram VII, Legionářů 378 
 

480 000,- Kč 350 000,- Kč 

                                    
Zdroje 
Město Příbram                                 130 000 Kč 
Dotace OPK MV ČR 350 000 Kč 
Celkem  480 000 Kč 
 
Rizika projektu a jejich řízení 
- Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace) 
- Neuzavření smluv s majiteli nemovitostí 
- Zrušení MP Příbram 
- Změny v realizačním týmu 
- Nedodržení časového harmonogramu 
- Přestěhování kriminality do jiných lokalit 
- Nenaplnění stanovených cílů  
 
Udržitelnost a návaznost na další projekty 
Rozšíření stávajícího kamerového systému o 1 kamerový bod je jedním z dílčích 
projektů v oblasti prevence kriminality. Na tento projekt z oblasti situační prevence 
navazují vedle osvětlení touto kamerou monitorovaného parkoviště (a dalších rizikových 
míst), sociální projekty (vybavení nově vznikajícího NZDM Bedna, Letní sociálně 
rehabilitační pobyt pro děti (klienty OSPOD a SVP) z celoročně běžícího projektu 
„Provázení“, Poradna pro oběti trestné činnosti atd. a projekt zaměřený na další profesní 
vzdělávání strážníku MP Příbram a policistů. Na základě schválené Koncepce prevence 
kriminality města na léta 2009 až 2011a v souvislosti s vývojem kriminality ve městě (a 
dle finančních prostředků města) se předpokládá i v následujícím období rozšíření 
stávajícího počtu kamerových bodů. 
 
Hodnocení projektu 
Srovnání analýzy nápadu trestné činnosti a počtu přestupků v monitorovaných lokalitách 
před a po vybudování kamerových bodů. 
Průzkum vnímání pocitu bezpečí občanů – srovnávací analýza předchozích průzkumů, 
průzkumu provedeného v červenci roku 2008 s průzkumem, který je plánován v roce 
2011. Anketa se zaměřením na MKDS (srovnání výsledků leden 2009 – leden 2010 – 
leden 2011). 



 
3.2. Osvětlení rizikových míst  
 
Gestor:  
město Příbram 
 
Realizátor: 
město Příbram 
 
 
Partne ři: 
Technické služby města Příbram 
Městská policie Příbram 
Policie ČR 
 
 
 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 
 Město Příbram patří dlouhodobě mezi města, která jsou velmi zatížena 
kriminalitou. Již několik let je největším problémem majetková trestná činnost, a to 
především krádeže věcí z vozidel. Přestože došlo v roce 2009 k poklesu počtu krádeží 
věcí z vozidel o 27% (v roce 2008 - 622 případů, v roce 2009 - 457 případů), tvoří 
krádeže věcí z vozidel více než 23% z celkové kriminality spáchané na území města. 
Dále lze v Příbrami považovat za problém  násilnou trestnou činnost. Jedná se 
především o loupežná přepadení (v roce 2007 – 33 případů, v roce 2008 - 42 případů, 
v roce 2009 – 35 případů). Počet znásilnění se pohybuje na přibližně stejné úrovni 
(v roce 2007 byly zaznamenány 3 případy, v roce 2008 4 případy, v roce 2009 také 4 
případy). Velká část výše zmiňované trestné činnosti se odehrává především ve 
večerních a nočních hodinách. Jednou z možných příčin, že jsou výše uvedené trestné 
činy páchány, může být vedle neopatrnosti obětí trestné činnosti i nedostatečné 
osvětlení parkovacích míst a dalších rizikových míst, kde se pohybují občané města ve 
večerních a nočních hodinách při návratu domů z práce, kulturních a společenských 
akcí. Město Příbram ve spolupráci s Policií ČR určilo na základě analýzy trestné 
činnosti, výsledků sociologického šetření prováděného mezi občany v roce 2008, 
zkušenosti policistů a městských strážníků, a podnětů občanů podaných starostovi 
města jako předsedovi pracovní skupiny prevence kriminality a informací získaných od 
obyvatel města prostřednictvím elektronické rubriky „Otázky a odpovědi s městskou 
policií“ rizikové lokality, které nejsou v současnosti dostatečně osvětleny. 
                         
Celkové řešení problému 
Komplexní cíle – vize 

• Zvýšení pocitu bezpečí občanů v dané lokalitě  
• Snížení kriminality v daných lokalitách 
• Odrazení potencionálního pachatele od protiprávního jednání 
• Zamezení projevů vandalismu 
• Snížení škod na majetku města v souvislosti s poškozováním osvětlení 



 
Cílová skupina 
Ochrana všech obyvatel a návštěvníků města před trestnou činností a ostatním 
protiprávním jednáním, které je pácháno v lokalitách zařazených do projektu. 
 
Výstupy a výsledky projektu 
Výstupy 

• Vybudování sedmi nových lamp veřejného osvětlení 
• Osvětlení dvou rizikových průchodů pro chodce 2 ks osvětlení typu „antivandal“ 

Výsledky 
• Snížení kriminality v daných lokalitách 
• Odrazení potencionálního pachatele od protiprávního jednání 
• Zvýšení pocitu bezpečí občanů v dané lokalitě 
• Zamezení projevů vandalismu 
• Snížení finančních nákladů při odstraňování škod na majetku (na majetku města 

v souvislosti s poškozováním osvětlení a majetku občanů, kteří jsou obětí 
protiprávního jednání) 

• Snížení škod na majetku města v souvislosti s poškozováním osvětlení 
 
Aktivity projektu 

V souladu s Koncepcí prevence kriminality města na léta 2009 až 2011 byly 
v lednu 2010 na základě analýzy trestné činnosti, výsledků sociologického šetření 
prováděného mezi občany v roce 2008, zkušenosti policistů a městských strážníků, a 
podnětů občanů podaných starostovi města jako předsedovi pracovní skupiny prevence 
kriminality a informací získaných od obyvatel města prostřednictvím elektronické rubriky 
„Otázky a odpovědi s městskou policií“ určeny rizikové lokality, které nejsou 
v současnosti dostatečně osvětleny. 

Na základě výše uvedeného bude v rámci projektu vybudován jeden nový bod 
veřejného osvětlení s tzv. dvojvýložníkem na parkovišti u Malé haly Zimního stadionu, 
který bude osazen nerozbitnými kryty v provedení antivandal. V tomto místě bude 
v rámci projektu „Rozšíření MKDS“ vybudován nový kamerový bod a pro kvalitu 
sledovaného (a archivovaného) obrazu ve večerních a nočních hodinách je zkvalitnění 
osvětlení nezbytnou podmínkou. Právě toto parkoviště patří mezi ty lokality, kde Policie 
ČR v roce 2009 zaznamenala velký počet trestných činů krádeže věcí z vozidel. 

Další lokalitou, která je zařazena do projektu, je průchod mezi panelovými domy 
čp. 97 a 98 v Příbrami VIII, Brodská ulice. Tento velmi tmavý průchod, který měří cca  
20 m, využívají mimo jiné i obyvatelé sousedního domu s pečovatelskou službou a tento 
průchod je pro ně jedinou cestou k blízké autobusové zastávce a nedalekému 
obchodnímu centru. V minulosti zde již byly zaznamenány pokusy o násilnou trestnou 
činnost a občané tento průchod označili v roce 2008 během sociologického šetření 
zaměřeného na vnímání pocitu bezpečí za jedno z rizikových míst v Příbrami. V tomto 
průchodu navrhujeme instalovat 1 ks osvětlení typu antivandal. 
 Dalším průchodem, který MP Příbram a Policie ČR společně s občany města 
považuje za rizikový, je průchod mezi domy čp. 305 a čp. 306 v Příbrami VII, poblíž 
Náměstí 17. listopadu. Tento průchod je velmi členitý (tmavá zákoutí, výklenky) a 
občané města se bojí tímto místem po setmění procházet, přestože je tento průchod 



spojnicí mezi dvěma velmi hustě obydlenými částmi města. I v  tomto průchodu 
navrhujeme instalovat 1 ks osvětlení typu antivandal. Vzhledem k technické náročnosti 
se předpokládá, že cena realizace tohoto dílčího projektu bude o něco vyšší než u 
předcházejícího projektu. 

Dále se předpokládá osvětlení parkoviště za Gymnáziem v Komenského ulici 1 
ks osvětlení v Příbrami VII a spojovací cesty pro pěší od tohoto parkoviště směrem ke 
vchodu na dopravní hřiště, a to také 1 ks osvětlení. Výše uvedené parkoviště je při 
nedostatku parkovacích míst i přes nedostatečné osvětlení velmi využíváno obyvateli 
blízkých domů (v nočních hodinách je plné), a to i přesto, že zde zaparkovaná vozidla 
byla v minulosti již vykradena. Osvětlením tohoto parkoviště, které patří dle statistik 
Policie ČR mezi rizikové lokality, dojde ke snížení nápadu trestné činnosti v této lokalitě. 
Vchod do areálu dopravního hřiště, které je v majetku města Příbram, je často terčem 
vandalismu, stejně jako k vchodu přilehlá školící a administrativní budova. Před 
vchodem do areálu se často po setmění schází skupinky dětí a mladistvých 
pocházejících z nepřizpůsobivých rodin a vedle protiprávního jednání (vandalismus, 
užívání návykových látek) i obtěžují kolemjdoucí občany. Osvětlením této cesty, 
spojující Příbram III a Příbram VII, se zvýši pocit bezpečí občanů zde žijících a cestu 
využívajících a dojde ke snížení škod na majetku města.  

Posledním dílčím projektem bude osvětlení spojovacího chodníku mezi Příbramí 
III, Březové hory a Podlesím. Jedná se o chodník v délce cca 150 m, který je velmi 
využíván mimo jiné i dětmi, které z Podlesí chodí pěšky do školy na ZŠ Březové Hory. 
Na podzim roku 2009 zde byl zaznamenán také pokus o sexuální zneužití jedné 
školačky při návratu z vyučování. Tato lokalita je často občany při besedách, ale i 
v rámci e-mailového dotazování k bezpečnosti ve městě, zmiňována za 
v současnosti  jednu z nejvíce nebezpečných míst v Příbrami z pohledu rizika spáchání 
násilné trestné činnosti. Chodník bude osvětlen 4 ks osvětlení. 

Současně s osvětlením výše uvedených míst bude v těchto lokalitách prováděna 
hlídková činnost MP Příbram a Policie ČR (a to i hlídkami společnými v rámci 
Koordinační dohody uzavřené mezi městem Příbram a Policií ČR v říjnu roku 2009). 
 
Zapojení cílové skupiny 

Občané města se k problémovým a nebezpečným místům již vyjádřili v roce 
2008, kdy proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na vnímání pocitu bezpečí občanů. 
Lokality, které jsou zahrnuty v projektu, byly občany označeny za rizikové i během 
pravidelných setkání k bezpečnosti ve městě s veřejností, kterých se účastní vedení 
města, MP Příbram a Policie ČR. 
Cílová skupina bude informována o výsledcích projektu prostřednictvím místního tisku, 
webových stránek města atd.  
 
Realizační tým a řízení projektu 
Zadavatel projektu:  Město Příbram  
Realizační tým :  
starosta Města Příbrami 
vedoucí střediska veřejného osvětlení Technických služeb města Příbram 
manažer prevence kriminality města Příbram 
vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR 
velitel MP 



 
Řízení projektu : manažer prevence kriminality města Příbram 
 
Harmonogram projektu 
Leden 2010: na základě analýzy trestné činnosti, výsledků sociologického šetření a 
zkušenosti policistů a městských strážníků byl zpracován projektový záměr  
Únor 2010: předložení projektu prevence kriminality s žádostí o dotaci na OPK MV ČR 
Červenec 2010: vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektu 
Srpen 2010: vyhodnocení výběrového řízení a vyhlášení vítěze na dodavatele 
Září 2010: uzavření smlouvy s dodavatelem 
Říjen 2010: realizace projektu  
Listopad 2010: zkušební provoz  
Prosinec 2010: vyhodnocení zkušebního provozu, odstranění zjištěných nedostatků, 
běžný provoz 
Leden 2011: vyhodnocení projektu 
 
 Rozpočet projektu    
 
 Cena  Dotace  
Osvětlení parkoviště u Malé haly Zimního stadionu 
(1 kus – dvojvýložník) 

40 000,- Kč 32 000 Kč 

Osvětlení parkoviště v Komenského ulici v Příbrami 
VII a cesty k dopravnímu hřišti (2 ks osvětlení) 

45 000 Kč 36 000 Kč 

Osvětlení průchodu v Příbrami VIII, ulice Brodská 
(1 ks světla v provedení antivandal) 

25 000 Kč 20 000 Kč 
 

Osvětlení průchodu v Příbrami VII, mezi čp. 305 a 
306 (1 ks světla v provedení antivandal) 

35 000 Kč 28 000 Kč 
 

Osvětlení spojovacího chodníku v Příbrami VI- 
-Březové Hory (4 ks osvětlení) 

100 000 Kč 80 000 Kč 
 

Projektová dokumentace 20 000 Kč 0 
Celkem  265 000 Kč 196 000 Kč 
                                     
Zdroje 
 
Město Příbram                                 69 000 Kč 
Dotace OPK MV ČR 196 000 Kč 
Celkem  265000 Kč 
 
Rizika projektu a jejich řízení 
- Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace) 
- Změny v realizačním týmu 
- Nedodržení časového harmonogramu 
- Přestěhování kriminality do jiných lokalit 
- Nenaplnění stanovených cílů  
 
Udržitelnost a návaznost na další projekty 



Město Příbram ve spolupráci s Policií ČR zajistí nadále hlídkovou činnost strážníků 
Městské policie Příbram a policistů v těchto lokalitách. Na tento situační projekt 
navazuje projekt Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (nově 
osvětlené parkoviště u Malé haly Zimního stadionu bude monitorováno novým 
kamerovým bodem).  
 
Hodnocení projektu 
Srovnání analýzy nápadu trestné činnosti a počtu přestupků v monitorovaných lokalitách 
před a po vybudování osvětlení. 
Průzkum vnímání pocitu bezpečí občanů – srovnávací analýza předchozích průzkumů, 
průzkumu provedeného v červenci roku 2008 s průzkumem, který je plánován v roce 
2011). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3. Vybavení pro Nízkoprahové za řízení pro d ěti a mládež Bedna v 
Příbrami 
 
Gestor:  
Město Příbram 
 
Realizátor: 
Město Příbram 
 
Partne ři: 
Ponton, občanské sdružení 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram, oddělení sociálně právní ochrany 
dětí 
 
 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 
Od února 2010 začne občanské sdružení Ponton provozovat v Příbrami Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Bedna. 
Tím bude završena společná snaha města Příbram a Pontonu o vznik prvního NZDM 
v Příbrami. Potřeba vzniku tohoto typu zařízení vycházela zejména z dlouhodobě 
zvýšené kriminality a zvýšeného výskytu rizikového chování u mladých 
neorganizovaných lidí v ulicích Příbrami.  
Ze stran dětí, mládeže a odborníků pracujících s touto věkovou skupinou byl prokázán 
velký zájem o existenci takové služby. Odrazem této potřeby je i priorita vzniku NZDM 
v koncepčních materiálech města (Komunitní plán sociálních služeb Příbram a 
Koncepce prevence kriminality města na léta 2009 – 2011). 
Projekt „Vybavení pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna v Příbrami“ má 
pomoci vybavit stávají prostor pro klienty tak, aby byl pro ně podnětný, motivující a aby 
se do něj rádi vraceli. Má pomoci při vzniku prvního takového zařízení v Příbrami. 
Zejména se jedná o vybavení pro volnočasové aktivity klientů. 
To umožní poskytovat cílové skupině sociální služby a přispěje ke zlepšení 
bezpečnostní situace ve městě. 
                      
Celkové zam ěření na řešení problému 
Komplexní cíle – vize 

• v NZDM Bedna vytvořit bezpečný a motivující prostor pro děti a mládež, kde 
budou rádi trávit svůj volný čas a rádi se do něj budou vracet 

• rozšířit nabídku volnočasových aktivit v NZDM Bedna o atraktivní společenské 
hry a další činnosti 

• nabídnout mladým lidem z Příbrami alternativu smysluplného trávení volného 
času a snížit tak počet mladých lidí trávících svůj volný čas na ulici 

• podporovat mladé lidi při zvládání obtížných životních událostí a snižovat 
sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního 
způsobu a rizikového chování 

• udržovat, rozvíjet a zvyšovat osobní a sociální schopnosti a dovednosti 



podporující sociální začleňování  
• podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti 
• poskytovat nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během 

pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit 
• nabídnout bezpečné prostředí pro trávení volného času a aktivizovat je 

k pravidelným zájmům a činnostem 
• posilovat hodnoty vzdělání 
• minimalizovat rizika sociálně patologických jevů 

 
Cílová skupina 
 

Neorganizované děti a mládež zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí od 
11 do 20 let včetně z Příbrami a blízkého okolí. 

 
Výstupy a výsledky projektu (cíle projektu) 
Výstupy 

• Vybavení prostoru NZDM Bedna pro trávení volného času dětí a mládeže, 
nabídka široké škály volnočasových aktivit 

• Pravidelná návštěvnost klientů 
• Klienti se do NZDM vracejí nejen kvůli volnočasovým aktivitám, ale i kvůli 

nabízeným sociálním službám. 
• Zahrnutí NZDM Bedna do sítě sociálních služeb v Příbrami a spolupráce 

s ostatními institucemi  
• Monitoring lokalit ve městě Příbram z hlediska terénní práce s dětmi a mládeží 

 
Výsledky 

• Vytvoření bezpečné alternativy pro trávení volného času dětí a mládeže  
• Snížení počtu dětí a mládeže trávících svůj volný čas na ulici 
• Zvýšení počtu klientů NZDM Bedna 
• Snížení rizikového chování u dětí a mládeže 
• Snížení kriminality ve městě Příbram 

 
Aktivity projektu 
 
� NZDM Bedna bude zaměřené na pravidelnou a systematickou práci 

s neorganizovanými dětmi a mládeží. Svým klientům nabídne sociální služby a 
bezpečný prostor pro realizaci volnočasových aktivit, vlastních i nabízených 
zařízením. Pobyt v zařízení nebude podmíněn přihláškou, placením příspěvků ani 
pravidelnou docházkou apod. Důležitou součástí nabídky bude podpora a pomoc 
při zvládání obtížných situací, se kterými se mladí lidé setkávají. K dalším 
možnostem zařízení budou patřit nadstavbové vzdělávací a volnočasové aktivity, 
které vychází z principů zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. NZDM 
Bedna bude otevřeno zpočátku 2 dny v týdnu (úterý a čtvrtek) od 14 do 19 hodin. 
V pondělí a ve středu budou pracovníci aktivně, formou terénní práce oslovovat 
mladé lidi v ulicích města, v parcích, restauračních zařízeních, apod. Smyslem 
této terénní práce bude zejména informovat potencionální klienty o službě NZDM 



a na tuto službu je odkazovat. Další formou získávání klientů bude nabídka 
seminářů pro školy na téma „Co je nízkopraháč“, v rámci nichž si budou moci děti 
NZDM Bedna prohlédnout v kolektivu, jako celá třída. Bude tak prolomena 
bariéra prvotního strachu z nového prostoru a v regulérní otvírací době budou 
pak děti moci přijít samotné - a bez obav. Do budoucna je v plánu snižovat počet 
dní trávených v terénu a úměrně tomu zvyšovat počet otvíracích dní v samotném 
zařízení. S rostoucím počtem klientů v NZDM Bedna nebude již třeba 
„propagace“ této služby v terénu.  

 
� Pro vytvoření skutečného zázemí pro mladé lidi bychom v klubu rádi zřídili malou 

kuchyňskou linku. Tento prostor by sloužil zejména pro pitný režim klientů (např. 
možnost uvařit si teplý čaj, využít dalšího nádobí např. na svačinu, atd.).  
V prostorách zatím není možný jiný odběr vody než na WC. Zřízení kuchyňské 
linky by pomohlo rozšířit zázemí pro klienty a bylo by možné pořádat dalších akce 
(např. čajové workshopy, atd.), prostřednictvím kterých by bylo možné oslovit 
širší cílovou skupinu (např. klienti s vyhraněným alternativním stylem), navázat 
s ní kontakt a následně s ní pracovat. Samotným vybavením kuchyňské linky 
(talíře, hrnky, sklenice, rychlovarná konvice) již disponujeme. 

 
� Veškeré volnočasové aktivity, nabízené NZDM Bedna jsou důležitým 

prostředkem k samotné kontaktní práci s cílovou skupinou. Cílem kontaktní práce 
je v tomto případě vytvořit komunikaci založenou na důvěře a otevřenosti. 
Postupně se buduje důvěra klienta v zařízení a zároveň i k možnosti využít 
odbornou pomoc na obecné rovině. Pracovníci mohou prostřednictvím kontaktní 
práce podchytit rizikové děti a mládež a systematicky s nimi pracovat. 
Prostřednictvím individuálních plánů definují klienti společně s pracovníky určitý 
problém, pracují na postupu a na samotném jeho řešení. Společné aktivity 
(výtvarné činnosti, deskové hry, stolní fotbálek, kulečník, šipky), ale i individuální 
činnosti (využívání internetu, poslech hudby, atd.), nabízejí prostor pro 
komunikaci pracovníků a klientů a dávají tak jedinečnou možnost k budování 
vzájemné důvěry, které je pro úspěšnou práci s cílovou skupinou nezbytná. 

 
� Přímá práce s cílovou skupinou v NZDM je velmi pestrá a může obsahovat i 

spoustu úskalí a problémů zejména při kontaktní práci. Z hlediska udržování 
kvality poskytovaných služeb je nezbytně nutná pravidelná odborná supervize 
pracovníků. Ta může pomoci nalézt možné cesty k řešení problematických situací 
v NZDM při přímé práci s klienty. 

 
  
Zapojení cílové skupiny 
Prostřednictvím seminářů „Co je nízkopraháč“ bude dětem vysvětlen smysl a cíl NZDM 
Bedna. Díky interaktivní formě se budou moci účastnit například tvorby pravidel klubu. 
Stávající prostory jsou zařízené tak, aby byl ponechán dostatečný prostor pro kreativitu 
a nápady samotných klientů. Je důležité, aby vzali prostor klubu za svůj a cítili se v něm 
dobře (např. sprejování zdí, malování na okna, atd.). NZDM vychází z potřeb cílové 
skupiny a snaží se jí co nejvíce motivovat a zapojovat do společných aktivit. 
Při nákupu kulečníku (biliard nebo pool) budeme vycházet rovněž z přání samotných 



klientů, stejně jako při pořádání dalších programů (semináře, výlety, workshopy, apod.). 

 
Realizační tým a řízení projektu 
Zadavatel projektu: Město Příbram  
Realizační tým : 
Manažer prevence kriminality Města Příbram 
Bc. Andrea Martínková – ředitelka Ponton, občanské sdružení 
Mgr. Kateřina Volfová – koordinátorka projektu NZDM Bedna 
Pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram, oddělení sociálně 
právní ochrany dětí 
Řízení projektu: 
Manažer prevence kriminality Města Příbram 
 
 
Harmonogram projektu 
Leden 2010:         nákup koberce 
Únor 2010 :         otevření NZDM Bedna 
Duben  2010 :      informace o přidělení dotace, dovybavení prostor 
Od února do prosince 2010 průběžně: 
                    terénní práce s dětmi a mládeží v ulicích města 
                    kontaktní práce s dětmi na klubu 
                    víkendové akce, výlety, workshopy 
                    Den otevřených dveří, 
                    semináře na téma „Co je nízkopraháč“,  
                                

Rozpo čet projektu                           Cena 
 Požadovaná 
dotace   

koberec do hlavní místnosti klubu 10 500 0 
regál policový vysoký 4 000 4 000 
*stolek na počítače pro klienty - 2x 
á 2000,- 4 000 4 000 
2x PC pro klienty á 350 Kč 700 0 
*software pro 2 PC 4 000 4 000 
*antivir pro 2 PC 1 600 1 600 
tiskárna pro klienty 2 000 0 
police 4x á 400,- 1 600 1 600 
stůl do klubu 2 x á 2500,- 5 000 2 500 
kulečník včetně příslušenství 20 000 20 000 
odborné poradenství a supervize 
(20 hodin supervize – 250,- 
Kč/hod) 5 000 5 000 
tisk propagačních a informačních 
materiálů (letáky pro klienty, pro 
rodiče informační cedule, atd.) 3 000 3 000 
**výtvarné potřeby a deskové hry 9 000 9 000 



rádio pro klienty do klubu  3 000 3 000 
pořízení kuchyňky -  10 000 10 000 
skříňky do klubu 4 x á 3000,- 9 400 0 
sedací souprava pro klienty 12 000 0 
elektronické šipky 3 000 0 
židle 10 x á 400,- 3 000 0 
 Celkem  110 800 Kč 67 700 Kč 
 
 
*Od dárce jsme již obdrželi dva kompletní počítače ve velmi dobrém stavu, ke kterým je 
již třeba opatřit pouze software a antivir. Rádi bychom počítačové zázemí vybavili i 
jednoduchými PC stolky. 
 
** Mezi výtvarné potřeby jsou zahrnuty např. pastelky, fixy, vodovky, tempery, tužky, 
papíry, nůžky, pomůcky na další výtvarné techniky (malování na sklo, ubrousková 
technika, korálky, atd.). Příklad zamýšlených deskových her ( Osadníci z Katanu, Puerto 
Rico, Bang, 6 Bere, Carcasonne, atd.). 
                                          
               
Zdroje  
 
Dotace OPK MV ČR 67 700 Kč 
Jiné a vlastní zdroje (sponzoři, Ponton, 
občanské sdružení) 

 
43 100 Kč 

Celkem  110 800 Kč 
          
Rizika projektu a jejich řízení 
- nedostatek finančních prostředků na provoz NZDM Bedna 
- nezájem cílové skupiny 
- nedostatečné personální zajištění projektu 
Udržitelnost a návaznost na další projekty 
V rámci projektu bude navázána spolupráce s poskytovateli ostatních sociálních a jiných 
služeb v Příbrami (SVP, PPP, DDM) za účelem zajištění informovanosti a návaznosti 
služby. 
Na vlastní realizaci služeb NZDM podalo o.s. Ponton žádosti o dotace v rámci běžných 
dotačních titulů na podporu sociálních služeb (MPSV, Středočeský kraj, Město Příbram 
a další). Tento projekt, předkládaný v rámci Městského programu prevence kriminality, 
umožní rychlejší nastartování činnosti NZDM, podpoří poskytování sociálních služeb 
cílové skupině a tím podpoří prevenci kriminality v Příbrami. 
 
Hodnocení projektu 
V průběhu roku bude pravidelně vyhodnocována návštěvnost NZDM Bedna. Schopnost 
získávání nových klientů se odrazí na počtu otvíracích dní v NZDM Bedna. Průběžně 
bude situace vyhodnocována a dle toho bude uzpůsoben provoz klubu. 
Od klientů bude pomocí dotazníků zjišťována spokojenost s nabídkou NZDM Bedna + 
nápady pro zlepšení či inovaci aktivit klubu.  



3.4. Letní sociáln ě-rehabilita ční pobyt v rámci projektu „Provázení“ 
 
Gestor:  
Město Příbram 
 
Realizátor: 
Město Příbram 
 
Partne ři: 

• Ambulantní oddělení Střediska výchovné péče Příbram – odloučené pracoviště 
Diagnostického ústavu, Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 (dále SVP)  

• občanské sdružení Provázení  
• Městský úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí (dále OSPOD) 
• Probační a mediační služba ČR (dále PMS) 
• Městská policie Příbram 
• Policie ČR  
• K – centrum Magdaléna Příbram 
• Sbor dobrovolných hasičů Příbram - Březové Hory 

 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 

Město Příbram patří k mikroregionům s nejvyšším počtem trestných činů na 10 
tisíc obyvatel. Jednou z možností, jak v dlouhodobém horizontu snižovat a předcházet 
těmto patologickým jevům je cílená práce s rizikovými skupinami dětí a mládeže. Mnohé 
děti netráví svůj volný čas pozitivní (prosociální) formou a jsou naopak přitahovány 
závadovou partou. Jedincům v ohrožených skupinách hrozí inklinování k  závadovým 
osobám, tím přebírání negativních vzorců chování a nepříznivých návyků, které často 
gradují k protiprávní činnosti.  
 Potíže některých dětí vyplývají mimo jiné i z toho, že žijí v rodinách, které příliš 
nefungují. Děti bývají osamělé, neumějí se uplatnit ve své vrstevnické skupině, nemají 
volnočasovou náplň, neumějí si najít vhodné kamarády. V případech, kdy se v určitém 
vývojovém období dítěte zvyšuje pravděpodobnost sociálního selhání (signalizovaná 
záškoláctvím, inklinováním k již zmiňované rizikové skupině vrstevníků, konfliktními 
situacemi v rodinném prostředí, hromaděním osobních problémů apod.) může 
ohroženému dítěti, vedle odborné psychoterapeutické péče, významně pomoci i osobní 
zájem kamaráda, jeho přátelská podpora a déletrvající provázení. Takovou podporu 
může ohroženému dítěti poskytnout i dobře připravený, sociálně zdatný starší kamarád.  
 Na základě výše uvedeného byl v roce 2009 v Příbrami realizován pilotní projekt 
prevence kriminality „Provázení“ - program 5P (tj. pomoc, přátelství, podpora, péče, 
prevence). Projekt zrealizovalo město Příbram ve spolupráci se Střediskem výchovné 
péče Příbram a týmem zkušených táborových vedoucích vedených Mgr. Apeltauerovou. 
Projekt zahrnoval preventivně-výchovný program pro děti z méně podnětného sociálního 
prostředí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a kriminalitou a jsou klienty 
ambulantního oddělení Střediska výchovné péče Příbram (SVP Příbram). Dobrovolníci 
z řad studentů středních škol (převážně Gymnázia v Komenské ulici) se zapojili do 
provázení těchto dětí pod metodickým vedením odborných pracovníků SVP (garantů). 



Hlavním cílem dobrovolníků bylo zapojit děti do „bezpečných“ a smysluplných 
volnočasových aktivit. 
 Studenti-dobrovolníci absolvovali dvacetihodinový úvodní výcvik zaměřený na 
sebepoznání a motivaci pro práci v projektu. Poté garanti stanovili dvojice student-dítě a 
společně pak připravili harmonogram pravidelných setkávání. Zúčastnění se dohodli na 
tom, že se budou scházet jednou týdně v odpoledních hodinách po dobu nejméně 10 
měsíců. Náplní těchto společných schůzek se staly aktivity, které byly zajímavé pro dítě i 
průvodce, to znamená zejména sport, výtvarná činnost, vycházky, kultura, návštěvy 
sportovních zařízení apod. 
 V průběhu projektu probíhala pravidelná supervizní setkání průvodců s garanty 
dětí, jejichž cílem byla průběžná podpora a vedení studentů, kteří se dostali se svým 
klientem do obtížných situací. Kromě aktivit probíhajících mimo prostory SVP se mohli 
studenti s dětmi věnovat také zájmovým činnostem v objektu SVP, kde bylo možno si 
vyzkoušet třeba práci s hlínou, malování a zahrát si různé hry, např. pexeso nebo stolní 
hokej.  
 V rámci realizace projektu se dále uskutečnila celá řada seminářů, na kterých se 
podíleli externí lektoři. Jednalo se o seminář pro garanty (pracovníky SVP), týkající se 
základních informací a pokynů potřebných pro správný průběh projektu 5P. Další 
semináře, zaměřené na sebepoznání a relaxační techniky, byly určené 
studentům-dobrovolníkům.   
S velkým úspěchem se u dětí setkal také celodenní výlet do Prahy-Zličína spojený 
s návštěvou dětského zábavného parku. V  měsíci říjnu strávili studenti s dětmi 
příjemné odpoledne na představení v cirkuse a radost dětem udělala i Mikulášská 
nadílka, kterou pro ně 4. prosince pracovníci SVP připravili.  

Z dotace získané na financování projektu byly rovněž pořízeny permanentky do 
příbramského Aquaparku, do dětského centra Šneček, a část peněz byla vyčleněna na 
nákup volných vstupenek do příbramského kina a divadla. 

Završením projektu „Provázení“ se stal letní sociálně-rehabilitační pobyt (dále jen 
tábor) v rekreačním zařízení Hrachov. Tábor se uskutečnil začátkem letních prázdnin. 
Pečlivě připravený program tábora s názvem „Škola lesní moudrosti“ byl zaměřen na 
rozvíjení rychlosti, obratnosti, vytrvalosti, síly, zdokonalení postřehu, výchovu prožitkem, 
vyprávění, vzpomínání, prostor pro sociální učení a získávání důvěry v sebe i v ostatní 
lidi. Formou hry se zároveň děti zdokonalily ve vzájemné komunikaci, učily se jak 
respektovat jeden druhého a mohly se také dozvědět, jak reagovat na konflikt a jak ho 
případně řešit. Za pomoci kvalitně vypracovaného programu se podařilo zapojit děti do 
hry, přestože se tábora zúčastnily děti, které byly ve značné míře hyperaktivní a mají 
poruchy chování nebo výchovné problémy.  

Projekt „Provázení“ bude pokračovat pro velký zájem dětí zařazených do projektu 
a studentů-dobrovolníků i v letošním roce, a to již ve stanovených dvojicích a dle výše 
popsaného zaběhnutého systému. Opětovně i v roce 2010 se uskuteční letní 
sociálně-rehabilitační pobyt, který se znovu stane „vyvrcholením“ celoroční systematické 
práce s vybranou skupinou dětí. 
 



Cílová skupina  

Sekundární prevence 
Děti ve věku 7 -14 let z Příbrami a blízkého okolí, které jsou klienty SVP a jsou zařazeny 
do projektu „Provázení“, protože jsou ohroženy nebo oběťmi sociálně-patologických jevů 
(problémy s přijetím v kolektivu, rizikové chování, šikana, zanedbávání péče, různé 
formy násilí apod.) a případně pocházejí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. 
 
Aktivity projektu 
  
Desetidenní letní sociálně-rehabilitační pobyt (tábor) pro 20 dětí zařazených do již 
druhým rokem běžícího projektu „Provázení“ (viz výše, změna je pouze v tom, že projekt 
„Provázení“ budou v roce 2010 realizovat titíž pracovníci SVP, ale pod hlavičkou nově 
vzniklého občanského sdružení Provázení, které se bude zaměřovat na dobrovolnické 
služby obecně) bude plynule  navazovat na celoroční systematickou odbornou práci v 
rámci volnočasového preventivního programu využívajícího přátelského vztahu 
proškoleného studenta-dobrovolníka a ohroženého dítěte. Výběr dětí zařazených do 
programu probíhá přes SVP na doporučení OSPOD, PMS, škol nebo přímo rodičů. Děti 
zařazené do programu jsou klienty SVP, mají svého garanta - odborného pracovníka 
střediska, který s dítětem a jeho rodinou pracuje. V zapojování dítěte do volnočasových 
aktivit garant využívá pomoci studenta - dobrovolníka. Realizátor projektu „Provázení „ 
je neustále v úzkém kontaktu s  kurátory a vzájemně se obě strany informují o situaci 
jednotlivých dětí zapojených do projektu. 
   
 Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro uzavřenou skupinu 20ti dětí bude realizován 
v rekreačním zařízení Hrachov. Pobyt je plánován na období letních prázdnin, aby 
nebyla narušena školní docházka. Tábor bude veden pětičlenným týmem osob, které 
tábor pro tuto skupinu dětí realizovaly úspěšně již v roce 2009 a mají dlouhodobé 
zkušenosti ve vedení dětských pobytových táborů. Vedle běžných táborových aktivit 
bude program obsahovat i specificky zaměřené programy (psychosociální výcvik, 
expresivní terapie apod.) v rozsahu 16 hodin. Tyto programy budou bezprostředně 
navazovat na předchozí cílenou práci s těmito dětmi v SVP a budou zapadat do 
kontextu celotáborové etapové hry „Neboj se pomoci druhým“, která bude zaměřena na 
objasnění pojmu „vždy pomáhat a chránit“, umět komunikovat, zvládat své nečekané 
situace v životě (ve škole, na ulici, v rodině, v dopravním prostředku, v partě 
kamarádů…) a seznámit děti s možnostmi, jak co nejlépe pomoci ostatním, kteří se 
ocitnou ve výše uvedených situacích a na koho se v nouzi obrátit, atd. Jedním z cílů 
táborové hry je naučit děti adekvátně jednat v krizových situacích a vytvořit u nich pocit 
sounáležitosti s ostatními jedinci, tak aby se nechovaly lhostejně k problémům druhých. 
K naplnění výše uvedeného přispěje i program strážníků MP Příbram a hasičů ze SDH 
Příbram - Březové Hory, kteří děti na táboře navštíví. V průběhu tábora také proběhne 
beseda dětí s fotbalisty z 1. FK Příbram, která bude zaměřena na preventivní aktivity pro 
děti a mládež podporující smysluplné využívání volného času, význam sportu pro 
formování kladných charakterových vlastností jedince a zdravý životní styl. Součástí 
besedy bude také autogramiáda prvoligových hráčů spojená s ukázkami jejich kopací 
techniky. 



  
Komplexní cíle projektu „Provázení“ 

• snížení dětské delikvence a výskytu sociálně-patologických jevů ve městě 
Příbram  

• konkrétní a jasně cílená pomoc dětem, kterým hrozí sociální selhání nebo 
vyloučení 
(dlouhodobý vztah dítěte se studentem–dobrovolníkem vytvoří prostor pro růst 
sociálních dovedností, pro posilování sebedůvěry a navazování přirozených 
vrstevnických vztahů) 

• formace studentů středních škol ke schopnosti vést a podporovat ohrožené děti 
ve zdravém způsobu života – vytvoření sítě těchto dobrovolníků 

• zmapování nabídky volnočasových aktivit na území města Příbram a jeho okolí 
• nabídnutí těchto aktivit sociálně ohroženým dětem prostřednictvím 

studentů-dobrovolníků 
• následná péče a podpora osvojení a udržení prosociálních vzorců chování a 

dovednosti smysluplně trávit volný čas 
Specifické cíle letního sociáln ě-rehabilita čního pobytu (tábora) 

• nabídka kvalitního využití volného času dětem ze sociálně nepodnětného 
prostředí 

• umožnit dětem prožít alespoň část prázdnin v podnětném a bezpečném a 
obohacujícím prostředí  

• začlenění těchto dětí do kolektivu, nácvik komunikace a zdravého sociálního 
fungování 

• osobnostní rozvoj ohrožených dětí 
• podchycení zájmů a talentu a nasměrování k vhodnému využívání volného času 

dětí 
• nabídnutí podpory a pomoci ve složité životní situaci 
• vzdělávání a vedení v oblastech možného životního selhání (návykové látky, 

partnerské vztahy, juvenilní delikvence, šikana apod.) 
Předpokládané výsledky 

• Snížení dopadu sociálně-patologických jevů na ohrožené děti 
• Snížení predelikvence a delikvence dětí  
• Vytvoření databáze volnočasových aktivit 
• Zapojení sociálně slabých rodin do sítě volnočasových aktivit 
• Vytvoření sítě studentů-dobrovolníků, kteří se budou moci aktivně podílet na 

primárně preventivních aktivitách  
 

Realizační tým a řízení projektu 
Realizační tým: 

• Vedoucí tábora Mgr. Apeltauerová 
• zástupce Střediska výchovné péče Příbram  
• zástupce o.s. Provázení 
• zástupce oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Příbram 
• zástupce Probační a mediační služby ČR  
• manažer prevence kriminality Města Příbram 



 
Řízení projektu:  
manažer prevence kriminality Města Příbram 
 
Harmonogram projektu 
 
leden – prosinec 
2010 

Realizace projektu „Provázení“, v rámci kterého se uskuteční 
desetidenní tábor 

leden 2010  Zpracování projektu a jeho zařazení do Městského projektu 
prevence kriminality na rok 2010 

únor 2010 Předložení projektu na MV ČR s žádostí o dotaci 

duben 2010 Oznámení o přidělení (nepřidělení) dotace 

květen- červen 2010 Výběr 20 dětí z celkového počtu, které se účastní projektu 
„Provázení“ a získání souhlasu rodičů s účastí dětí na táboře 

červenec 2010  letní tábor 

září 2010 Vyhodnocení letního tábora a předání informací o.s. Provázení a 
SVP 

 
Rozpočet projektu 
 

Název položky Cena (v Kč) 
Příspěvek 
Města 

Dotace MV ČR 

Příspěvek 
rodičů, 
sponzorů 
apod. 

1. 

Pobyt – 20 dětí na 10 
dní    
(230,- Kč za osobu na 
den) 

46 000 20 000 20 000 

6 000 

2. 

Odměna pro 5 
vedoucích  
(5 x 100 hod. za 100,- 
Kč/hod.) 

50 000 25 000 25 000 

0 

3. 
Externí lektoři 
(20 hodin, 250,- 
Kč/hod.) 

5 000 0  5 000  
 

4. 
Nákup pomůcek pro 
terapeutické aktivity 

5 000 5 000 0 
0 

5. Cesta na pobyt 2 000 2 000 0 0 

6.  
Spotřební materiál, 
upomínkové předměty 
pro děti 

6 000 0 0 
 6 000 



 C e l k e m 114 000 52 000 50 000 12 000 

 Zdroje 
 

Dotace MV ČR  50 000,- Kč 

Město Příbram  52 000,- Kč 

Rodiče děti za pobyt    6 000,- Kč 

Sponzorský dar 1. FK Příbram    6 000,- Kč 

Celkem 114 000,- Kč 
 
 
 
 
Rizika projektu a jejich řízení 

• Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace) 
• Nezájem dětí a rodičů o tábor 
• Nedostatečné personální obsazení (vedoucích tábora a externích lektorů) 
• Změny v realizačním týmu 
• Nedodržení časového harmonogramu 
• Nezískání vhodných prostor pro 10-ti denní výchovný pobyt  
• Nenaplnění stanovených cílů 

 

Udržitelnost a návaznost na další projekty 
Předpokládá se, že tento celoroční projekt „Provázení“ bude pokračovat i v následujících 
letech a jeho součástí bude každoročně (v případě dostatku finančních prostředků) i 
letní tábor.  
 
Hodnocení projektu 
Hodnocení spokojenosti dětí s letním sociálně-rehabilitačním pobytem formou 
jednoduchého dotazníku  



3.5. Pilotní projekt odborné profesní p řípravy strážník ů 
 
Gestor:  
město Příbram 
 
Realizátor: 
město Příbram 
 
 
Partne ři: 
Odbor prevence kriminality MV ČR (dále jen OPK) 
Městská policie Příbram 
Policie ČR 
 
 
 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 
Město Příbram je dlouhodobě zatíženo velkou kriminalitou. Z tohoto důvodu vedení 
města navýšilo v roce 2007 počet strážníků Městské policie Příbram na 50. Od ledna 
2008 byla nově zřízena pracovní pozice strážník-okrskář a  Město Příbram bylo 
rozděleno do sedmi okrsků, přičemž v každém působí jeden strážník-okrskář, který má 
odpovědnost za přesně stanovenou a jemu přidělenou část měst. Okrskáři jsou 
v neustálém kontaktu s obyvateli svěřeného okrsku a především svojí přítomností 
preventivně působí na chování obyvatel, případně je upozorňují na jejich rizikové 
jednání, které může vést k tomu, že se stanou případně obětí trestné činnosti. 
V průběhu roku 2008 byla nastartována úzká spolupráce mezi městem Příbram 
(Městskou policií Příbram) a Policií ČR (společná hlídková činnost, vzájemná 
informovanost a koordinace sil při bezpečnostních akcích, společné vyhodnocování 
bezpečnostních rizik). Formálním stvrzením bylo uzavření Koordinační dohody mezi 
městem a Policií ČR na podzim 2009, která upravuje vzájemnou spolupráci obou 
subjektů při zajišťování veřejného pořádku ve městě.  Dohoda mimo jiné upravuje 
vzájemnou součinnost obou subjektů v oblasti bezpečnosti ve městě na principech 
Community policing. 
Na strážníky městských a obecních policií jsou při výkonu služby kladeny stále větší a 
větší nároky, a to ať v souvislosti s rozšířením úkolů, které jsou ze zákona povinni plnit 
(viz novela zákona o obecní policii účinná od ledna 2009), nebo ze strany občanů, kteří 
se na strážníky obracejí stále častěji s žádostí o pomoc. Strážníci sice každé 3 roky 
absolvují zkoušky odborné způsobilosti, které mají za cíl prověřit znalost jednotlivých 
právních předpisů vztahujících se k činnosti obecních policií, ale pro profesionální výkon 
služby to není zcela dostačující. Sebelepší teoretická znalost právních předpisů není 
bez umění komunikace, empatie, asertivity a dalších psychosociálních dovedností 
zárukou profesionálního jednání a korektního jednání s občany.  
V průběhu ledna 2010 byla uspořádána mezi strážníky MP Příbram jednoduchá 
anonymní anketa zaměřena na jejich vztah k potřebnosti dalšího profesního vzdělávání. 
Ankety se zúčastnilo 32 strážníků, kteří považují jednomyslně další profesní vzdělávání 
za velmi potřebné a jsou ochotni se ho zúčastnit. Až na výjimky souhlasí, že činnost 



strážníka nelze dělat bez dalšího odborného růstu a musí umět zvládat nestandardní 
situace. Více než 87% dotázaných si věří, že vzniklé situace je schopno profesionálně 
řešit a 98% se považuje za týmového hráče. Z profesionálního selhání má obavu 44% 
strážníků, kteří se do ankety zapojili. V anketě se také objevila témata, kterých by se 
měla profesní příprava také týkat a některá z nich jsou zapracována do připravovaných 
seminářů (seznámení s novelami právních předpisů, profesní taktika při jednání s lidmi 
apod.) 
                     
Celkové řešení problému 
Komplexní cíle  

• Zkvalitnění činnosti MP Příbram 
• Zvýšení důvěry občanů v kompetentnost strážníků 
• Zvýšení znalostí v oblasti prevence kriminality 
• Profesionálnější vystupování strážníků při jednání s občany  
• Zvýšení prestiže městské policie 

 
Cílová skupina 
Vybraní strážníci Městské policie Příbram a zájemců z řad Policie ČR   
 
Aktivity projektu 
Město Příbram (Městská policie Příbram) bude celý projekt realizovat ve spolupráci 
s OPK. Vzdělávací kurz se bude skládat z 5 seminářů v rozsahu 40 hodin, a to pro tři 
skupiny strážníků po 8 osobách.  
Hlavní témata: 

1. Právní minimum – 6 hodin (půjde především o nový Trestní zákoník; trestný čin, 
přestupek, jiný správní delikt a seznámení s  jednotlivými novelami právních 
norem vztahujících se k činnosti strážníka apod.) 

2. Prevence kriminality – 18 hodin (systém prevence kriminality v ČR; hlavní 
sociálně rizikové jevy; sociální prevence, situační prevence; oběti TČ; činnost 
jednotlivých subjektů; základní preventivní opatření apod.) 

3. Aplikace právních norem a prevence kriminality v praxi – 16 hodin (nácvik 
modelových situací) 
 

V rámci Community policing budou v každé skupině nabídnuta k účasti 2 místa pro 
policisty z Obvodního oddělení PČR (tzv. územáře, kteří vykonávají společné hlídky se 
strážníky–okrskáři), a to v návaznosti na podepsanou Koordinační dohodu. Smyslem 
účasti policistů na seminářích prioritně určených strážníkům, je v rámci zákonných 
zmocnění sjednocení postupu při řešení obdobných situací, které se vyskytnou při 
výkonu služby obou složek.  
 
Realizační tým a řízení projektu 
Realizační tým :  
starosta Města Příbrami 
velitelka MP 



zástupce OPK MV ČR 
externí odborní lektoři 
manažer prevence kriminality města Příbram 
vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR 
 
Řízení projektu : manažer prevence kriminality města Příbram a zástupce OPK MV ČR 
 
Harmonogram projektu 
Leden 2010: provedení anketního šetření mezi strážníky, zpracování projektového 
záměru ve spolupráci s OPK MV ČR, schválení projektového záměru vedením města 
Únor 2010: předložení projektu jako součásti Městského programu prevence kriminality 
s žádostí o dotaci na OPK MV ČR 
Duben 2010: oznámení o přidělení (nepřidělení) dotace 
Červen - Listopad 2010: realizace jednotlivých seminářů 
Listopad – testy – jejich vyhodnocení; vyhodnocení projektu účastníky kurzu 
Prosinec 2010: zpracování tištěných výstupů z projektu 
Leden 2011: vyhodnocení projektu (dotace) 
Červen 2011: vyhodnocení účinnosti projektu 
 
 Rozpočet projektu    
 
Položka  Cena  Dotace  
Příprava projektu - zpracování studijních a pracovních 
podkladů (nákup služeb) 

20 000- Kč 20 000- Kč 

Realizace jednotlivých seminářů (nákup služeb) 40 000,- Kč 40 000,- Kč 
Tištěné výstupy z projektu 15 000,- Kč 0,- Kč 
Celkem  75 000,- Kč 60 000,- Kč 
                                     
Zdroje 
 
Město Příbram                                 15 000 Kč 
Dotace OPK MV ČR 60 000 Kč 
Celkem  75 000 Kč 
 
Rizika projektu a jejich řízení 
- Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace) 
- Změny v realizačním týmu 
- Nedodržení časového harmonogramu 
 



3.6. Poradna pro ob ěti trestné činnosti a odborné sociální poradenství  
 
 
Gestor:  
město Příbram 
 
Realizátor: 
město Příbram 
 
 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 
 Město Příbram patří dlouhodobě v České republice mezi města s vysokým 
počtem trestných činů. Policisté jsou často přetíženi administrativní činností a poškození 
trestnou činností si často stěžují na jejich málo vstřícný přístup při ohlašování trestných 
činů (nedostatečné seznámení s právy poškozeného, možností požadovat náhradu 
škody vzniklou trestnou činností atd.). Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby v Příbrami 
byla zřízena bezplatná služba, která bude obětem trestné činnosti poskytovat bezplatné 
odborné poradenství zaměřené na oběti trestného činu. 
Protože v Příbrami a jeho blízkém okolí není žádná nestátní nezisková organizace 
(NNO) či jiná instituce, která by tuto službu poskytovala, nebo by projevila zájem o její 
poskytování, rozhodlo se město Příbram poskytovat tuto službu samo. I bezplatné 
odborné sociální poradenství (stejně jako poradna pro oběti trestné činnosti) je v regionu 
velmi žádanou službou, která však zde není dosud žádným subjektem bezplatně 
poskytována. Právě v období zvýšené nezaměstnanosti související s probíhající 
ekonomickou krizí se stále více lidí dostává do tíživé ekonomické situace, kterou sami 
neumí řešit a zároveň nemají dostatek důvěry obrátit se na konkrétní státní instituce 
s žádostí o pomoc. Právě těmto našim spoluobčanům bude k dispozici odborné sociální 
poradenství. 
Tento projekt je plně v souladu s dvěma strategickými dokumenty Města Příbram, a to 
Koncepcí prevence kriminality na rok 2009 až 2011 a Komunitním plánem Města 
Příbram (oba dokumenty byly schváleny Zastupitelstvem města). V těchto klíčových 
dokumentech se město zavázalo podpořit subjekty, které by v Příbrami chtěly 
poskytovat bezplatné poradenství v sociální oblasti a pro oběti trestné činnosti, a to 
poskytnutím vhodných prostor a případnou dotací na provoz. Protože zatím nikdo 
neprojevil vážný zájem zde toto odborné poradenství poskytovat, město se rozhodlo 
zajistit tuto službu občanům samo.  
 
Průběh aktivit a zajišt ění projektu 
Realizátorem projektu bude Město Příbram.  
Poradenství pro oběti trestné činnosti bude provádět externě pracovník střediska PMS 
Příbram, který je proškolen v oblasti komunikačních dovedností (vedení poradenského 
rozhovoru), viktimologie a krizové intervence. Z důvodu upevnění a upevňování 
kompetencí pracovníka poradny je rovněž žádoucí, aby se účastnil úvodního školení a 
následně pravidelných supervizních setkání s psychologem, které budou přípravou na 
jeho činnost a zároveň mu umožní orientaci a reflexi stávající praxe poradny (orientaci 
pracovníka v konkrétním problému klienta apod.) Poradna bude působit v prostorách 
Městského úřadu Příbram, a to 2 x 3 hodiny v týdnu. 



Poradna pro oběti trestného činu se zaměří mj. na řešení problematiky domácího násilí. 
Poskytne obětem DN prvotní psychosociální služby, tj. možnost v bezpečném a 
diskrétním (anonymním) prostředí hovořit o tom, co poškozeného/oběť trestného činu 
nebo jeho blízké, přátele, známé zasáhlo – vyprávět svůj příběh.  
Spolupráce se předpokládá před i v kterékoli fázi trestního řízení, např. i po odsouzení 
pachatele. Poradenství umožňuje získat P/O odpovědi na otázky týkající se celého 
průběhu trestního řízení, nebo které obvykle P/O trápí v případech, kdy oběť např. 
z nedostatku důvěry nevyužívá působnosti stávajících institucí: 
 

• bezprostředně po činu: 
- Co se stalo, co se bude dít? 
- Jak mám podat trestní oznámení, kdo všechno mi může v mé situaci pomoci? 
- Jaká jsou má práva, jaká je role orgánů činných v trestním řízení? 
- Jaké jsou úkoly a povinnosti zúčastněných (policie, státní zástupce, soud, 

zmocněnec, advokát) 
- Jak pracovat se strachem z pachatele? 
- Jak léčit tělo i duši? 

 
• v rámci poradenství lze řešit i jiné problémy: 
- Jak pracovat na obnově pocitu bezpečí a důvěry ve spravedlnost. 
- Zprostředkovat návazné (zdravotní, právní, psychologické ad.) služby. 
- Zprostředkování řešení konfliktu mediací – informovat o tom, jaké jsou její podoby 

a formy, co může přinést osobní setkání P/O s pachatelem. 
- Jak dostát morální a materiální satisfakce vůči pachateli. 
 

Vědomi si skutečnosti, že se jedná o službu zcela novou, v Příbrami netradiční, lze 
předpokládat, že prvotní kontakty s poradnou budou ze strany klientely preferovány 
formou písemných e-mail dotazů (telefonická linka se nám jeví jako méně vhodná, 
neboť může blokovat nebo rušit případnou osobní konzultaci s klientem prováděnou 
v prostorách poradny). Z tohoto důvodu lze využít přítomnost kontaktního pracovníka 
v poradně (při absenci osobní konzultace s klienty) pro zodpovídání písemných dotazů. 
Vhodným se jeví možnost připojení pracovníka poradny na elektronickou síť z důvodu 
flexibilní možnosti ověřování nebo příp. zjištění informace, se kterou se pracovník 
v rámci svých aktivit s klienty setká a bude tak s to flexibilně potvrdit její reliabilitu. 
V rámci dalších aktivit poradny pro oběti DN a TČ lze při nevyužití určené časové dotace 
provádět ve specifických případech (imobilita klienta z důvodu zdravotních apod.) 
poradenství i mimo kontaktní místo (poradnu). V těchto případech je žádoucí mít k 
dispozici zařízení určené k pořizování záznamů, vyhledávání odkazů, komunikaci 
s návaznými službami apod. 
 
Ve stejných prostorách MěÚ Příbram bude současně s poradnou pro oběti trestných 
činů 5 hodin v týdnu poskytováno odborné sociální poradenství, které se zaměří na 
konzultační a poradenské bezplatné služby v těchto oblastech: 
� Obrana proti diskriminaci  

� Bydlení  



� Ochrana v právním systému  

� Sociální dávky  

� Rodinné právo  

� Pracovní právo  

� Přestupkové právo 

Odborné sociální poradenství v Příbrami bude zaměřeno na bezplatné, nestranné a 
důvěrné poskytování informací a pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci. Usilujeme 
o to, aby uživatelé této služby netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí 
dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. 
 
Zásady služby  

• služba je pro uživatele bezplatná 
• služba je pro uživatele nízkoprahová 
• služba vychází z individuálních potřeb uživatelů 
• služba podporuje rozvoj samostatnosti uživatelů a posiluje jejich sociální 

začleňování 
• služba zohledňuje oprávněné zájmy uživatelů 
• služba pomáhá předcházet propadu nebo zabránit dlouhodobému setrvání 

v nepříznivé sociální situaci 
• služba podporuje fungování přirozených sociálních systémů (rodina, sousedé, 

obec) 
• služba je poskytována s ohledem na lidská práva a základní svobody všech 

zúčastněných osob 
• služba je založena na důvěrnosti sdělení (bez souhlasu uživatele nejsou třetím 

osobám poskytovány žádné informace, s výjimkou zákonné oznamovací 
povinnosti) 

• služba je určena pro všechny uživatele bez ohledu na rasu, pohlaví, politické 
nebo náboženské přesvědčení, handicap nebo sexuální orientaci 

Veřejnost nejen z Příbrami, ale i z jejího okolí bude o možnosti využívat 2 výše uvedené 
služby informována prostřednictvím místních sdělovacích prostředků a před zahájením 
provozu poradny budou vytištěny informační tiskoviny, které poskytnou občanům 
základní informace o rozsahu bezplatných služeb a provozní době. V rámci poradenství 
pro oběti trestné činnosti bude fungovat i elektronické poradenství, tzn. občanům bude 
umožněno se obrátit se svým dotazem na příslušného pracovníka i prostřednictvím 
e-mailu. Letáky budou formátu A5 a budou mít následující podobu:  
 

Poradna pro ob ěti trestných činů a domácího násilí P říbram  
 

nabízí individuální, diskrétní a účinnou podporu i pomoc všem, kterých se nějakým 
způsobem dotklo nebo stále dotýká nezákonné jednání a v této situaci si neví rady. 
 



Poradna Vám poskytne poradenství a informace: 
 

• bezprostředně po činu: 
- Co se stalo, co se bude/může dít? 
- Jak mám podat trestní oznámení, kdo všechno mi může v mé situaci pomoci? 
- Jaká jsou má práva, jaká je role orgánů činných v trestním řízení? 
- Jaké jsou úkoly a povinnosti zúčastněných v mém problému (policie, státní 

zástupce, soud, zmocněnec, advokát)? 
- Kdo je vůbec pachatel? 
- Jak pracovat se strachem z pachatele? 
- Jakými způsoby dostát morální a materiální satisfakce vůči pachateli? 
- Lze léčit tělo i duši? 

 
• v rámci poradenství lze řešit další související problémy: 
- Podílet se na obnově pocitu bezpečí a důvěry ve spravedlnost. 
- Zprostředkovat návazné (zdravotní, právní, psychologické aj.) služby. 
- Poskytnout informace o možnostech řešení konfliktu s pachatelem mediací – 

informovat o tom, jaké jsou její podoby a formy, co může přinést osobní setkání 
poškozeného s pachatelem. 

 
Odpovědi na tyto nebo jiné otázky můžete získat v poradně pro oběti trestné činnosti 
v prostorách Městského úřadu Příbram na adrese ….., , a to každé pondělí nebo pátek 
od 13,00 do 16,00 hodin. 
Poradnu můžete kontaktovat také písemně (e-mailem) na adrese: …. 
 

„… všude mi říkali: mluvte jen k podstatě věci nebo ššš, kdežto pachateli – řekněte nám cokoli chcete a 
považujete za důležité.  A to, myslím, není fér.“ 

J.V. – poškozený,v trestním případu 
 

Odborné sociální poradenství v P říbrami 
Město P říbram  nabízí občanům odborné sociální poradenství, které bude zaměřeno na 
bezplatné, nestranné a důvěrné poskytování informací a pomoci osobám v nepříznivé 
sociální situaci. Usilujeme o to, aby uživatelé této služby netrpěli neznalostí svých práv a 
povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit 
své oprávněné zájmy 
Odborné sociální poradenství bude zaměřeno na konzulta ční a poradenské 
bezplatné služby  v těchto oblastech: 
� Obrana proti diskriminaci  
� Bydlení  
� Ochrana v právním systému  
� Sociální dávky  
� Rodinné právo  
� Pracovní právo  
� Přestupkové právo 

.Zásady služby  
• služba je pro uživatele bezplatná 
• služba je pro uživatele nízkoprahová 



• služba vychází z individuálních potřeb uživatelů 
• služba podporuje rozvoj samostatnosti uživatelů a posiluje jejich sociální 

začleňování 
• služba zohledňuje oprávněné zájmy uživatelů 
• služba pomáhá předcházet propadu nebo zabránit dlouhodobému setrvání 

v nepříznivé sociální situaci 
• služba podporuje fungování přirozených sociálních systémů (rodina, sousedé, 

obec) 
• služba je určena pro všechny uživatele bez ohledu na rasu, pohlaví, politické 

nebo náboženské přesvědčení, handicap nebo sexuální orientaci 
Poskytovatel služby: Město Příbram 
Služba bude poskytována: MěÚ Příbram, Příbram I, Tyršova 107, místnost ve dvoře č.  
Konzultační hodiny:……………………….. 
Kontakt: tel. ………………. 
 
Obě služby budou občanům poskytovány v budově, která je majetkem MěÚ Příbram.  
Sociální pracovníci budou mít k dispozici na 4 hodiny měsíčně zkušeného supervizora. 
 
Cílová skupina 
� Poradna pro oběti trestných činů (a domácího násilí) nabízí podporu a pomoc 

všem, kterých se trestný čin jakýmkoli způsobem dotýká (tzn. nejen obětem a 
poškozeným, ale i všem blízkým). 

� Cílovou skupinou pro oblast odborného sociálního poradenství jsou lidé, kteří si 
z důvodu svého sociálního znevýhodnění nemohou jinak zajistit řešení své 
nepříznivé sociální situace a případná jiná pomoc je pro ně nedostupná. 
Důvodem může být sociální potřebnost, akutní krize, zdravotní handicap, špatná 
informovanost, omezená schopnost komunikovat, nedostatek financí, bezradnost, 
předsudky okolí, nefungující zázemí a rodinné vztahy, neexistující či narušené 
sociální návyky, apod. 

Cíl projektu 
• Cílem poradny pro oběti trestné činnosti je poskytnutí bezplatného poradenství 

nejen obětem trestné činnosti a domácího násilí ve všech stadiích trestné činnosti 
(od spáchání skutku až po odsouzení pachatele), ale i všem, kterých se trestný 
čin jakýmkoli způsobem dotýká, tak aby se dokázali s pro ně tíživou životní 
situací vyrovnat a zároveň hájit své oprávněné zájmy, které byly zasaženy 
trestnou činností 

  
• Cílem odborného sociálního poradenství je podpořit uživatele služby, aby mohli 

svoji tíživou životní situaci řešit sami, tzn. uplatňovat svá práva a nároky, plnit své 
povinnosti, nežít způsobem života, který vede ke konfliktům se společností, umět 
řešit naléhavé krize v osobním životě vlastními silami, z vlastních zdrojů a 
v potřebném čase. 



 

 

Náplň a účel školení pracovník ů poskytující služby 

Komunikace s klientem v sociálním poradenství 

Kurz pomůže nalézt nejvhodnější formu řízeného individuálního rozhovoru, orientovat se 
při identifikaci klientova/čina problému, porozumět hranicím při přebírání odpovědnosti 
za vlastní jednání a jednání klienta/ky, zorientovat se v poradenství užívaných 
psychologických metodách (například techniky kognitivně-behaviorální terapie, 
systemického dotazování, apod.). 

Klíčová slova:  Poradenský proces, základní sociální poradenství, odborné sociální 
poradenství, formy a možnosti kontaktu, Eganův model, identifikace zakázky klienta/ky. 

Obsah školení:  

• Úvod – seznámení, očekávání.  
• Formy poradenství – výklad dle zákona a praxe.  
• Může radit každý?  
• Eganův model jako srozumitelný návod, jak efektivně vést poradenský rozhovor.  
• Identifikace zakázky klienta/ky.  
• Ochrana klienta/ky i poradce/kyně.  
• Individuální plán v poradenském procesu.  
• Psychologické metody pro vedení poradenského rozhovoru.  
• Závěr, praktické ukázky a nácviky. 

Cíl školení:  
• Přiblížit možnosti a rozsah poradenské práce, znát pravidla komunikace s 

klientem/kou v poradenství. 
                         
 
Výsledky projektu 

• Poskytování bezplatného poradenství pro oběti trestné činnosti ambulantní 
formou 6 hodin v týdnu a dále formou elektronických dotazů prostřednictvím 
webových stránek města 

• Poskytování bezplatného odborného sociálního poradenství ambulantní formou 5 
hodin v týdnu 

• Tisk informačních letáků v rozsahu a formě obou poskytovaných služeb včetně 
kontaktů na poskytovatele 
 

 
Realizační tým a řízení projektu 
Realizační tým : 
manažer prevence kriminality města Příbram 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram 



supervizor projektu 
2 sociální pracovníci 
 
Řízení projektu : manažer prevence kriminality města Příbram 
 
Harmonogram projektu 
Leden 2010: zpracování projektu a jeho zařazení do Městského programu prevence 
kriminality na rok 2010  
Únor 2010: předložení projektu prevence kriminality s žádostí o dotaci na OPK MV ČR a 
finální příprava před zahájením poskytování služby, informační kampaň o poskytované 
službě 
Březen 2010: zahájení zkušebního provozu projektu 
Duben 2010: informace o poskytnutých dotacích z MV ČR a KÚ Stč. kraje 
Červen 2010: ukončení zkušebního provozu a případné úpravy rozsahu služby dle 
zájmu občanů a poskytnutých dotací 
Červenec – Prosinec 2010: normální provoz 
Prosinec 2010: vyhodnocení projektu   
  
 Rozpočet projektu 
 

Název položky Cena  
(v Kč) 

Příspěvek 
Města 

Dotace  
MV ČR 

Dotace z KÚ 
Stč. Kraje 

1. Mzdové náklady na sociální 
pracovníky  

165 200 0 0 165 200 

2. Mzdové náklady na supervizi 11 000 0 0 11 000 

3. 
Mzdové náklady pro 
koordinátora a vedoucího 
projektu 

61 640 61 640 0 0 

4. Letáky, brožury apod. o službě 25 000 0 10 000 15 000 

5. 
Školení a kurzy pro sociální 
pracovníky 

5 000 0 5 000 0 

6. 
Běžné náklady spojené 
s realizací služby (energie, 
kancelářské potřeby apod.) 

14 720 14 720 0 0 

7. Nákup notebooku pro práci soc. 
pracovníků  

15 000 0 15 000 0 

 C e l k e m 297 560 76 360 30 000 191 200 

 
 Zdroje 
 
Dotace MV ČR 30 000,- Kč 

Město Příbram 76 360,- Kč 

Dotace z KÚ Stč. Kraje 191 200,- Kč 



Celkem 297 560,- Kč 
 
Rizika projektu a jejich řízení 
- Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace) 
-  Nedostatečné personální zajištění potřebné pro realizaci projektu 
- Změny v realizačním týmu 
- Nedodržení časového harmonogramu 
- Nezájem občanů o poskytovanou službu 
- Nenaplnění stanovených cílů  
 
Udržitelnost a návaznost na další projekty 
Město Příbram vyhodnotí na konci roku 2010 zájem o poskytované bezplatné služby 
občanům v rámci výše uvedeného poradenství, a dle počtu klientů a na základě 
dostupných finančních prostředků případně pozmění nebo rozšíří rozsah nabízených 
služeb. Předpokládá se, že služby budou poskytovány ve stejném rozsahu i 
v následujících letech 
 
Hodnocení projektu 
Projekt se bude hodnotit v závislosti na počtech klientů, kteří službu vyhledali, a zároveň 
na základě jejich spokojenosti s poskytovanými službami (anonymní dotazník pro 
uživatele služby) 
 
 
 
 
 
 
 
 


