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1. Úvod  

 
Městský program prevence kriminality na rok 2012 je zpracován v souladu s Vládou ČR 

schválenou Strategií prevence kriminality na léta 2012 až 2015 a Koncepcí prevence kriminality města 
na léta 2012 až 2015. Při přípravě Městského programu prevence kriminality na rok 2012, 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, 2009, 2010 a 2011, příkladů dobré praxe, výzkumů a šetření v oblasti prevence kriminality, a 
především odborných doporučení a rad získaných při konzultacích s pracovníky Odboru prevence 
kriminality MV ČR (dále jen OPK MV ČR), atd. 

 
Statistika kriminality za rok 2011 ukazuje, že po třech letech, kdy jsme zaznamenávali výrazné 

snížení počtu trestných činů spáchaných na území města, došlo k menšímu nárůstu. Jelikož se jedná 
o nárůst velmi malý (cca 5 %), tato skutečnost nás neznepokojuje, ale naopak je pro nás výzvou, 
abychom v dlouhodobých projektech a v nastaveném trendu pokračovali. Chceme být stále aktivní a 
zaměřovat se na nová aktuální témata, jako je prevence vzniku zadluženosti či osvěta v oblasti rizik 
souvisejících s virtuální komunikací. Jsme si vědomi, že snižování kriminality nelze dosáhnout 
dlouhodobě bez aktivní spolupráce s občany a komunitami. Pouze za předpokladu, že občané si 
budou sami v rámci svých možností řádně zabezpečovat svůj majetek a tím snižovat riziko toho, že se 
jejich majetek stane objektem trestné činnosti, lze naplnit naše společné cíle, tedy, aby Příbram byla 
bezpečným městem. Za tímto účelem chce  občany získat pro proaktivní přístup k řešení bezpečnosti 
ve městě. 

 
Městský program prevence kriminality na rok 2012 obsahuje 6 projektů, které navrhují 

komplexní přístup k řešení aktuálních bezpečnostních problémů, a zahrnuje projekty z oblasti situační 
a sociální prevence. Jednotlivé projekty jsou zaměřeny, na základě stanovených priorit v Koncepci 
prevence kriminality města na léta 2012 až 2015 a aktuální analýzy trestné činnosti, především na 
snížení majetkové trestné činnosti (s důrazem na krádeže vloupáním), na zvýšení subjektivního pocitu 
bezpečí občanů města, na dlouhodobou a cílenou práci s rodinami, u nichž je riziko výskytu 
kriminálního chování jejich členů. Součástí Městského programu prevence kriminality na rok 2012 je i 
projekt zaměřený na dlouhodobé vzdělávání jedné z klíčových cílových skupin, a to jsou senioři. 
V letošním městském programu jsme se také zaměřili na realizaci vzdělávacích aktivit z oblasti 
finanční gramotnosti (jako prevence vzniku zadlužení) a na osvětu v souvislosti s problematikou rizik 
vyplývajících z komunikace ve virtuálním prostředí. Výše uvedené projekty jsou v souladu se Strategií 
prevence kriminality vlády ČR na léta 2012 až 2015 a reagují na současnou bezpečnostní situaci ve 
městě.  

Úvodní dva projekty mají za cíl snížení majetkové trestné činnosti, která v Příbrami stále tvoří 
více než 70 % spáchané trestné činnosti. V posledních letech jsme se úspěšně zaměřovali na snížení 
krádeží věcí z vozidel. Mezitím se tu však objevilo nové riziko, a to jsou krádeže vloupáním do 
ostatních objektů, kam patří garáže, sklepy, zahradní domky, dílny apod. Nejčastějším cílem 
pachatelů jsou garáže a sklepy (sklepní kóje). Proto jsme se rozhodli provést osvětlení 2 
nejrizikovějších garážových komplexů, a to v Příbrami VII, ulici Pod Haldou a v ulici Pod Čertovým 
pahorkem. V těchto lokalitách chceme nově instalovat 5 kusů lamp veřejného osvětlení. Jsme si 
vědomi, že osvětlení těchto rizikových lokalit a častější hlídková činnost strážníků či policistů problém 
zcela nevyřeší. Proto chceme uspořádat pro majitele těchto garážových stání odborný seminář, jehož 
cílem bude předat účastníkům základní informace o možnostech, jak si mohou svůj majetek 
zabezpečit sami. Tento seminář bude zaměřen nejen na zabezpečení garáží, ale i na zabezpečení 
majetku obecně, protože se potýkáme i s velkým počtem krádeží vloupáním do sklepních kójí a 
zároveň nám v roce 2011 výrazně stouply krádeže vloupáním do restaurací, obchodů a rodinných 
domů. 

 
V rámci projektu „Sdílení“ chceme komplexně pracovat s rodinami, u nichž je riziko výskytu 

kriminálního chování u jejich členů. Do projektu bude zařazeno na základě přísného výběru 8 – 12 
rodin, s kterými se bude dlouhodobě pracovat. Cílem je odstranění kriminálně rizikového chování 
jejich členů (především dětí), a to tím, že podpoříme rozvoj osobnosti rodičů současně s posilováním 
jejich rodičovských kompetencí, s čímž by měla souviset změna jejich výchovného stylu vůči svým 
dětem. Toto bude prováděno v rámci rodičovských skupin. Současně bude prováděna skupinová i 
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individuální práce s dětmi z těchto rodin tak, aby byly vytvářeny vhodné příležitosti pro rozvoj jejich 
osobnosti. Zároveň těmto dětem budou nabídnuty vhodné a dostupné volnočasové aktivity či 
doučování. Projekt by měl vyvrcholit závěrečným výjezdovým pobytem celých rodin, v rámci kterého 
by se mělo pracovat na kultivaci vzájemných vztahů členů rodiny a umění společně sdílet volný čas. 
Součástí projektu budou i vzdělávací semináře z oblasti prevence vzniku zadluženosti, prevence 
užívání návykových látek, zvládání výchovných problémů ve vývojových meznících dítěte apod. 

 
V loňském roce jsme v rámci projektu „Jak řešit dluhy“ ve spolupráci se Sdružením pro 

probaci a mediaci v justici (dále jen SPJ) otevřeli v Příbrami bezplatnou dluhovou poradnu a 
zrealizovali 2 kurzy na téma finanční gramotnosti. Počet osob, které se rozhodly řešit své dluhy 
prostřednictvím naší poradny, nás zaskočil.  Za 7 měsíců provozu dluhovou poradnu navštívilo 95 
osob, s kterými proběhlo 168 osobních konzultací. Z těchto čísel je patrné, že počet osob, které své 
dluhy nejsou schopny splácet, přibývá. Naším cílem v této oblasti samozřejmě není pouze pomoci 
těm, kterým se již dluhy vymkly kontrole, ale rádi bychom přispěli k tomu, aby u občanů dluhy vůbec 
nevznikaly. Za tímto účelem v rámci tohoto městského programu chceme v letošním roce zrealizovat 8 
seminářů na téma finanční gramotnosti, jejichž hlavním posláním je prevence vzniku zadluženosti. 
Tyto kurzy budeme pořádat opět ve spolupráci s SPJ především pro osoby, které jsou ohrožené 
sociálním vyloučením, mají nízký příjem, jsou dlouhodobě nezaměstnané, či se právě vrátily z VTOS.  

 
 V letošním roce se chceme také v rámci realizace městského programu zaměřit na další 
fenomén, a to rizika související s komunikací ve virtuálním světě. Používání informačních a 
komunikačních technologií se stále více stává součástí našeho běžného života, ale řada z nás, a to 
především děti, si neuvědomují, kolik rizik tento způsob komunikace skrývá. Jedná se například o 
kybernetickou šikanu, kybergrooming (jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a 
donutit ji k osobní schůzce prostřednictvím chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu, za účelem např. 
sexuálního obtěžování, mučení atd.), kyberstalking (zneužití internetu, mobilních telefonů či jiných 
informačních a komunikačních technologií k pronásledování, opakovanému stupňování obtěžování, 
které může mít různou podobu a intenzitu) apod. Mezi časté rizikové chování dětí patří i riskantní 
sdílení osobních údajů, fotografií a videozáznamů na veřejných sítích nebo prostřednictvím e-mailové 
pošty. Chceme uspořádat 6 seminářů na téma rizika virtuální komunikace, které budou především pro 
děti a mládež, které žijí v komunitách, kde hrozí sociální vyloučení, jsou ohroženy sociálně-
patologickými jevy a mají poruchy chování, pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí atd. Dva 
semináře budou pro děti – klienty SVP. Chceme, aby se těchto seminářů děti zúčastnily společně se 
svými rodiči. Je nutné, aby si i oni uvědomili, jaká nebezpečí virtuální komunikace pro jejich děti 
představuje. 

 
 
V Příbrami již dlouhodobě považujeme za naši prioritu práci se seniory. V loňském roce jsme 

vedle instalace 150 kusů bezpečnostních řetízků pro seniory zrealizovali pilotně dlouhodobý kurz 
zaměřený na vzdělávání seniorů v oblasti prevence kriminality. Z vyhodnocení projektu vyplynulo, že 
byl pro účastníky kurz velmi přínosný. Na základě výše uvedeného jsme se rozhodli kurz uspořádat i 
v letošním roce, protože se pilotního projektu nemohli zdaleka zúčastnit všichni zájemci. Náplň kurzu 
jsme upravili na základě požadavků cílové skupiny.  

 
 
V Příbrami 19. ledna 2012  
 
 
           MVDr. JOSEF ŘIHÁK 
      starosta města Příbram  
           a předseda pracovní skupiny prevence kriminality 
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2. Aktuální bezpečnostní analýza 

Podrobná analýza bezpečnostní situace ve městě a institucionální analýza (které jsou jedním z 
podkladů pro zpracování Městského programu prevence kriminality na rok 2012) jsou uvedeny 
v Koncepci prevence kriminality města na léta 2012 až 2015, která byla projednána RM dne 16. ledna 
2012 a bude předložena Zastupitelstvu města ke schválení na jeho prvním jednání v roce 2012, které 
se uskuteční 20. února 2012. Na základě výše uvedeného předkládáme pouze aktuální analýzu 
kriminality. 
  
Analýza kriminality   

Kriminalita na území města – srovnání roku 2010 a 2011 
(období leden – listopad) 

 

Název 

Zjištěno Rozdíl  Objasněno Rozdíl  Recidivisté Mladiství 

2010 2011   2010 2011   2010 2011 2010 2011 

Vraždy celkem 3   0  -3 2 0 -2 0 0 0 0 

Loupeže 13 13 0 3 6 3 1 4 0 1 

Násilné činy celkem     72 67 -5 43 37 -6 10 13 2 4 

Znásilnění                                5 5 0 3 3 0 0 1 0 0 

Pohlavní zneužívání v závislosti 1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 0 

Pohlavní zneužívání ostatní 2 3 1 1 2 1 0 1 1 0 

Mravnostní činy celkem 9 9 0 5 6 1 0 2 0 0 

Krádeže vloupáním do obchodu 12 28 16 0 9 9 0 8 0 0 

Krádeže vl. do restaurací 7 14 7 0 4 4 0 4 0 0 

Krádeže vloupáním do bytů 25 16 -9 0 0 0 0 0 0 0 

Krádeže vl. do víkendových chat 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 

Krádeže vloupáním do rod. domků 15 35 20 0 1 1 0 1 0 0 

Krádeže vl. do ostatních objektů 277 247 -30 14 32 18 0 19 1 0 

Krádeže vloupáním celkem 339 348 9 14 46 32 0 32 1 0 

Krádeže kapesní                  34 16 -18 0 0 0 0 0 0 0 

Krádeže mot. voz. dvoustopých 39 40 1 2 0 -2 1 0 0 0 

Krádeže mot. voz. jednostop. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Krádeže věcí z automobilů   274 252 -22 13 18 5 4 11 0 0 

Krádeže prosté celkem 541 572 31 36 58 22 12 36 1 2 

Majetkové činy celkem 1013 1063 50 61 116 55 17 71 5 2 

Sprejerství 4 9 5 2 0 -2 0 0 0 0 

Ned. výroba a d. psych. jedů pro J 23 15 -8 16 10 -6 10 5 0 0 

Ostatní krim. činy celkem 90 96 6 67 55 -12 29 18 0 0 

Zanedbání povinné výživy. 68 51 -17 68 51 -17 16 10 0 0 

Podpora a propagace hnutí 0 2 2 0 2 2 0 1 0 0 

Ostatní trestná činnost 14 16 2 3 8 5 0 2 0 0 

Zbývající kriminalita celkem 173 145 -28 148 125 -23 21 22 0 1 

Zpronevěra 9 12 3 6 5 -1 3 0 0 0 

Podvod 22 32 10 7 18 11 0 1 0 0 

Neoprávněné držení plat. karty 5 27 22 2 1 -1 0 1 0 0 

Úvěrový podvod 18 10 -8 12 7 -5 6 0 0 0 

Ostatní hosp. trestné činy 0 2 2 0 2 2 0 1 0 0 

Hospodářské činy celkem 77 127 50 32 42 10 9 3 0 0 

Obecná kriminalita celkem 1184 1235 51 176 214 38 66 104 8 6 

CELKOVÁ KRIMINALITA 1434 1507 73 356 381 25 85 129 8 7 
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V roce 2011 bylo na území města spácháno (za období leden – listopad) o 73 trestných činů 
více než v roce 2010. Jedná se tedy o nepatrný nárůst v počtu 5 %. Na druhou stranu je nutné 
konstatovat, že například v roce 2009 bylo na území města za stejné období spácháno 1 854 
trestných činů, tzn. při srovnání roku 2009 a 2011 musíme konstatovat, že v roce 2011 bylo spácháno 

oproti roku 2009 o 19 % méně trestných činů.  

Analýza kriminality na území města Příbram v letech 2006 – 2011 
(období leden – listopad) 

R o k Celková kriminalita 

2006 1856 

2007 2308 

2008 1970 

2009 1854 

2010 1434 

2011 1507 

 
 

 
 
 

 V roce 2011 nebyla na území města spáchána žádná vražda na rozdíl od roku 2010, kdy jsme 
zaznamenali 3 vraždy. 

 V roce 2010 i v roce 2011 jsme zaznamenali stejný počet loupeží, a to celkem 13. Jen pro 
srovnání, v roce 2009 bylo zaznamenáno 35 loupeží.  

 Příbram stále nejvíce trápí majetkové trestné činy, které tvoří více než 70 % z celkového počtu 
trestných činů spáchaných na území města. U majetkových trestných činů došlo k mírnému 
nárůstu (rok 2010 1013 skutků, rok 2011 1063 skutků) o 4,5 %. 

 V roce 2011 došlo k mírnému vzestupu krádeží vloupáním, a to o 2,7 % (v roce 2010 339 
skutků, v roce 2011 348 skutků). 
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  Na tomto nepatrném vzrůstu se podílí krádeže vloupáním do obchodů, kterých bylo 
zaznamenáno o 16 případů více (rok 2010 12 případů, rok 2011 28 případů), a krádeže 
vloupáním do restaurací (v roce 2010 7 případů, v roce 2011 14 případů). 

  Zaznamenali jsme také nárůst vloupání do rodinných domků, a to o plných 130 % (v roce 
2010 15 případů, v roce 2011 35 případů). Lze konstatovat, že jsme se v počtu krádeží 
vloupáním do výše uvedených objektů dostali na stejná čísla jako v letech 2008 a 2009.  

 Naopak jsme zaznamenali pokles vloupání do bytů, a to o 9 skutků. 

 Dále se nám neustále snižuje počet krádeží věcí z automobilů. V roce 2011 bylo zjištěno 252 
těchto případů, což je o 8 % méně než v roce 2010.  

 Došlo i k poklesu kapesních krádeží, a to o 18 skutků (rok 2010 34 skutků, rok 2011 16 
skutků). 

 V roce 2011 jsme zaznamenali nárůst hospodářských trestných činů, a to o 40 %.  

 V roce 2011 se výrazně zvýšil podíl recidivistů na zjištěné trestné činnosti. V roce 2011 
recidivisté spáchali 104 trestných činů, což je o 38 trestných činů více než v roce 2010.  

 U mladistvých se počet trestných činů spáchaných na území města pohybuje již druhým 
rokem v relativně nízkých číslech, v roce 2011 spáchali mladiství 7 trestných činů. Jen pro 
srovnání, v roce 2010 to bylo 8 trestných činů, ale například v roce 2009 22 trestných činů. 

 

Informace o vybraných druzích přestupků 

 
 

 

Obětí trestných činů 

 

 počet obyvatel   přestupky – abs. počet      index na 10 tis. obyv.  

 

druh 

 

 

k 31.12. 

2011 

změna 

proti 

roku 

2010 

 

rok 

2010 

 

k 31.12. 

2011 

 

změna 

10-11 

 

rok 

2010 

 

rok 

2011 

změna 

10-11 

(index) 

změna 

10-11  

(%) 

Proti 

veřejnému 

pořádku a 

 občanskému 

soužití 

 

 

33 417 

 

 

-162 

 

 

301 

 

 

452 

 

 

+151 

 

 

89,63 

 

 

135,26 

 

 

+45,63 

 

 

+50,9% 

Proti majetku 33 417 -162 699 817 +118 208,16 244,48 +35,32 +17,5% 

Na úseku 

ochrany před 

alkoholismem 

a jinými 

toxikomanie

mi 

 

 

33 417 

 

 

-162 

 

 

94 

 

 

98 

 

 

+4 

 

 

27,99 

 

 

29,32 

 

 

+1,33 

 

 

+4,54% 

 
Rok 

 

 
Děti (do 18 let) 

 
Ženy 

 
Senioři 

 
2010 

 
31 

 
129 

 
30 
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3.1 Osvětlení rizikových míst – komplexů garážových stání 

Město Příbram dlouhodobě trápí především majetková trestná činnost. Od roku 2007 se 
jednalo především o krádeže věcí z vozidel (2007 – 774 skutků, 2008 – 655 skutků, 2009 – 476 
skutků, 2010 – 291 skutků). Jak je patrné, v této oblasti jsme zaznamenali velký pokles. Od roku 2007 
zaznamenáváme velký počet krádeží vloupáním do ostatních objektů, kterými jsou především garáže, 
zahradní domky, sklepy, dílny atd. (2007 – 338 skutků, 2008 – 193 skutků, 2009 – 341 skutků, 2010 – 
301 skutků). 

Nejčastějším cílem pachatelů jsou garáže. V roce 2008 bylo vedeno Policií ČR v Příbrami 
v souvislosti s krádeží vloupáním do garáží 39 spisů (v jednom spisu může být i několik napadených 
garáží současně). V roce 2009 to bylo 45 spisů, v roce 2010 38 spisů a v roce 2011 již 93 spisů. 
Škoda vzniklá v roce 2009 z této trestné činnosti činila necelých 450 tisíc korun, v roce 2011 to bylo 
více než 930 tisíc korun.  

 
Cíl projektu 

 Snížení kriminality a škod na majetku o 10 % v komplexech garážových stání ve dvou 

lokalitách (v Příbrami VII, Pod Haldou - Březohorská  ulice a v Příbrami VII, Pod 

Čertovým pahorkem) 

 Zvýšení pocitu bezpečí občanů, kteří se ve večerních a nočních hodinách pohybují ve 

výše uvedených lokalitách  

 Odrazení potencionálního pachatele od protiprávního jednání 

 Zamezení projevů vandalismu 

Cílová skupina 

Majitelé garážových stání a další občané, kteří se v okolí garážových stání pohybují za tmy či snížené 

viditelnosti 

 

Aktivity projektu: 
V souladu s Koncepcí prevence kriminality města na léta 2012 až 2015 byly v lednu 2012 na 

základě analýzy trestné činnosti, zkušenosti policistů a městských strážníků při pochůzkové činnosti, 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. 

Za nejrizikovější lze v současné době považovat především komplexy garážových stání. Na 
základě výše uvedeného předpokládáme v roce 2012 osvětlit garážové komplexy ve dvou lokalitách, a 
to v Příbrami VII, Pod Haldou - Březohorská  ulice (3 ks osvětlení) a v Příbrami VII, Pod Čertovým 
pahorkem (2 ks osvětlení). 

 
V rizikových lokalitách bude nadále probíhat intenzivnější hlídková činnost MP Příbram a 

Policie ČR, a to i ve společných hlídkách. Strážníci – okrskáři z MP Příbram a tzv. „územáři“ z 
OO Policie ČR Příbram budou při každodenním kontaktu s občany v rizikových lokalitách tyto osoby 
upozorňovat na případné nedostatky v zabezpečení jejich garáží a zároveň jim poskytnou vhodná 
doporučení k odstranění těchto rizik. 

 
2011 

 
45 

 
102 

 
23 
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3.2  Odborný seminář k zabezpečení majetku pro veřejnost 

 
 

Město Příbram dlouhodobě trápí především majetková trestná činnost. Od roku 2007 
zaznamenáváme velký počet krádeží vloupáním do ostatních objektů, kterými jsou především garáže, 
zahradní domky, sklepy, dílny atd. (2007 – 338 skutků, 2008 – 193 skutků, 2009 – 341 skutků, 2010 – 
301 skutků). Nejčastějším cílem pachatelů jsou garáže. V roce 2008 bylo vedeno v Příbrami 
v souvislosti s krádežemi vloupáním do garáží 39 spisů (v jednom spisu může být i několik 
napadených garáží současně). V roce 2009 to bylo 45 spisů, v roce 2010 38 spisů a v roce 2011 již 93 
spisů. Škoda vzniklá v roce 2009 z této trestné činnosti činila necelých 450 tisíc korun, v roce 2011 to 
bylo více než 930 tisíc korun.  

Dále se pachatelé zaměřují na sklepy (sklepní kóje). V roce 2008 bylo vedeno v Příbrami 
v souvislosti s krádežemi vloupáním do sklepů 45 spisů (v jednom spisu může být i několik 
napadených sklepů současně). V roce 2009 to bylo 130 spisů, v roce 2010 115 spisů a v roce 2011 43 
spisů. Škoda z této trestné činnosti vzniklá v roce 2009 a 2010 výrazně přesáhla milion korun (v roce 
2009 1 300 000,- Kč a v roce 2010 1 165 000,-Kč). 

 
Aktuálně zaznamenáváme také nárůst vloupání do obchodů (v roce 2010 12 případů, v roce 

2011 28 případů), restaurací (v roce 2010 7 případů, v roce 2011 14 případů) a rodinných domů (v 
roce 2010 15 případů, v roce 2011 35 případů).  
 Jednou z možností, jak snížit počet těchto trestných činů, je vedle intenzivnější hlídkové 
činnosti 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), důkladné zabezpečení svého majetku ze strany 
vlastníků výše uvedených objektů a dodržování základních bezpečnostních zásad. 
 
Cíl projektu 

 Snížení majetkové kriminality, především vloupání do garáží, sklepů, dílen, 
zahradních chatek, do obchodů, restaurací a rodinných domků apod. a zároveň s tím 
související snížení škod na majetku 

 Odrazení potencionálního pachatele od protiprávního jednání vhodným zabezpečením 
objektu 

 Získat cílovou skupinu pro proaktivní přístup k prevenci kriminality  
Cílová skupina 

 Majitelé garážových stání, sklepů, dílen, zahradních chatek a domků  

 Zástupci bytových družstev a společenství vlastníků 

 Majitelé restaurací a obchodů 

 Vlastníci rodinných domů 

 Zástupci Městské realitní kanceláře, která spravuje nemovitý majetek města 

 
 

Aktivity projektu: 
V rámci projektu se uskuteční odborný seminář na téma vhodné a efektivní zabezpečení majetku. 
Cílem semináře bude předat účastníkům základní poznatky a příklady dobré praxe v rámci situační 
prevence k vytipovaným problémům tak, aby byli sami schopni ve spolupráci s městskou policií a 
Policií ČR snížit riziko vloupání na minimum. 

V úvodu semináře obdrží účastníci aktuální informace o stavu kriminality na území města, 
nejčastějších typech trestné činnosti páchané v Příbrami. Dále v průběhu semináře budou jeho 
účastníci podrobně seznámeni, jakým způsobem dochází nejčastěji k vloupání do domů, restaurací, 
obchodů a ostatních objektů, jako jsou garáže, sklepy, zahradní chatky, dílny apod. a s možnostmi, jak 
tyto objekty vhodně zabezpečit (mechanickými, elektronickým prvky apod.), aby se riziko vloupání 
snížilo na minimum. Účastníci také obdrží základní informace o možnostech pojištění objektu, slevách 
při sjednání v případě, že objekt je zabezpečen certifikovanými zabezpečovacími systémy atd. 
Součástí semináře budou i ukázky zabezpečovací techniky současně s poradenstvím, jaký typ 
zabezpečení zvolit. Informace k vhodnému typu zabezpečení budou také průběžně v roce 2012 
zveřejňovány prostřednictvím místního tisku a dalších médií (kabelová televize, internetové servery, 
webové stránky města atd.).  
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Seminář v rozsahu 6 hodin bude pro veřejnost zcela zdarma a 5 vylosovaných účastníků 
obdrží darem od města Příbram zabezpečovací techniku v celkové hodnotě 5 000,- Kč. 

Projekt bude realizovat Městská policie Příbram společně s organizací, která má dlouhodobé 
zkušenosti s realizací seminářů, vzdělávacích aktivit a poradenství z oblasti prevence kriminality 
včetně zabezpečení majetku. 

Veřejnost bude o semináři informována prostřednictvím místního tisku, kabelové televize, 
webových stránek města a místních informačních serverů. Dále budou strážníky – okrskáři 
informováni jednotliví majitelé garážových stání a předsedové bytových družstev, společenství 
vlastníků atd. 

Zároveň budou dva nejrizikovější komplexy garážových stání nově osvětleny, a to 5 kusy 
osvětlení v rámci projektu prevence kriminality Osvětlení rizikových míst. V rizikových lokalitách bude 
nadále probíhat intenzivnější hlídková činnost MP Příbram a Policie ČR, a to i ve společných hlídkách. 
Strážníci – okrskáři z MP Příbram a tzv. „územáři“ z OO Policie ČR Příbram budou při každodenním 
kontaktu s občany v ulicích města tyto osoby upozorňovat na případné nedostatky v zabezpečení 
jejich majetku a zároveň jim poskytnou vhodná doporučení k odstranění těchto rizik.
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3.3 Projekt SDÍLENÍ, který je zaměřený na komplexní práci s rodinami, u nichž je riziko výskytu 

kriminálního chování u jejich členů 
 
 
Zkušenosti odborných pracovníků SVP a OSVaZ ukazují, že v rodinách s dětmi s rizikovým chováním 
nebo již kriminálním chováním, jsou určité obecné charakteristiky, které významně snižují jejich 
funkčnost a současně vytvářejí vysoce rizikové prostředí pro výchovu dětí. Rizikovými faktory jsou 
zejména nízká socioekonomická úroveň rodin, hmotná nouze, vysoká nezaměstnanost, neúplnost 
rodiny, osobnostní problémy rodičů.  Také nízká sociokulturní úroveň rodiny spojená s nevhodným 
výchovným stylem, který často vede až k zanedbávání základních potřeb dítěte. Nízké rodičovské 
kompetence jsou často dědictvím z primárních rodin současných rodičů, kteří neumějí „rodičovat“. 
Rodiny jsou v začarovaném kruhu selhávání, neschopny se z něj vymanit bez vnějšího vedení a 
podpory.  
 
  
Cíl projektu:  
Odstranění kriminálně rizikového chování ve vytipovaných rizikových rodinách, a to prostřednictvím 
přímé, dlouhodobé a komplexní (mezioborové) práce s jejími členy. 
 
Cílová skupina: 
Rodiny, v nichž je dítě s rizikovým chováním nebo již páchající kriminální činy 
 
 
Aktivity projektu: 
Pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram ve spolupráci s  pracovníky AO SVP a 
PMS vytipují vhodné rodiny pro zařazení do projektu v  jejich přirozeném, ale i uměle vytvořeném 
prostředí (např. Azylový dům Příbram). 
Mělo by se jednat především o rodiny, kde jsou sociální problémy vyplývající  z páchání trestné 
činnosti jejich členů, ze zneužívání alkoholu, neorganizovaného způsobu života dětí a mládeže, z 
ohrožení ztrátou bydlení, z nízkých příjmů a nekompetence hospodařit s finančními prostředky nebo 
jejich ekvivalentem, ze ztráty zaměstnání a dlouhodobé nezaměstnanosti apod. 
Do projektu budou tedy zařazeny především rodiny, na které se dle zákona zaměřuje sociálně-právní 
ochrana dětí. Předpokládá se účast 8 až 12 rodin, které projdou před zařazením do projektu 
motivačním pohovorem, kde jim budou sděleny informace ohledně rozsahu případné spolupráce. 
Součástí projektu bude prvotní posouzení životní situace rodiny s následným individuálním 
plánováním cílů a kroků, které by měly vést k pozitivní změně ve fungování rodiny, a to s důrazem na 
rodiče, aby plnili důsledně své rodičovské povinnosti a podíleli se ve spolupráci s odborníky na 
odstranění nedostatků ve výchově svých dětí. Projekt pomůže rodičům nebo dětem získávat 
kompetence, které jim umožní uvědomovat si svá práva (a povinnosti) a schopnost samostatného 
ovlivňování svého sociální prostředí a změny podmínek vlastního života, a to prostřednictvím nácviku 
zvládání potřebných sociálních a praktických dovedností, včetně pozitivního způsobu řešení 
vzájemných rodinných konfliktů. Rodiny v rámci projektu obdrží informace o platných zákonech, 
povinnostech a důsledcích jejich chování, jednání a rozhodování (tzv. zvyšování právního vědomí). 
Součástí projektu budou také odborné semináře zaměřené na finanční gramotnost, rizika virtuální 
komunikace, uplatnění na trhu práce, zdravý životní styl, zvládání výchovných problémů ve vývojových 
meznících dítěte (období vzdoru, puberta, odchod od rodiny) či z oblasti prevence užívání návykových 
látek (legálních i nelegálních). Rodiny zařazené do projektu budou informovány o vhodných sociálních 
službách v regionu, které jim mohou také nabídnout potřebnou pomoc. Jedná se např. o Poradnu 
Města Příbram (poskytuje bezplatné poradenství v oblasti dluhů, pro oběti trestných činů a domácího 
násilí a v oblastech bydlení, pracovního a přestupkového práva apod.), Poradnu pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy atd. Zároveň jejich dětem bude umožněno smysluplně trávit svůj volný 
čas, a to v rámci aktivit  NZDM Bedna, ITYTAKY, o. s., či v prostorách DDM nebo Q Klubu. 
Pro osoby zařazené do projektu bude zajištěna i pomoc při vyřizování osobních dokladů, pomoc při 
vyřizování nárokových dávek a v případě potřeby doprovod do návazných služeb. 
V průběhu realizace projektu se bude pravidelně 1x za 14 dnů scházet rodičovská skupina, jejíž 
činnost bude zaměřena především na rozvoj rodičovských schopností a dovedností při péči o dítě, 
řešení vztahových a vývojových krizí, osobnostní rozvoj a řešení osobních krizí apod. Současně se 
samozřejmě bude pracovat s dětmi z rodin, které byly zařazeny do projektu. Tato skupinová, případně 
individuální práce se bude realizovat v rámci běžných aktivit AO SVP. 
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Součástí projektu a zároveň vyvrcholením celoroční práce bude víkendový pobytový výjezd celých 
rodin zaměřený na kultivaci vzájemných vztahů a umění společně sdílet volný čas. V rámci pobytu 
bude vytvářen prostor pro společné sdílení volného času dětí s rodiči. Pobyt bude obsahovat 
zážitkové aktivity, psychosociální hry zaměřené na rozvoj komunikace a spolupráce. Zároveň bude 
příležitost k reflexi vztahů a výchovných stylů v jednotlivých rodinách, k získání korektivních 
zkušeností, k usměrnění výchovných zásahů a podpoře potenciálu rodin.  Při pobytu bude využito 
výtvarných pomůcek a společenských her pro práci s rodinami.  Náklady na pobyt budou částečně 
hrazeny z rozpočtu města a částečně z dotace. Rodiny budou platit pouze symbolickou finanční 
částku. 
Jedná se o projekt sekundární prevence zaměřený na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená 
pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na prevenci sociálně 
patologických jevů u těchto osob (např. vandalismus, šikana, záškoláctví, povalečství, rasové konflikty 
apod.) a na odstranění kriminogenních situací (dlouhodobá nezaměstnanost, sociální chudoba apod.). 
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3.4 Kurzy finanční gramotnosti pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
 
V současné době jsou častým problémem řady lidí dluhy, což potvrzuje i skutečnost, že se na sociální 
pracovníky poskytující bezplatné poradenství v Poradně města Příbram v roce 2010 obrátilo 67 osob 
s žádostí o pomoc při řešení svých finančních problémů. Jednalo se především o tyto okruhy 
problémů: exekuce, postupy exekutora, komunikace s věřiteli a exekutorem, náležitosti návrhu na 
zrušení exekuce, ochrana majetku před neoprávněnou exekucí, podání návrhu na oddlužení, osobní 
bankrot atd. Pracovníci Poradny byli sice schopni svým klientům poskytnout základní informace a rady 
z finanční oblasti, ale řada z nich se nacházela již v takové situaci, že byli nuceni vyhledat 
specializované odborníky na dluhové poradenství, kteří by se jim věnovali bezplatně. Tato služba 
v Příbrami nebyla nikým poskytována a občané museli v případě zájmu cestovat mimo Příbram 
(nejbližší bezplatné poradny poskytující dluhové poradenství byly v Praze), což pro ně v již tak tíživé 
životní situaci představovalo určité finanční náklady.  
 
Na základě této skutečnosti začalo Město Příbram od června 2011 poskytovat speciální dluhové 
poradenství. Dluhová poradna byla v Příbrami otevřena v rámci projektu prevence kriminality „Jak řešit 
dluhy“ za pomoci dotace z MV ČR a provozovalo ji město ve spolupráci se Sdružením pro probaci a 
mediaci v justici, o. s. (dále SPJ), které má s dluhovou problematikou dlouhodobé zkušenosti. Za 
sedm měsíců provozu (od června do prosince roku 2011) přišlo osobně do dluhové poradny 95 osob. 
Část klientů, jejichž problémy byly závažnějšího rázu, musela poradnu navštívit i několikrát, protože 
velmi často není možné problém vyřešit během jednoho setkání. Celkem proběhlo 168 osobních 
konzultací a bylo podáno 5 návrhů na osobní bankrot. Dále pracovnice dluhové poradny vyřídily 77 
telefonických dotazů a odpověděly na 84 e-mailových dotazů.  
Od ledna 2012 Město Příbram poskytuje dluhové poradenství jako součást registrované sociální 
služby Odborné sociální poradenství. V případě řešení složitých dluhových případů pracovníci 
poradny využívají možnost konzultací s právníkem z SPJ. Dluhové poradenství obsahuje pomoc při 
mapování dluhů, komunikaci s věřiteli, řešení exekucí a soudních řízeních souvisejících se 
zadlužením, zpracování žádostí o tzv. osobní bankrot a posilování finanční gramotnosti klientů. 
 
Dle našich zkušeností jsou dluhy osob ohrožených sociálním vyloučením/sociálně vyloučených často 
ve značné míře „zanedbané“, tj. dlouhodobě neřešené. Významným faktorem vzniku předluženosti je 
jednoznačně (kromě objektivních nepříznivých životních situací) nízká informovanost populace, pokud 
jde o dluhovou problematiku (podmínky spotřebitelských úvěrů, vývoj dluhů v čase, ad.), často navíc v 
kombinaci s lehkomyslným až nezodpovědným přístupem k zadlužení samému. Nebezpečím do 
budoucna je rovněž fakt, že normou se ve společnosti stává život na dluh, pokud možno okamžité 
uspokojení materiálních potřeb, bez poctivého zvážení budoucích možností dluhy řádně splatit. Pokud 
se dluhy začnou vymykat kontrole, přichází předluženost a od ní je jen krok k sociálnímu vyloučení.  
 
Cíl projektu:  
Přispět k odstranění/zmírnění negativních dopadů následujících fenoménů a přetržení řetězce: 
neinformovanost – předluženost – chudoba – sociální vyloučení u osob ohrožených sociálním 
vyloučením či již sociálně vyloučených. 
Zvýšit u těchto občanů informovanost o problematice dluhů a předluženosti (vznik, gradace a 
negativní důsledky). 
 
Cílová skupina: 
- mládež a dospělí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením či sociálně vyloučení z Příbrami a 
blízkého okolí (zejména rodiny s nízkým či jedním příjmem, osoby žijící na hranici společenských 
norem, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby s nízkým právním vědomím, osoby bez 
zaměstnání, osoby po návratu z VTOS apod.) 
 
Aktivity projektu: 
V rámci projektu bude realizováno 8 kurzů (vždy pro cca 10 – 12 osob) zaměřených na prevenci 
vzniku zadluženosti (finanční gramotnost). Rozsah kurzu bude 4 hodiny, kurzy budou realizovány 
zkušenými lektory ze Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o. s., které v Příbrami obdobné kurzy 
realizovalo v roce 2011 v rámci komplexního projektu na dluhovou problematiku „Jak řešit dluhy“. 
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o. s. v roce 2011 realizovalo kurzy finanční gramotnosti pro 
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matky-klientky Azylového domu a studenty Waldorfského gymnázia.  
Dva kurzy se uskuteční pro osoby žijící v lokalitě ohrožené sociálním vyloučením, které jsou 
dlouhodobě nezaměstnané a žijí na hranici chudoby. Těchto kurzů se budou moci v případě zájmu 
zúčastnit i klienti Probační a mediační služby, kteří byli čerstvě propuštěni z VTOS. 
Třetí kurz bude pro klienty NZDM Bedna (provozuje Ponton, o. s.) ve věku 15 – 20 let.  Čtvrtý kurz, 
bude pro klienty kontaktního centra pro uživatele nelegálních návykových látek, které v Příbrami 
provozuje Magdaléna, o. p. s.  
Čtyři kurzy budou uspořádány ve spolupráci s Úřadem práce pro dlouhodobě nezaměstnané osoby, 
které jsou evidovány na příbramském Úřadu práce. 
 
Účastníci kurzu budou informováni o problematice dluhů (vznik, předcházení či nárůst zadluženosti, 
prostředky řešení zadluženosti a právní rámec exekucí) a rámci práv a povinností v řešení 
zadluženosti.  
V rámci projektu bude také vytištěna preventivně-informační tiskovina „Jak (ne)řešit dluhy“, jejímž 
cílem je poskytnout občanům základní informace o rizicích neuváženého zadlužování a případných 
následcích nesplácení dluhu. Tuto tiskovinu již v roce 2010 město vydalo, byl o ní obrovský zájem a 
náklad je již zcela rozebrán. 
 



15 
 

 

3.5 Rizika virtuální komunikace 
 
 
Informační a komunikační technologie už několik let zažívají opravdový boom. Setkáváme se s nimi 
vlastně na každém kroku, dostaly se do všech oblastí lidské činnosti. Pro velkou část populace jsou 
nezbytnou součástí života. Lidé je potřebují prakticky denně, ať už v zaměstnání nebo při studiu či 
osobním životě (kontakt s přáteli, kamarády, příbuznými). Informační a komunikační technologie nám 
v podstatě ulehčují některé činnosti, ale zároveň pro nás přináší jejich používání určitá rizika, která si 
řada z nás neuvědomuje. Jedním z těch rizik je například kybernetická šikana, kybergrooming (jednání 
osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a donutit ji k osobní schůzce prostřednictvím 
chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu za účelem např. sexuálního obtěžování, mučení atd.), kyberstalking 
(zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií k 
pronásledování, opakovanému stupňovaní obtěžování, které může mít různou podobu a intenzitu) 
apod. Mezi časté rizikové chování patří i riskantní sdílení osobních údajů, fotografií a videozáznamů 
na veřejných sítích nebo prostřednictvím e-mailové pošty. Pro mnoho uživatelů se virtuální svět stává 
únikem před realitou, prostorem, kde se ukrývají před svými problémy. Virtuální svět vnímají jako 
skvělé místo, kde se mohou bavit, plnit si své sny, kde mohou být takoví, jací chtějí být, kde si mohou 
vybudovat život podle svých představ. Lidé do virtuálního prostřední a virtuální komunikace vstupují 
s velkou důvěrou. Nechávají se ukolébat zdánlivou anonymitou tohoto prostředí, což je vede k tomu, 
aby se chovali méně opatrně než v reálném životě. Často jsou odvážnější v komunikaci 
prostřednictvím virtuální reality a svěřují se zde se svými citlivými problémy, což může být zneužito. 
Současně velkým problémem je, že ve společnosti je nízká informovanost o rizicích, která jsou 
s užíváním internetu a mobilních telefonů spojena. Obětí výše uvedených jevů (kyberšikana, 
kybergrooming, kyberstalking) se často stávají děti, které jsou v této oblasti více důvěřivé než dospělí. 
Virtuální sítě také děti mnohdy využívají častěji než starší populace. Je to dáno asi obecně tím, že 
schopnost přizpůsobovat se novým technologiím je bližší dětem než dospělým. Rodiče většinou také 
nemají dostatek času, aby zjišťovali, jaké nové služby virtuální prostředí poskytuje, jak funguje, 
případně, jakými pravidly se řídí. O dané problematice tak mají velmi často méně informací než děti, 
což je velmi handicapuje v oblasti prevence těchto rizikových jevů, kterým jsou uživatelé virtuálních 
technologií vystaveni. Nízká informovanost dětí a jejich rodičů má za následek rizikové chování dětí ve 
virtuálním prostředí.  
 
 
Cíle projektu: 

 zvýšení informovanosti uživatelů informačních a komunikačních technologií o virtuálních 

rizicích 

 snížení kriminality páchané prostřednictvím informačních a komunikačních technologií 

 znesnadnění možnosti páchání protiprávního jednání prostřednictvím informačních a 

komunikačních technologií 

 zvýšení informovanosti o zásadách bezpečného chování ve virtuální komunikaci 

 
Cílová skupina: 

 děti – klienti SVP, které žijí v méně podnětném sociálním prostředí a jsou ohroženy sociálním 

vyloučením a kriminalitou 

 rodiče dětí – klientů SVP 

 děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí od 8 do 15 let včetně, z Příbrami a 

blízkého okolí, které jsou klienty Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna 

 děti, které jsou ohroženy sociálně-patologickými jevy a mají poruchy chování a jsou zařazeny 

do dobrovolnického Programu 5P, v rámci kterého jsou u nich podporovány smysluplné a 

bezpečné volnočasové aktivity 

 žáci Speciální školy Příbram, kteří se mohou pro svůj pomalejší rozumový vývoj stát velmi 

snadno obětí trestných činů páchaných prostřednictvím informačních a komunikačních 

technologií nebo naopak pro své nižší právní vědomí pachateli této trestné činnosti 

 

Aktivity projektu: 
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V rámci projektu se uskuteční 6 jednodenních pětihodinových odborných seminářů na téma „Rizika 
virtuální komunikace“. Hlavními tématy semináře bude kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, 
sexting apod. Dvou seminářů se zúčastní děti – klienti SVP společně se svými rodiči. Lze očekávat, že 
se tím posílí jejich vzájemná sociální vazba a zároveň obdrží obě strany (dítě i rodič) velmi důležité 
informace z oblasti rizik virtuální komunikace. Třetí kurz bude pro klienty NZDM Bedna. Poslední kurz 
se uskuteční pro děti, které jsou zařazeny do dobrovolnického Programu 5P (realizuje občanské 
sdružení ITYTAKY), v rámci kterého jsou u nich podporovány smysluplné a bezpečné volnočasové 
aktivity. Tyto děti jsou stejně jako klienti SVP či NZDM Bedna ohroženy sociálně-patologickými jevy, 
často mají poruchy chování, potýkají se se záškoláctvím apod., a často mají nízké právní vědomí.  
Dva semináře budou také pro žáky 4. až 9. třídy Speciální školy Příbram. Tyto děti se mohou pro svůj 
pomalejší rozumový vývoj stát velmi snadno obětí trestných činů páchaných prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií nebo naopak pro své nižší právní vědomí pachateli této 
trestné činnosti. Kurzy bude lektorovat akreditovaný odborník na téma „Nebezpečí internetu“ a 
„Šikana“.  
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3.6 Bezpečný život seniorů 
 

 
V posledních letech jsme v České republice zaznamenali celou řadu případů majetkové trestné 
činnosti páchané na seniorech formou podvodných krádeží a loupeží za použití násilí. Pachatelé 
využívají často nejen jejich horší fyzické kondice, ale také jejich důvěřivosti. Podvodníci jsou schopni 
se pod různými záminkami vetřít až do bytu, a pak využít vhodného okamžiku a okrást je i o 
celoživotní úspory. Navíc vystupují často velmi seriózně a působí natolik přesvědčivě, že často lehce 
získají důvěru staršího člověka (především těch, kteří žijí osamoceně a chybí jim sociální kontakt). 
Proto jsou senioři zcela oprávněně  jednou z cílových skupin a priorit při aktivitách v oblasti prevence 
kriminality. 
Městská policie Příbram ve spolupráci s Policií ČR se seniorům v oblasti prevence kriminality věnuje 
dlouhodobě. Každoročně bylo pro seniory uspořádáno několik besed a setkání, jejichž hlavním 
tématem byla bezpečnost ve městě a především zásady bezpečného chování, které mají za úkol 
snížit riziko stát se obětí trestné činnosti. V rámci těchto setkání byli také účastníci seznámeni s tím, 
jak postupovat, když se již stanou obětí (případně svědkem) trestné činnosti. 
 V rámci těchto setkání bylo Město Příbram a MP Příbram požádána, že by senioři měli zájem o 
dlouhodobější vzdělávání v oblasti prevence kriminality. Z mnoha konkrétních případů je zjištěno, že 
senioři, kteří se stávají obětí trestné činnosti na základě své přehnané důvěřivosti či nedostatečné 
opatrnosti, již byli předtím o těchto rizicích informováni. Proto je potřebné tyto informace stále různou 
formou opakovat, rozšiřovat a doplňovat, a to v souvislosti s informacemi o nových formách páchání 
trestné činnosti na seniorech.  
Město Příbram na základě výše uvedeného zrealizovalo ve spolupráci s Vysokou školou evropských 
regionálních studií, o.p.s. (dále jen VŠERS) na podzim roku 2011 pilotní projekt vzdělávání seniorů 
v oblasti prevence kriminality. VŠERS má v oblasti prevence kriminality odborné zázemí, neboť již 
řadu let poskytuje akreditovaný studijní program Bezpečnostně právní činnost.   
V rámci projektu, který se skládal z pěti přednáškových cyklů, byli senioři poučeni o pravidlech 
bezpečnosti, a to v oblasti ochrany života (prevence přepadení a okradení) a majetku (finanční 
gramotnost, zabezpečení domácnosti), byli poučeni o bezpečnosti pohybu v silničním provozu, a 
seznámeni se základy legislativy a s postupy oznamování trestného činu. Projektu se zúčastnilo 
celkem 50 seniorů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. 
Po ukončení kurzu byl účastníkům předložen evaluační dotazník, z jehož vyhodnocení vyplývá, že s 
obsahovou náplní přednášek bylo spokojeno 90 % účastníků, 90 % účastníků by kurz doporučilo svým 
přátelům a stejný počet odpověděl, že využije získaných poznatků v praxi. Odborná úroveň 
přednášejících byla u 80 % účastníků výborná, 10 % ji hodnotilo jako velmi dobrou. Více než 40 % 
účastníků má zájem o pokračování. Účastníci rovněž vyslovili přání, aby se v kurzu věnovala také 
pozornost ukázkám praktické sebeobrany včetně jejího nácviku, samozřejmě v přiměřeném rozsahu 
dle zdravotního stavu a možností účastníků. 
O kurz byl vyšší zájem, než umožňovala kapacita, takže řada zájemců musela být odmítnuta. 
 
Cíl projektu: 

 Zvýšit u seniorů subjektivní pocit bezpečí 

 Informovat účastníky uceleného kurzu o možnostech jak při dodržování konkrétních zásad 

bezpečného chování mohou předcházet možnosti stát se obětí trestné činnosti 

 Snižování kriminality 

 Získat účastníky pro proaktivní přístup k prevenci kriminality 

 Posílit důvěru v samosprávu obce a městskou policii 

 Zvýšit právní vědomí účastníků 
 
Cílová skupina: 
Občané starší 60ti let žijící v Příbrami a blízkém okolí, kteří jsou ohroženi trestnou činností či jiným 

protiprávním jednáním. 

 

Aktivity projektu: 
Projekt se bude skládat ze 7 dvouhodinových na sebe navazujících přednášek na tato témata: 

 Bezpečný život aneb prevence kriminality v 21. století (rámcový úvod do problematiky, 

legislativní základy, uplatňování práv seniorů při kontaktu se zástupci veřejné správy apod.) 
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 Finanční bezpečnost aneb jak se vyhnout podvodům (seznámení se s jednotlivými zásadami 

správného zacházení s platebními prostředky, riziko „výhodných“ úvěrů, nákupů na splátky, 

ochrana osobních dat, bezpečnost internetového bankovnictví atd.) 

 Bezpečný pohyb v silničním provozu (správné definování pravidel provozu, rámcové 

seznámení s povinnostmi účastníků silničního provozu, problematické aspekty absolutní 

přednosti chodců) 

 Bezpečný domov aneb jak zabezpečit svůj majetek (seznámení s možnostmi preventivních 

opatření; spolupráce s orgány městské policie, místně a věcně příslušných základních útvarů 

Policie ČR, orgány samosprávy ve světle teritoriálních souvislostí; taktické zásady, 

mechanické a elektronické bezpečnostní prvky) 

 Jak předcházet riziku přepadení či okradení a postup při řešení této situace 

 Zásady bezpečného chování s ukázkami sebeobrany 

 Praktický nácvik sebeobrany  

Jednotlivé přednášky budou v rozsahu cca 120 minut. Kurzu se zúčastní 2 skupiny seniorů v počtu 
cca 20 – 25 osob. Kurz bude realizovat Vysoká škola evropských regionálních studií, o.p.s., která 
poskytuje akreditovaný studijní program Bezpečnostně právní činnost. VŠERS zajistí ukázky 
sebeobrany a nácvik sebeobrany prostřednictvím zástupců občanského sdružení TILIUS, o. s., jehož 
členové v Příbrami již více než 4 roky pravidelně realizují kurzy sebeobrany pro ženy a přednášky pro 
školy s názvem „Zásady bezpečného chování s ukázkami sebeobrany“. 
 Účastníci obdrží na závěr kurzu preventivně-informační tiskovinu „Bezpečný život seniorů“, v které 
budou shrnuty základní informace z kurzu, osobní alarm Bodyguard3 a preventivně – informační leták 
s tímto obsahem: 

 
Bezpečný domov SENIOŘI 

 zamykejte vstupní dveře do domu a bytu 

 pokud u dveří někdo zazvoní, neotevírejte automaticky dveře, aniž se přesvědčíte, kdo za nimi stojí 

 podívejte se panoramatickým kukátkem 

 používejte bezpečnostní řetízek 

 nenechte se nalákat na výhry, výhodné nabídky a nákup zboží 

 odmítnout služby a nabídky cizího člověka není neslušné 

 nikdy nedůvěřujte a nevpouštějte do bytu cizí lidi a ani ty, kteří vás znají jménem nebo znají vaše 

příbuzné – tyto informace si mohli zjistit z běžně dostupných zdrojů 

 nebojte se cizím lidem, kteří jsou neodbytní, říct „ne, nemám zájem, odejděte od mého bytu a už 

mne neobtěžujte“ 

 bude-li vás cizí člověk i nadále obtěžovat, zachovejte klid a volejte 156 nebo 158 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

156   Městská policie Příbram 

158   Policie ČR 

155   Záchranná služba 

150   Hasiči 

112   Evropské číslo tísňového volání 

 

800 157 157  Senior telefon 

800 155 555      Linka bezpečí 

318 402 291            Bezplatná Poradna města Příbram 
 

 
 
 

 
 

 
 


