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Úvod 
 

Městský program prevence kriminality na rok 2015 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 2015, 

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, 2011, 2012, 2013 a 2014, 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 2014 ukazuje, že po třech letech (2008 – 2010), kdy jsme 

zaznamenávali výrazné snížení počtu trestných činů spáchaných na území města, jsme úspěšně 

navázali na tyto roky a pokračovali v úspěšném trendu snižování kriminality ve městě. V roce 2011 

došlo k menšímu nárůstu kriminality (cca o 5 %), v roce 2012 se jedná o další nárůst v počtu 13,5 %. 

V loňském roce 2014 se podařilo kriminalitu snížit o 31,36 %. Město Příbram za posledních 6 let 

zrealizovalo více než tři desítky preventivních projektů. Chceme v této činnosti i nadále pokračovat, 

přestože některé kriminogenní faktory nemůžeme ovlivnit (nezaměstnanost ovlivněna celosvětovou 

hospodářskou krizí, sociální struktura obyvatel regionu s nezanedbatelnou částí občanů s velmi 

nízkými, nebo žádnými příjmy, nedostatečná kontrola způsobů trávení volného času dětí ze strany 

rodičů, atd.). Chceme být stále aktivní a pokračovat v realizaci již osvědčených projektů a zároveň 

vhodně reagovat na nová bezpečnostní rizika. Jsme si také 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 chceme občany získat pro proaktivní přístup 

k řešení bezpečnosti ve městě. 

Městský program prevence kriminality na rok 2015 obsahuje projekt z oblasti sociální 

prevence, který navrhuje komplexní přístup k řešení aktuálních bezpečnostních problémů a rizik, 

kterými jsou zejména majetková trestná činnost (především krádeže vloupáním do ostatních objektů, 

jako jsou garáže, sklepy, atd., a do obchodů, restaurací a rodinných domů), nezanedbatelné množství 

rodin, u nichž je riziko výskytu kriminálního chování u jejích členů, vysoký počet obětí trestných činů 

pocházejících i z řad seniorů atd. Dále chceme efektivně pracovat s kriminálně rizikovými dětmi 

v rámci ověřených postupů a na základě předchozích zkušeností z práce s touto cílovou skupinou. 

Jednotlivé projekty jsou zaměřeny, na základě stanovených priorit v Koncepci prevence 

kriminality města na léta 2012 až 2015 a aktuální analýzy trestné činnosti, na snižování kriminality, na 
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eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a na 

informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Cílem městského 

programu prevence kriminality na rok 2015 je především snížení majetkové trestné činnosti (s 

důrazem na krádeže vloupáním) a zvýšení subjektivního pocitu bezpečí občanů města. Chceme 

pokračovat v dlouhodobé a cílené práci s rodinami, u nichž je riziko výskytu kriminálního chování 

jejich členů. Výše uvedené projekty jsou v souladu se Strategií prevence kriminality vlády ČR na léta 

2012 až 2015 a reagují na součastnou bezpečnostní situaci ve městě. 

Úvodní projekt má za cíl snížení komplexní trestné činnosti, zejména pak majetkové, která 

v Příbrami stále tvoří více než 62 % spáchané trestné činnosti. Od roku 2011 jsme zaznamenali 

výrazný nárůst krádeží vloupáním do ostatních objektů, kam patří garáže, sklepy, zahradní domky, 

dílny, apod. po celém území města Příbram, kde nejčastějším cílem pachatelů jsou garáže a sklepy 

(sklepní kóje). K tomuto stavu také přispívá nezaměstnanost, společensky nežádoucí jevy a přibývá 

míst, která jsou ohrožená sociálním vyloučením a zvládání společensky právě již zmíněných 

nežádoucích jevů, minimalizace konfliktů a zvláště účinné předcházení projevům kriminality a 

vandalství se stává prioritou těchto dnů. Rovněž město Příbram aktuálně řeší problémy s možnými 

sociálně vyloučenými objekty. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme se rozhoidli pokračovat 

v úspěšném projektu Asistentů prevence kriminality, kde jejich hlavní přínos bude spatřován 

v působení nejen v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Rovněž budou v dotčených 

lokalitách provádět namátkové kontroly s hlídkami MP, jednak aby získali odborný základ a také 

proto, aby získali větší vážnost. Tento projekt přispěje k intenzivnější práci s občany žijícími nejen 

v ohrožených lokalitách, kterým hrozí sociální vyloučení, ale posílí jejich pozitivní projevy chování. 

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

výskytu kriminálního chování u jejich členů. Do projektu bude po zkušenosti z roku 2014 zařazeno na 

základě výběru cca 10 rodin, s kterými se bude dlouhodobě pracovat. Cílem je odstranění kriminálně 

rizikového chování jejích 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. V průběhu realizace projektu se s dětmi z rodin zapojených do 

projektu bude kontinuálně pracovat v rámci dětských růstových skupin zaměřených na rozvoj 

sociálních dovedností a zmírnění poruch chování dětí. Realizace bude probíhat v rámci služeb 

Ambulantního oddělení Střediska výchovné péče (AO SVP). Pro rodiče je v rámci běžných služeb AO 

SVP připravena mimo jiné i konzultační či psychoterapeutická pomoc při řešení rodičovských 

kompetencí, vývojových či vztahových krizí v rodině atd. Součástí projektu budou dvě celodenní 

setkání rodin a dva víkendové pobytové výjezdy celých rodin zaměřené na kultivaci vzájemných 

vztahů a umění společně sdílet volný čas. V rámci těchto víkendových aktivit bude vytvářen prostor 
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pro společné sdílení volného času dětí s rodiči. Víkendové akce budou obsahovat zážitkové aktivity, 

psychosociální hry zaměřené na rozvoj komunikace a spolupráce. 

Dále chceme již sedmým rokem zrealizovat letos sedmidenní letní sociálně rehabilitační 

pobyt (tábor) pro 20 dětí – klientů AO SVP. Tábor bude plynule navazovat na celoroční systematickou 

odbornou práci v rámci dětských růstových skupin zaměřených na rozvoj sociálních dovedností a 

zmírnění poruch chování dětí. Výběr dětí zařazených do pobytu probíhá přes AO SVP a je konzultován 

s kurátory pro mládež. Podmínkou pro vybrání do pobytu je aktivní spolupráce dětí ve výše 

zmiňovaných růstových skupinách. Vedle běžných táborových aktivit bude program pobytu, na jehož 

sestavování se podílí pracovníci AO SVP, obsahovat i specificky zaměřené programy (psychosociální 

výcvik, expresivní terapie, apod.). Tyto programy budou bezprostředně navazovat na předchozí 

cílenou práci s těmito dětmi v SVP a budou zapadat do kontextu celotáborové etapové hry, která 

bude zaměřena na multikulturní soužití, toleranci, předcházení sociálně patologickým jevům a naučí 

se chápat hodnoty, které jim připraví právě nastavený program celotáborové hry. Děti se seznámí 

s jiným prostředím, které je v rámci primární prevence zaměřeno na význam lidských práv, rozvoj 

vlastností, důraz na sebevědomí, schopnosti, svobodu žití s ostatními na zemi, chránit důstojnost a 

hodnotu lidské bytosti. Nový projekt „Domovníci“ má za hlavní cíl zvýšit pocit bezpečnosti obyvatel 

ve dvou sociálně vyloučených lokalitách, a to na Flusárně a v areál bývalá kasárna, kde by mělo 

docházet k dlouhodobému udržení pořádku v uvedených objektech. Dále jeho činností by mělo být 

napomoci ve snížení páchání trestných činů a přestupků a jako hlavní prioritu zde vidíme vytvoření 

dvou pracovních míst domovníků a zapojení místních obyvatel do řešení problémů v uvedené 

lokalitě. 

 

 

 

V Příbrami 21. ledna 2015 

 

 

                                                                                                                Ing. Jindřich Vařeka 

                                                                                                             starosta města Příbram 

                                                                                     a předseda pracovní skupiny prevence kriminality 
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1. Aktuální bezpečnostní analýza 
 

Podrobná analýza bezpečnostní situace ve městě a institucionální analýza jsou uvedeny 

v Koncepci prevence kriminality města na léta 2012 až 2015, která byla schválena Zastupitelstvem 

města dne 2. února 2012 (Usnesení č. 338/2012/ZM). Na základě výše uvedeného předkládáme 

pouze aktuální analýzu kriminality. 

Analýza kriminality 

Kriminalita na území města v letech 2013 – 2014 

 
Název 

 

 
2013 

 
2014 

Vraždy celkem 0 0 

Loupeže 14 15 

Násilné trestné činy celkem 71 64 

Znásilnění 2 2 

Pohlavní zneužívání v závislosti 1 0 

Pohlavní zneužívání ostatní 2 4 

Mravnostní činy celkem 5 10 

Krádeže vloupáním do obchodu 74 19 

Krádeže vloupáním do restaurací a hostinců 8 3 

Krádeže vloupáním do bytů 34 34 

Krádeže vloupáním do víkendových chat 9 18 

Krádeže vloupáním do rodinných domků 30 19 

Krádeže vloupáním do ostatních objektů 259 143 

Krádeže vloupáním celkem 449 243 

Krádeže kapesní 37 32 

Krádeže motorových vozidel dvoustopých 31 23 

Krádeže motorových vozidel jednostopých 2 3 

Krádeže věcí z automobilů 231 70 

Krádeže prosté celkem 564 325 

Majetkové činy celkem 1149 683 

Sprejerství 5 8 

Nedovolená výroba a distribuce psychotropních látek a jedů 18 17 

Ostatní kriminální činy celkem 111 80 

Zanedbání povinné výživy 83 87 

Podpora a propagace hnutí směřující k potlačování lidských práv a svobod     0 0 

Ostatní trestná činnost 10 5 

Zbývající kriminalita celkem 143 143 

Zpronevěra 11 17 

Podvod 23 23 

Neoprávněné držení platební karty 30 26 

Úvěrový podvod 25 17 

Ostatní hospodářské trestné činy 1 0 

Hospodářské činy celkem 125 121 

Obecná kriminalita celkem 1336 837 

CELKOVÁ KRIMINALITA 1604 1101 
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V roce 2014 bylo na území města spácháno o 503 trestných činů méně než v roce 2013. Jedná 

se tedy o pokles v počtu 45,69 %. Jak je patrné, došlo ke zlomu a navazujeme na snižování trestné 

činnosti tak, jak tomu bylo v letech 2008 až do roku 2010. Uvedená čísla z roku 2013 jsou oproti 

srovnání s rokem 2008, kdy bylo v Příbrami spácháno 2 129 trestných činů, nízké (v roce 2013 bylo 

spácháno o 411 trestných činů méně, což znamená snížení o 19 % oproti roku 2008).  

 

Nárůst kriminality v předešlých letech 2011 a 2012 lze přisuzovat především třem faktorům. 

Jedním z nich je ekonomická krize projevující se ve vysoké nezaměstnanosti (v Příbrami 10 %) a dále 

jednoznačně se zhoršující sociální situace obyvatel ČR (stále přibývá lidí žijících na hranici chudoby) a 

restriktivní opatření ve výdajích na činnost Policie ČR projevující se v Příbrami mimo jiné i nižším 

počtem hlídek v terénu oproti rokům 2008 až 2010. Město svoje preventivní aktivity, které 

nastartovalo v roce 2008, nadále rozvíjí a snaží se různými preventivními opatřeními reagovat na 

vzniklé bezpečnostní problémy (a to za finanční podpory státu, bez níž by jejich rozsah nemohl být 

zdaleka tolik široký), ale přesto jsou statistiky kriminality za dva již zmíněné roky neuspokojivé. 

V loňském roce se podařilo právě preventivními opatřeními a intenzivním výkonem služby dostat 

nelichotivá čísla pod neustále stoupající tendenci na hodnoty z let 2010 a 2011. Město má na 

prevenci kriminality v rámci svého rozpočtu vyčleněny samostatné finanční prostředky a 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k ochraně a bezpečnosti osob přispívá 

Zastupitelstvem města zřízená Městská policie Příbram, která má 49 strážníků. 

 

 

• U majetkových trestných činů jsme celkově zaznamenali větší procentuální 

pokles v roce 2014 oproti roku 2013, tj. o 511 skutků méně, u krádeží vloupáním do bytů 

jsme na stejném čísle jako v roce 2013, které činilo 34 skutků, a u krádeží vloupáním do 

rodinných domků jsme zaznamenali pokles oproti roku 2013 o 19 skutků. 

• Naopak proti předcházejícím rokům bylo v roce 2012, tak i 2013 

zaznamenáno méně krádeží motorových vozidel dvoustopých, a to o 27 % (v roce 2011 46 

vozidel, v roce 2012 36 vozidel a v roce 2013 35 vozidel), kde tento trend pokračoval i v roce 

2014 a zaznamenali jsme snížení počtu krádeží motorových vozidel o 8 skutků, a rovněž 

jsme zaznamenali rapidní pokles krádeží vloupáním do obchodů, a to o 55 skutků oproti 

loňskému roku. 
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Komentář ke kriminalitě – shrnutí 

 

1. Celková kriminalita 

Počet evidovaných trestných činů v teritoriu Obvodního oddělení Příbram (OOP 

Příbram) činil v hodnoceném období roku 2014 celkem 1101 případů. V období od roku 2007 

se jednojednoznačně o nejlepší období, z hlediska kriminality na území OOP Příbram, 

potažmo města Příbrami. Objasněnost trestných činů činí 31,97 % a jde rovněž o nejlepší 

výsledek od roku 2007 

 

2. Násilné trestné činy 

Násilných trestných činů je v roce 2014 na území OOP Příbram zjištěno celkem 65. 

Lze konstatovat, že se jedná o ustálený stav v teritoriu OOP Příbram, který žádným 

alarmujícím způsobem nevybočuje ze standardu let minulých. Ovšem i v této oblasti trestné 

činnosti jde o nejlepší stav od roku 2007. 

 

3. Majetková trestná činnost 

Majetková trestná činnost, jinými slovy „krádeže všeho druhu“ tvoří největší část 

z celkové zjištěné kriminality zaevidované na území OOP Příbram. V roce 2014 to bylo 683 

případů, z celkové kriminality 1101 případů, což činí 62 % ze všech zjištěných případů. Jinými 

slovy a velmi zjednodušeně řečeno, téměř ¾ z celkové kriminality představují krádeže. Škoda 

způsobená majetkovými trestnými činy činila celkem 20.341.000,- Kč, kde tato škoda 

způsobená majetkovými trestnými činy je nejmenší zjištěná od roku 2007, a to i s ohledem na 

vývoj cen a zboží. Od roku 2007 lze rok 2013 z pohledu majetkové trestné činnosti hodnotit 

jako třetí nejlepší a jak již bylo zmíněno z hlediska způsobené škody dokonce jako nejlepší. 

 

I když je meziročně zjištěn pokles majetkové trestné činnosti, mění se její struktura, resp. 

zájem pachatelů těchto skutků. Nárůst byl v letošním roce zaznamenán pouze krádeží vloupáním do 

chat a zahradních domků, kde tento počet však celkově za sledované období představuje 18 činů. U 

ostatních druhů majetkové trestné činnosti zaznamenáváme její stagnaci, popř. její pokles. 

Nejvýraznější je pak pokles u krádeží vloupáním do obchodů ze 74 činů v roce 2013 na 19 činů v roce 

2014. 

 

Z policejních statistik je zřejmý pokles kriminality na území OOP Příbram, tedy na území 

města Příbrami. Mění se však struktura trestné činnosti daná zájmem pachatelů, kteří se jí 

dopouštějí. Bezproblémově pak funguje spolupráce mezi policií, státní správou vykonávanou 
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v přenesené působnosti a samosprávou. Stejně lze konstatovat o spolupráci s Městskou policií 

Příbram. V roce 2014 nebylo řešeno hromadné narušení veřejného pořádku při shromážděních, 

sportovních a kulturních akcí, ani jiné události, které by výrazným způsobem narušily veřejný 

pořádek. Rok 2014 lze hodnotit z mnoha pohledů jako dobrý a úspěšný rok z hlediska kriminality a 

bezpečnostní situace ve městě. 

 

 

 
Objasněnost trestných činů 

 

Rok Počet Tj. % Dodatečně 

2013 464 28,63 62 

2014 352 31,97 99 

 
 

Objasněnost trestných činů je v absolutních číslech v roce 2013 nižší než v roce 2014, a to o 3,04 %. 

 

 

Skutky páchané recidivisty, nezletilými, mladistvými a dospělými osobami 

 

Rok Věk 0-14 let 15-17 let 18 a více let Recidivisté 

2013 1 8 1526 242 

2014 1 8 1092 251 

    
 

Z pohledu pachatelů je velice pozitivní, že trend nastartovaný v roce 2009, kdy jsme 

v Příbrami zaznamenali výrazně méně pachatelů z řad mladistvých a dětí než v roce 2008, nadále 

pokračuje. V roce 2013 a 2014 byl pouze 1 skutek spáchaný mladistvými, což je ve srovnání 

s předchozími roky skvělé číslo (2008 – 33 skutků, 2009 – 21 skutků, 2010 – 9 skutků, 2011 – 7 

skutků). Je patrné, že dlouhodobá a komplexní práce s rizikovými dětmi a mládeží (v loňském roce 

zahrnující i práci s celými rizikovými rodinami), která započala v roce 2009, se vyplácí. 

 

Oběti 

Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let 

2013 59 580 152 

2014 42 451 149 

 

Počet obětí trestných činů se oproti roku 2013 snížil ve všech skupinách, u dětí (0-18) došlo k poklesu 

o 17 skutků, u žen pokles o 29 skutků a u osob starších 65ti let došlo k poklesu o 3 skutky. 
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Informace o vybraných druzích přestupků 

 

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

druh 

 

k 30.11. 

2014 

změna 

proti 

roku 

2013 

 

rok 

2013 

 

k 30.11. 

2014 

 

změna 

13-14 

 

rok 

2013 

 

rok 

2014 

změna 

13-14 

(index) 

změna 

13-14  

(%) 

Proti 

veřejnému 

pořádku 

32 813 -243 31 36 +5 9,35 10,9 1,55 2,36 

Proti 

občanskému 

soužití 

32 813 -243 312 335 +23 94 101,3 7,3 0,56 

Proti majetku 32 813 -243 670 766 +96 202 232 30 1,92 

na úseku 

ochrany před 

alkoholismem 

a jinými 

toxikomaniemi 

32 813 -243 164 161 -3 49,5 48 -1,5 -0,1 
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2. Projekty prevence kriminality 
 

2.1. Příbram – Asistenti prevence kriminality  
 

Gestor: Město Příbram  

Realizátor: Město Příbram  

Partneři:  

• Odbor prevence kriminality MV ČR (dále jen OPK)  

• Městská policie Příbram  

• Policie ČR  

• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram 

• Úřad práce ČR 

 

Zdůvodnění potřebnosti projektu  

Vybraní strážníci z řad Městské policie Příbram a zájemci z řad Policie ČR působící v rizikových 

lokalitách a osoby z míst ohrožených sociálním vyloučením  

 

Popis projektu „Asistenti prevence kriminality“  

Hlavní cíl, k němuž má projekt směřovat, stanovení vedlejších cílů  

Město Příbram aktuálně řeší problémy s přibývajícími lokalitami s možným sociálním vyloučením a 

také sociálně vyloučenými objekty. Vedení města se snaží vytvořit ucelenou koncepci postihující jak 

oblast bezpečnostní a situační, tak i sociální. Z tohoto důvodu Městská policie (dále také MP) 

zpracovala projekt vážící se k tomuto společensky aktuálnímu tématu - vznik dvou pracovních pozic 

asistentů prevence kriminality, kteří budou vyškoleni v měsíci dubnu 2015 zkušeným lektorem 

Zdeňkem Pankrácem. Projekt je zaměřen na řešení neuspokojivé bezpečnostní situace nejen v centru 

města Příbrami, ale i v jeho dalších vybraných částech, zejména v okolí lokalit s možným sociálním 

vyloučením, na trasách mezi školami a místy, kde se shromažďuje mládež z rizikových lokalit. Přesto, 

že naše město bylo doposud ušetřeno otevřených sociálních a etnických konfliktů, ani jemu se 

nevyhnul vznik lokalit obývaných osobami sociálně vyloučenými, nebo osobami sociálním vyloučením 

ohroženými. V městě Příbram existují tři takovéto lokality, kde dle statistik policie a názoru městské 

policie, vedení města, sociálního odboru i veřejnosti představují tyto lokality a zejména vztahy mezi 

jejími obyvateli bezpečnostní riziko. V těchto lokalitách, kde je výrazné zastoupení romské populace, 

je identifikovaná velká míra nezaměstnanosti, rozhodující podíl obyvatel závislých na sociálních 

dávkách a vysoký počet zadlužených osob. S existencí lokalit je spojen zvýšený výskyt rizikového 
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chování, přestupkové i trestné činnosti a tím je zde výrazně narušený pocit bezpečí, který vnímá 

vedení města, veřejnost i tisk.  

Hlavním cílem projektu je snížení počtu trestných činů, přečinů a přestupků a zvýšení pocitu bezpečí 

obyvatel Příbrami, zejména centru města, v okolí lokalit, před školami a lokalitách samotných a 

úkolem bude snaha integrovat obyvatele ubytoven do společenského dění. Činností projektu by mělo 

docházet k prevenci sporů mezi obyvateli lokalit, snížení jejich dopadu na veřejný život ve městě, jako 

je např. školní docházka dětí a nárůst pocitu bezpečí u obyvatel lokalit i široké veřejnosti. Projekt by 

měl snížit bagatelní trestnou činnost a přispět k eliminaci projevů chování, které sami o sobě trestnou 

činností nejsou, ale mohou k ní vést nebo v ní přerůst (zde zejména nevhodné chování mládeže 

směrem k ostatním obyvatelům, užívání návykových látek, časté konflikty) a rovněž by měl přispět ke 

zmenšení prostoru pro latentní trestnou činnost. Asistenti prevence kriminality budou provádět v 

dotčených lokalitách namátkové kontroly s hlídkami MP, jednak aby získali odborný základ a jednak 

proto, aby získali větší vážnost. Asistenti budou rovněž vykonávat pravidelný dohled u základních 

škol. Celý tento projekt přispěje k zintenzivnění práce s občany žijícími v rizikových lokalitách a posílí 

jejich pozitivní projevy chování. Součástí tohoto cíle je tedy i posílení role obou policií a obohacení 

jejich součinnosti o nový prvek v uvedených oblastech a tím posílí vymahatelnost práva, jak ze strany 

obyvatel lokalit, tak jejich okolí. Důležitým cílem bude zajištění efektivnější obousměrné komunikace 

mezi policií a obyvateli rizikových lokalit.  

Dílčím cílem projektu je zaměstnání dvou osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných, zvýšení jejich 

pracovních a sociálních kompetencí a zvýšení jejich sociálního statutu. Asistenti prevence kriminality 

získají nové znalosti a dovednosti v oblasti práva, bezpečnosti, kriminality a realizaci hlídkové služby a 

tím tak získají novou kvalifikaci a motivaci pro výkon práce, jako je například práce v bezpečnostních 

agenturách či podobných službách, a na trhu práce se tak mohou stát konkurenceschopnějšími. 

Dalším vedlejším cílem je prohloubení komunikace mezi samosprávou a obyvateli lokalit, kde jedním 

z problémů, se kterým se rovněž město potýká, je zvýšení imigrace obyvatel do lokalit, související 

zejména s bytovou politikou některých sousedních okresů či krajů. Tímto se ve veřejném prostoru 

vinou migrace pohybuje celá řada lidí, kteří dosud nejsou v kontaktu s poskytovateli služeb, ani 

sociálním odborem. Cílem asistentů bude tedy upozorňovat tyto lidi na možnost pomoci ze strany 

samosprávy a jeho partnerů.  

Stanovení cílové skupiny  

Projekt je zacílen na obyvatele sociálně vyloučených lokalit v Příbrami a také v širším smyslu na 

všechny obyvatele města Příbram. V těchto cílových skupinách by mělo dojít ke zvýšení pocitu 

bezpečí, k alespoň částečnému zlepšení soužití většinové společnosti s romskou komunitou, ke 

zlepšení vztahů mezi obyvateli lokalit navzájem, k omezení přestupkové a trestné činnosti a k 

prohloubení komunikace mezi obyvateli lokalit a městem.  
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Základní popis lokalit  

Lokalita „Na Flusárně“, v Březnické ulici, kde je potřeba poznamenat, že prozatím nepředstavuje 

neřešitelný problém a pokud jde o její rozsah, izolaci, nahromaděné problémy i počet osob, který ji 

obývá, je však už nyní trvalým zdrojem napětí mezi jejími obyvateli a majoritou a potenciálním 

ohniskem možných budoucích konfliktů. Zde se jedná o čtyři domy, které náleží do bytového fondu 

města, jsou to značně zanedbané byty nižších kategorií, které slouží jako byty sociální. Není možné 

přesně stanovit počet obyvatel této lokality, který se průběžně mění, ale trvale je zde hlášeno 63 

osob, skutečný počet zde ubytovaných bude vyšší (odhad mezi 70 – 80). Naprostá většina z nich je 

romského původu a prakticky všechny obyvatele lze zařadit mezi osoby sociálně vyloučené.  

Lokalita „Ubytovny v ulici Pod Čertovým pahorkem“ v městské části Příbram VII zahrnuje dva 

šestipodlažní panelové domy, v nichž soukromý subjekt poskytuje ubytování – ve většině případů 

osoby sociálně vyloučené. Nejméně 70 % z těchto osob jsou Romové. V objektech se zdržuje kolem 

200 – 250 osob. Poměrně vysoké poplatky za ubytování jsou provozovateli zařízení hrazeny z 

doplatků na bydlení. Stav objektů je podstandardní, běžně se vyskytuje hmyz a bytový fond je 

zanedbaný. Mezi obyvateli této lokality a obyvateli v okolní zástavbě již delší dobu panuje značné 

napětí, kde obyvatelé ubytoven obtěžují okolí nepořádkem, hlukem, zápachem, vandalismem a 

drobnou kriminalitou. Existence této potencionální sociálně vyloučené lokality subjektivně snižuje 

pocit bezpečí v poměrně širokém okolí. Tyto dvě ubytovny představují v současnosti patrně největší 

problém, který je spojen s fenoménem sociálního vyloučení ve městě.  

V samotném městě Příbram se již k charakteru sociálně vyloučené lokality blíží další dva objekty, opět 

ubytovny soukromé společnosti, kde se jedná o ubytovnu „Horník“ nedaleko náměstí 17. listopadu, 

(tedy v samém centru příbramského sídliště) a zejména tzv. „Hotelový dům“ v ul. Bratří Čapků. V 

obou případech jsou zde ubytovány osoby v obtížné sociální situaci – ve značném počtu také 

Romové. Bytový fond je nevyhovující, ale nejedná se o havarijní stav. Zejména v případě tzv. 

Hotelového domu (cca 120 ubytovaných, Romové tvoří pod 50 %), vše nasvědčuje tomu, že v blízké 

budoucnosti i tento objekt bude splňovat charakteristiky sociálně vyloučené lokality.  

 

Výběr prostředků a metod k dosažení cíle/cílů a popis činnosti/aktivit  

Příprava asistentů:  

Na obsazení pozice asistentů prevence kriminality proběhne výběrové řízení a před nástupem do 

zaměstnání projdou asistenti vstupním vzděláváním. Na tuto pozici budou vybrány osoby s místní 

znalostí a autoritou. Asistenty metodicky povede stanovený mentor, který bude rovněž metodicky a 

odborně proškolen. Pro asistenty a ve spolupráci s nimi bude připraven podrobný plán činnosti 

vázaný na potřeby řešit konkrétní výše uvedenou problematiku.  
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Vymezení působnosti asistentů  

Asistenti budou v naprosté většině své pracovní doby vykonávat pochůzkovou činnost po městě 

Příbram, zejména v místech, která jsou považována za riziková z pohledu kriminality, sociálně 

vyloučené lokality a jejich okolí, v blízkosti základních škol a zařízení služeb sociální prevence. Další 

působnost asistentů bude spočívat:  

• Komunikace s obyvateli a vysvětlování účelu své přítomnosti  

• Poradenství: Asistenti poradí občanům, kam se obrátit a jako formou v případě protiprávního 

jednání, případně jim pomohou a zajistí kontakt s policií (zavedou je na služebnu, přivolají 

hlídku), poradí rovněž, s jakými záležitostmi se lze obracet na tu kterou organizační složku 

města či jakou pomoc lze žádat od neziskových organizací  

• Motivační: Asistenti budou motivovat mládež ke smysluplnému trávení volného času a 

doporučovat jim využití skateparku, později hřiště a nízkoprahového zařízení (Bedna)  

• Řešení vznikajících problémů již jejich počátku: Asistenti budou vyhledávat místa 

potenciálních konfliktů a svojí přítomností jim předcházet  

• Mediace již nastalých sporů, uklidňování situace  

• Monitoring dodržování veřejného pořádku (nejprve budou asistenti vykonávat službu 

společně se strážníky městské policie, po důkladném proškolení a zácviku budou asistenti 

pracovat samostatně)  

• Dohled u základních škol před zahájením vyučování a při ukončení vyučování a rozchodu 

žáků, dohled nad bezpečností dětí pří začínajících projevech šikany, rvaček, okrádání školáků, 

ale i kouření dětí nebo prevence před distribucí omamných látek přímo před budovou školy  

• Analogické aktivity před zařízeními poskytovatelů služeb  

• Monitoring pohybu dětí v době vyučování a spolupráce se školami a rodiči při odstraňování 

záškoláctví  

• V případě zjištění protiprávního jednání informování Městské policie a postup dle jejich 

pokynů  

• Kontrola heren a restauračních zařízení, zda se v nich nezdržují osoby pod stanovenou 

věkovou hranicí  

• Nadstandardní komunikace s obyvateli lokalit, monitoring jejich problémů, doporučení  

• Plnění úkolů ze strany pověřeného strážníka MP (mentora) či směnového vedoucího MP  

• Zvýšení důvěryhodnosti Městské policie v očích občanů a naopak „otevření“ problémových 

míst městské policii díky jejich informování  

• Dohled nad přechody pro chodce v blízkosti škol a dětskými hřišti, tedy místy, kde je třeba 

dbát o zvýšenou bezpečnost dětí  
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• Plnění úkolů ze strany pověřeného strážníka MP (mentora) či strážníků OPIS (vedoucí směny)  

• Přispění k ochraně a bezpečnosti osob a majetku  

• Pochůzková služba pod vedením městské policie, později samostatně  

 

Díky dobré informovanosti, znalosti prostředí a místních obyvatel budou asistenti prevence 

kriminality rádci a pomocníky, kteří mohou svojí činností předcházet vzniku mnoha problémů. V 

případě potřeby dokážou občanům poradit na koho se s daným problémem obrátit. Výsledkem jejich 

činnosti bude zlepšení informovanosti občanů lokalit o legálních možnostech ochrany před trestnou 

činností a nutnosti občanů dodržovat právní normy.  

 

Materiální a personální zabezpečení projektu  

Projekt Asistenti prevence kriminality byl ve městě Příbram úspěšně realizován v roce 2014. 

Vzhledem ke kladným ohlasům občanů města a široké veřejnosti se vedení města rozhodlo 

pokračovat i v roce 2015. Město Příbram se bude podílet na jeho realizaci částkou 65 000,- (13,3 %). 

Materiální zabezpečení projektu:  

• část finančních prostředků zajistí město Příbram ze svého rozpočtu, zbývající část prostředků 

bude poskytnuta z dotace MV ČR  

• za přípravu a realizaci projektu odpovídá Městská policie Příbram  

• asistenti budou vybaveni jednotnou ústrojí s předepsanou identifikací, svítilnou, popř. 

minikamerou a mobilním telefonem pro komunikaci s Městskou policií  

• zázemí pro asistenty bude vytvořeno v sídle MP, budou mít k dispozici svou místnost (zde 

budou realizovat administrativu, provádět konzultace)  

 

Personální zabezpečení projektu a organizační podmínky:  

Realizaci projektu budou zajišťovat především 2 asistenti prevence kriminality a 1 pověřený pracovník 

městské policie. Asistenti budou vybráni ve výběrovém řízení. Vedle zvoleného mentora se bude na 

řízení podílet velitelka městské policie a službu konající strážníci. Asistenti prevence kriminality budu 

využívat kanceláře svého mentora, kde se budou na začátku i konce pracovní doby hlásit. Na začátku 

pracovní směny rozdělí odpovědný pracovník asistentům úkoly na daný den a v jejím závěru budou 

asistenti konzultovat jejich výsledky. Mentor bude poskytovat asistentům metodickou oporu, bude 

jim rozdělovat úkoly a hodnotit jejich výsledky.  

Pracovní doba asistentů se bude skládat z ranní směny 6.30 – 15.00. Ve výjimečných případech 

budou povoláni i mimo vymezenou pracovní dobu (různé bezpečnostní akce apod.). Asistenti budou 

pravidelně na jednání Pracovní skupiny prevence kriminality.  
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Mentor i asistenti absolvují vstupní školení a budou se účastnit následného průběžného vzdělávání.  

 

Proškolení:  

Asistenti budou na začátku proškolení v dvoudenním kurzu, který bude mít čtyři části. 

Šestnáctihodinový kurz bude rozdělen do bloků, které se budou postupně týkat kompetencí a 

principů spolupráce s městskou policií, dále komunikačních dovedností, práce s cílovou skupinou a 

poslední se bude týkat specifik příbramského prostředí.  

Mentor, který se bude tohoto vzdělávacího bloku účastnit také, bude mít navíc osmihodinový kurz 

řízení a koordinace.  

Po třetím a šestém měsíci bude zajištěná externí supervize.  

V průběhu celého trvání projektu bude, jak je uvedeno na jiných částech projektu, probíhat intenzivní 

komunikace mezi mentorem a asistenty, mezi pracovníky odboru sociálních věcí a asistenty. Tato 

komunikace bude mít i vzdělávací charakter. Uvedení aktéři budou připraveni různé stránky svojí 

odbornosti asistentům vysvětlovat.  

Výběr a základní vstupní požadavky na asistenty  

Asistenti prevence budou vybrání v transparentním výběrovém řízení z řad uchazečů o zaměstnání. 

Kritéria pro výběr budou stanovena podle podmínek stanovených výzvou a rovněž podle vybraných 

kritérií požadovaných po městských strážnících v Příbrami (beztrestnost, spolehlivost, zdravotní 

způsobilost, minimálně základní vzdělání, komunikační dovednosti, dobrá orientace v místním 

prostředí, trvalý pobyt v Příbrami). V komisi bude zasedat starosta města, zástupce městské policie 

(velitelka), manažer prevence kriminality, zástupce PČR, zástupce města, vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví.  

 

Prezentace projektu na veřejnosti  

Veřejnost bude informována o projektu a následné činnosti asistentů prostřednictvím měsíčníku 

Kahan a dalšími místními periodiky, tiskovou konferencí města na webových stránkách města 

Příbram. Informovanost široké veřejnosti o projektu bude probíhat průběžně, nejméně však 4x do 

roka prostřednictvím již zmíněných subjektů. Asistenti se budou účastnit různých besed, jednak na 

základních školách, mezi seniory a ostatní veřejností.  

 

Spolupráce s dalšími subjekty  

Asistenti prevence kriminality budou zejména spolupracovat:  

• Městská policie přijímá asistenty do své organizační struktury, vyčleňuje jim prostor, zajišťuje 

jejich proškolení, stanovuje a proškoluje jejich mentora, navrhuje plán spolupráce se 

strážníky a sladění výkonu služby s nimi, připravuje podrobný plán činnosti  



17 
 

• PČR se podílí na plánu činnosti, navrhuje způsob součinnosti s asistenty, podílí se jednak v 

rámci průběžné komunikace, jednak na bázi komise pro děti a mládež na pravidelném 

monitoringu a optimalizaci práce asistentů  

• Skupina prevence kriminality pravidelně monitoruje činnost asistentů, navrhuje její 

optimalizaci, přináší zpětnou vazbu od veřejnosti  

• Sociální odbor, neziskové organizace a školy jednak formulují zakázku s ohledem na zajištění 

pocitu bezpečí klientů a žáků, jednak vytvářejí vazby mezi výkonem asistence a poskytováním 

služeb sociální prevence (např. vysvětlují asistentům fungování nízkoprahového zařízení a 

domlouvají se s nimi na tom, že budou mládeži na ulici doporučovat služby tohoto zařízení), 

řeší s asistenty konkrétní problémy, asistenti se stávají součástí sítě sociální prevence  

• Úřad práce, Probační a mediační služba ČR  

 

Stanovení kritérií a způsobu hodnocení efektivity dopadů projektu a způsobu kontroly udržitelnosti  

Efektivita dopadů se u tohoto projektu, podobně jako například při realizaci sociálních služeb, 

hodnotí poměrně obtížně, protože na změnu prostředí působí celá řada dalších faktorů. Nicméně 

hodnocení bude prováděno, a to dvojím způsobem.  

1. Průběžně: Činnost bude vyhodnocovat na svém zasedání (1x za 2 měsíce, tedy 4x za dobu 

realizace) pracovní skupina prevence kriminality. Ta se bude zabývat mírou dopadu v rámci 

jednotlivých sledovaných kritérií a bude navrhovat optimalizaci výkonu služby pro další období. 

Východiskem jí budou záznamy od asistentů a měsíční zprávy od mentora.  

2. Na závěr: Po ukončení projektu, v měsíci lednu a únoru, bude vyhodnoceno celkově působení 

asistentů.  

V rámci průběžného i celkového hodnocení budou sledována tato kritéria:  

1. Snížení počtu spáchaných trestných činů, přečinů a přestupků, který bude monitorován skrze 

statistiku obou policií a bude kvalitativně vyhodnocován podíl asistentů na případném poklesu.  

2. Bude zjišťován pocit bezpečí obyvatel lokalit i širší veřejnosti v Příbrami. Nástrojem bude anketa 

mezi obyvateli a rovněž mezi pracovníky sociálního odboru, neziskových organizací a škol.  

3. Rovněž bude monitorován vývoj „nálady ve společnosti“ a tím i míry rizika projevů možného 

extremismu.  

 

Město Příbram počítá s tím, že rozvinuté know-how využije i v následujícím roce a na konci roku 2015 

připraví pokračovací projekt s využitím všech zkušeností z prvního roku realizace.  
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Výkaznictví  

Asistenti mají v denním programu zakomponovaných 60 minut (na začátku směny) na administrativní 

práci. Nejedná se o pouhé vykázání odpracovaných hodin, ale záznam bude obsahovat také popis 

klíčových událostí, zaznamenaných rizik, řešených případů. Pro tento účel bude v přípravné fázi 

projektu vytvořena šablona, kterou budou asistenti využívat po celou dobu projektu. Tyto zprávy 

budou využité jako jeden ze zdrojů závěrečné zprávy po skončení projektu.  

 

Realizace a řízení projektu  

Realizační tým:  

• starosta města  

• vedoucí územního odboru Policie ČR  

• velitelka Městské policie  

• manažer prevence kriminality Města Příbram  

• vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  

 

Řízení projektu:  

manažer prevence kriminality Města Příbram  

 

Harmonogram projektu  

Leden 2015 projektový záměr a jeho schválení RM 

Únor 2015 předložení projektu prevence kriminality s žádostí o dotaci na OPK 
MV ČR  

Březen 2015 vypsání výběrového řízení na pozici Asistenta prevence kriminality 

Duben 2015 informace o přidělení (nepřidělení) dotace, případné úpravy v 
projektu, příprava mentora, asistentů prevence a jejich výběr formou 
výběrového řízení  

Květen 2015 – Prosinec 2015 realizace projektu 

Prosinec 2015 vyhodnocení projektu 

 

Zdroje 

Město Příbram  65 000,- Kč (tj. 13,3 %)  

Dotace OPK MV ČR  421 000,- Kč  

Celkem  486 000,- Kč  

 

Udržitelnost a návaznost na další projekty 

Spolupráce s koordinátorem zabývajícím se problematikou prevence kriminality v rámci Policie ČR. 

Asistenti budou společně se strážníky městské policie provádět hlídky v sociálně vyloučených 

lokalitách, budou spolupracovat se sociálním odborem, neziskovými organizacemi, úřadem práce a 
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probační a mediační službou. Společně s mentorem budou prováděny besedy ve školkách, školách a 

dalších zařízení, rovněž i besedy a setkání se seniory, kde se bude probírat tématika kriminality ve 

městě a jak předcházet nebezpečným situacím. Realizátor projektu předpokládá udržitelnost 

minimálně 3 roky po jeho realizaci, kdy by měl pokračovat projekt Asistenta prevence kriminality. 

Podle aktuální bezpečnostní situace bude vyhodnoceno působení a efektivita APK ve službě a činnost 

mentora prevence kriminality. Efektivita projektu by se měla po jeho realizaci projevit 

v profesionálním výkonu služby a zvláště pak při práci s nepřizpůsobivými jedinci by mělo dojít 

k minimalizaci vzniku konfliktních situací a profesního selhání. Dále pak snížení počtu nežádoucích 

jednání zvláště v místech ohrožených sociálním vyloučením a oznámení týkající se nespokojenosti 

občanů se způsobem jednání asistentů a strážníků včetně posílení pocitu bezpečí občanů a pokles 

výhrad v oblasti veřejného pořádku. 
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3.2. Projekt SDÍLENÍ 
 

Gestor: Město Příbram  

Realizátor: Město Příbram  

Partneři:  

• Ambulantní oddělení Středisko výchovné péče – pracoviště Příbram  

• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram – Oddělení SPOD 

• Ponton, o. s.  

• Magdaléna, o. p. s.  

• Probační a mediační služba ČR, středisko Příbram  

• Poradna města Příbram  

• Úřad práce Příbram 

• Azylový dům města Příbram  

• Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy  

• Q Klub  

• DDM  

• Výchovní poradci a metodici prevence příbramských základních škol  

 

Zdůvodnění potřebnosti projektu  

Zkušenosti odborných pracovníků Ambulantního oddělení Střediska výchovné péče (dále jen AO SVP) 

v Příbrami a odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram (dále jen OSVZ)ukazují, že v rodinách 

s dětmi s rizikovým chováním nebo již s 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. Proto se v Příbrami v roce 2012 začal realizovat projekt s názvem 

„SDÍLENÍ“, jehož cílem bylo snížení výskytu delikventní činnosti a odstranění kriminálně rizikového 

chování ve vytipovaných rizikových rodinách prostřednictvím přímé, dlouhodobé a komplexní práce s 

jejími členy. Jelikož se tento projekt osvědčil, rozhodlo se v jeho realizaci město Příbram pokračovat i 

v letošním roce.  
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Popis projektu „SDÍLENÍ“  

Hlavní cíl projektu:  Snížení výskytu delikventní činnosti a odstranění kriminálně rizikového chování 

ve vytipovaných rizikových rodinách prostřednictvím přímé, dlouhodobé a komplexní práce s jejími 

členy  

Dílčí cíle:  

1. Podpora rozvoje osobnosti rodičů, posilování jejich rodičovských kompetencí, změna výchovného 

stylu v rodině.  

2. Vytváření příležitostí pro rozvoj osobnosti dětí a prevenci rizikového chování dětí (nabídka 

vhodných a dostupných volnočasových aktivit, doučování, dětské růstové skupiny), které jsou aktivně 

zařazeny do dětských terapeutických skupin v rámci AO SVP a jejichž rodiče se střediskem aktivně 

spolupracují při řešení výchovných problémů.  

3. Rozvoj schopností a dovedností dospělých členů rodin v oblasti funkční gramotnosti (hospodaření s 

příjmy, placení závazků, získání a udržení zaměstnání, udržení stávajícího bydlení, jednání s úřady, 

administrativní úkony apod.).  

4. Celodenní program pro rodiny zařazené do projektu s cílem zlepšit mimo jiné i vzájemné rodinné 

vztahy (2x).  

5. Výjezdy celých rodin zaměřené na kultivaci vzájemných vztahů a umění společně sdílet čas (2x).  

 

Cílová skupina: Rodiny, v nichž je dítě s rizikovým chováním nebo již páchající kriminální činy  

 

Výběr prostředků a metod k dosažení cíle/cílů a popis činnosti/aktivit  

Aktivity projektu:  

Pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram ve spolupráci s pracovníky AO SVP a 

Probační a mediační službou ČR, střediskem Příbram (dále jen PMS) vytipují vhodné rodiny pro 

zařazení do projektu v jejich přirozeném, ale i uměle vytvořeném prostředí (např. Azylový dům 

Příbram).  

Bude 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, 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. S důrazem na 
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rodiče tak, aby plnili důsledně své rodičovské povinnosti a podíleli se ve spolupráci s odborníky na 

odstranění nedostatků ve výchově svých dětí. Projekt je zaměřen na pomoc rodičům nebo dětem 

získávat kompetence, které jim umožní uvědomovat si svá práva (a povinnosti) a na posílení 

schopnosti samostatně ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky 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, 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, 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 s dětmi z rodin zapojených do projektu bude kontinuálně pracovat v 

rámci dětských růstových skupin zaměřených na rozvoj sociálních dovedností a zmírnění poruch 

chování dětí. Realizace probíhá v rámci služeb AO SVP (setkávání cca 1x týdně). Pro rodiče je v rámci 

běžných služeb AO SPV připravena mimo jiné i konzultační či psychoterapeutická pomoc při řešení 

rodičovských kompetencí, vývojových či vztahových krizí v rodině atd.  

Součástí projektu budou dvě celodenní setkání rodin a dva víkendové výjezdy celých rodin zaměřené 

na kultivaci vzájemných vztahů a umění společně sdílet volný čas. V rámci těchto víkendových aktivit 

bude vytvářen prostor pro společné sdílení volného času dětí s rodiči. Víkendové akce budu 

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. Vedení zajistí odborný tým pracovníků AO SVP, který má dostatek 

zkušeností z prací s touto cílovou skupinou a velmi dobře zná její mentalitu, což bude přínos 

především v oblasti motivování účastníků projektu k intenzivní spolupráci. Víkendových aktivit se 

budou účastnit i kurátoři pro děti a mládež. Část programu zajistí externí lektoři. Náklady na pobyt 

budou částečně hrazeny z rozpočtu města a částečně z dotace.  
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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.). Projekt je postaven na třech vzájemně propojených pilířích, a to na podpoře vlastních zdrojů 

rizikových rodina jejich aktivizaci, na příležitostech sdílení společných rodinných aktivit a na 

poskytování potřebných informací pro odstranění kriminálně rizikového chování členů těchto rodin.  

 

Materiální a personální zabezpečení projektu  

Řízení projektu: manažer prevence kriminality Města Příbram  

Realizační tým projektu:  

• koordinátor projektu – zástupce AO SVP  

• manažer prevence kriminality Města Příbram  

• vedoucí a pracovníci OSVZ MěÚ Příbram, oddělení SPOD 

• externí spolupracovníci a lektoři  

 

Harmonogram projektu  

Leden 2015 projektový záměr a jeho schválení RM 

Únor 2015 předložení projektu prevence kriminality s žádostí o dotaci na OPK MV ČR 

Březen 2015 výběr vhodných rodin 

Duben 2015 informace o přidělení (nepřidělení) dotace, případně úpravy v projektu  

Květen – prosinec 2015 průběžná práce v rámci činnosti SVP s rodinami zařazenými do projektu + 
2x celodenní program + 2x výjezd celých rodin zaměřený na kultivaci 
vzájemných vztahů a umění společně sdílet volný čas  

 

Zdroje: 

Město Příbram  20 000,- Kč (27,03 %)  

Dotace OPK MV ČR  54 000,- Kč  

Celkem  74 000,- Kč  

 

Ceny uvedené v položkovém rozpočtu odpovídají cenám v místě obvyklým. Výše požadovaných 

finančních prostředků k cílům a obsahu projektu, celkové částky a jednotlivé položky jsou v souladu 

se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu realizované v rámci Programu prevence 

kriminality v roce 2015. Město Příbram vkládá do projektu 27,03 % podílu spoluúčasti, což je o 17,03 

% více, nežli je povinný finanční podíl spoluúčasti.  

 

Rizika projektu a jeho řízení  

Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace)  
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Nezájem cílové skupiny o nabízené služby  

Příliš velký zájem cílové skupiny o nabízené služby  

 

Udržitelnost a návaznost na další projekty  

Realizátor projektu předpokládá, že na konci roku bude projekt vyhodnocen (pozitiva, nedostatky a 

úskalí v průběhu realizace projektu), dle výsledků případně upraven a bude v jeho realizaci (v případě 

dostatečného množství finančních prostředků a zájmu cílové skupiny) pokračovat i v následujících 4 

letech.  

Provázanost s dalšími projekty v rámci aktivit města v oblasti prevence kriminality je následující. Děti 

z rodin zařazených do projektů se mohou zúčastnit městem pořádaného Letního sociálně-

rehabilitačního tábora. Rodiny (jejich členové), zařazené do projektu, mohou využívat bezplatných 

služeb Poradny Města Příbram, děti se účastnit zdarma doučování v NZDM Bedna v rámci 

pokračování projektu DOUČKO (případně v NZDM bezplatně trávit svůj volný čas) atd. Součást 

projektu budou odborné semináře zaměřené na finanční gramotnost, rizika virtuální komunikace, 

zvládání výchovných problémů ve vývojových meznících dítěte či z oblasti prevence užívání 

návykových látek. Rodiny zařazené do projektu budou informovány o vhodných sociálních službách 

v regionu, které jim také mohou nabídnout potřebnou pomoc. Děti z rodin zařazených do projektu 

budou moci smysluplně trávit svůj volný čas např. v prostorách DDM, Q klubu atd. a mohou se 

účastnit městem pořádaného Letního sociálně rehabilitačního pobytu pro děti – klienty SVP v rámci 

projektu prevence kriminality. 

 

Kritéria hodnocení projektu  

• Záznamy sociálních pracovníků OSVZ o aktuální situaci v rodině, jejich vzájemné porovnání 

stavu, před zahájením projektu a následně každoročně po dobu 4 let  

• Dotazníky pro rodiče a děti o vzájemných vztazích v rodině provedené před zahájením 

projektu a po jeho skončení  

• Reflexe úrovně motivace a aktivní účasti rodin v projektu dle účasti na rodičovských 

skupinách a seminářích  

• Zpětné vazby a informace o chování a prospěchu žáků z rodin zařazených do projektu po 

dobu 4 let  

• Zařazení dítěte do volnočasových aktivit – děti z rodin zařazených do projektu budou 

navštěvovat minimálně 1x týdně některé z nabízených volnočasových aktivit v rámci školních 

kroužků, DDM, Q Klubu nebo NZDM Bedna, což bude sledovat koordinátor projektu  
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3.3. Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti – klienty SVP 
 

Gestor: Město Příbram 

Realizátor: Město Příbram 

Partneři: 

• Ambulantní oddělení Střediska výchovné péče Příbram 

• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram 

• Spolek Provaz o. s., Dobříš 

 

Zdůvodnění potřebnosti projektu 

Jednou z možností, jak v dlouhodobém horizontu snižovat a předcházet kriminálně 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.) 

mohou ohroženému dítěti, vedle odborné psychoterapeutické péče, významně pomoci i sociálně-

rehabilitační pobyty zaměřené mimo jiné na zážitkovou pedagogiku. 

Město Příbram proto již od roku 2009 pravidelně každý rok realizuje letní sociálně-rehabilitační pobyt 

(tábor) pro 20 dětí-klientů Ambulantního oddělení Střediska výchovné péče Příbram (dále jen AO 

SVP). V prvních dvou letech to bylo v rámci projektu Provázení -programu 5P (tj. pomoc, přátelství, 

podpora, péče, prevence). Projekt zrealizovalo město Příbram ve spolupráci s AO SVP a dobrovolníky 

z občanského sdružení ITYTAKY. Projekt zahrnoval preventivní 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 

ITYTAKY (studenti středních škol) 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 a letní pobyt byl vyvrcholením celoroční systematické práce. 

Bohužel pro nedostatek finančních prostředků byla v roce 2011 činnost ITYTAKY v Příbrami 

přerušena, přesto se letní pobyty pro klienty SVP realizovaly. 
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Popis projektu „Letní sociálně rehabilitační pobyt pro děti – klienty SVP“  

Sedmidenní Letní sociálně rehabilitační pobyt pro 20 dětí – klientů AO SVP bude plynule navazovat na 

celoroční systematickou odbornou práci v rámci dětských růstových skupin zaměřených na rozvoj 

sociálních dovedností a zmírnění poruch chování dětí. Výběr dětí zařazených do pobytu probíhá přes 

AO SVP a je konzultován s kurátory pro mládež. Podmínkou pro vybrání do pobytu je aktivní 

spolupráce dětí ve výše zmiňovaných růstových skupinách. Letní pobyt bude realizován v oblasti 

zvané „Na Dědku“, nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem, ve srubové skautské chatě. Pobyt je 

plánován na období letních prázdnin tak, aby nebyla narušena školní docházka, a bude veden 

pětičlenným týmem vedeným hlavní vedoucí Mgr. Apeltauerovou (výchovná poradkyně SPŠ Praha), 

která má dlouholetou zkušenost s vedením dětských pobytových táborů. Vedle běžných táborových 

aktivit bude program pobytu, na jehož sestavování se podílí i odborní pracovníci AO SVP, obsahovat i 

specificky zaměřené programy (psychosociální výcvik, expresivní terapie, apod.). Tyto programy 

budou bezprostředně navazovat na předchozí cílenou práci s těmito dětmi v SVP Příbram a budou 

zapadat do kontextu celotáborové etapové hry zaměřené na multikulturní soužití, toleranci, 

předcházení sociálně patologickým jevům a naučí je chápat hodnoty, které jim připraví právě 

nastavený program celotáborové hry. Děti se seznámí s jiným prostředím, které je v rámci primární 

prevence zaměřeno na význam lidských práv, rozvoj vlastností, důraz na sebevědomí, schopnosti, 

svobodu žití s ostatními na zemi, chránit důstojnost a hodnotu lidské bytosti.   

Cílová skupina 

Děti ve věku 8 -13 let z Příbrami a blízkého okolí, které jsou klienty SVP a 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. 

(Sekundární prevence) 

 

Výběr prostředků a metod k dosažení cíle/cílů a popis činnosti/aktivit  

Aktivity projektu 

Týdenní letní sociálně-rehabilitační pobyt (tábor) pro 20 dětí-klientů AO SVP bude plynule navazovat 

na celoroční systematickou odbornou práci v rámci dětských růstových skupin zaměřených na rozvoj 

sociálních dovedností a zmírnění poruch chování dětí. Výběr dětí zařazených do pobytu probíhá přes 

AO SVP a je konzultován s kurátory pro mládež. Podmínkou pro vybrání do pobytu je aktivní 

spolupráce děti ve výše zmiňovaných růstových skupinách. 

Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro uzavřenou skupinu 20 dětí bude realizován ve srubové chatě 

„Hájovna Na Dědku“ nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem, okres Příbram. Pobyt je plánován na 

období letních prázdnin (srpen) tak, aby nebyla narušena školní docházka. Tábor bude veden 

pětičlenným týmem osob, který tento pobyt pro obdobnou skupinu dětí realizuje každoročně již od 
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roku 2009. Tým vedený hlavní vedoucí Mgr. Apeltauerovou (výchovná poradkyně Střední průmyslové 

školy dopravní, Praha 5) má dlouholeté zkušenosti ve vedení dětských pobytových táborů. Vedle 

běžných táborových aktivit bude program pobytu, na jehož sestavování se podílí i pracovníci AO SVP, 

obsahovat i specificky zaměřené programy (psychosociální výcvik, expresivní terapie apod.). Tyto 

programy budou bezprostředně navazovat na předchozí cílenou práci s těmito dětmi v SVP a budou 

zapadat do kontextu celotáborové etapové hry „Asterix a Obelix na výpravě“, která bude zaměřena 

na multikulturní soužití, toleranci, předcházení sociálně-patologickým jevům. Děti se seznámí s 

několika různými kulturami zemí, budou se zapojovat do různých modelových situací, ve kterých si 

pomocí zážitkové pedagogiky vyzkouší různé role v určitých situacích. Formou hry se zároveň děti 

zdokonalí ve vzájemné komunikaci, naučí se jak respektovat jeden druhého a mohou se také 

dozvědět, jak reagovat na konflikt a jak ho případně řešit. 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. 

Letnímu sociálně-rehabilitačnímu pobytu bude v červnu předcházet jednodenní společná akce 

vybraných dětí společně s týmem vedoucích, zaměřená na seznamovací hry, rozvoj kreativity a 

vytváření imaginárních postav. Cílem je lepší vzájemné poznání všech a pro vedoucí tábora ještě 

možnost přizpůsobit plán aktivit tábora dle zde zjištěných poznatků. 

 

Cíl projektu: Efektivní práce s kriminálně rizikovými dětmi v rámci ověřených postupů za účelem 

snížení dětské delikvence a výskytu sociálně-patologických jevů včetně podpory osvojení a udržení 

prosociálních vzorců chování 

Specifické cíle letního sociálně-rehabilitačního 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.) 

 

Materiální a personální zabezpečení projektu  

Řízení projektu: manažer prevence kriminality Města Příbram  
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Realizační tým projektu:  

• manažer prevence kriminality Města Příbram  

• pracovníci AO SVP Příbram 

• vedoucí a pracovníci OSVZ MěÚ Příbram, oddělení SPOD 

• dobrovolníci a členové spolku Provaz o. s.  

 

Harmonogram projektu  

Leden 2015 projektový záměr a jeho schválení RM 

Únor 2015 předložení projektu prevence kriminality s žádostí o dotaci na OPK MV ČR 

Duben 2014 informace o přidělení (nepřidělení) dotace, případně úpravy v projektu  

Květen 2015 Výběr vhodných dětí – klientů SVP 

Červen 2015 Jednodenní společný program za účelem vzájemného poznání 

Srpen 2015 Realizace pobytu 

Leden – prosinec 2015 Průběžná práce s dětmi v rámci činnosti SVP 

 

Zdroje 

Město Příbram 27 500,- Kč (tj. 43,48 %) 

Dotace OPK MV ČR 54 000,- Kč 

Celkem 81 500,- Kč 

 

 

Rizika projektu a jeho řízení 

Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace)  

Nezájem cílové skupiny o nabízené služby  

Příliš velký zájem cílové skupiny o nabízené služby  

 

Udržitelnost a návaznost na další projekty 

Provázanost s dalšími projekty v rámci aktivit města v oblasti prevence kriminality je následující: děti 

zařazené do projektu dlouhodobě a komplexně využívají služeb AO SVP, vč. služeb pedagogicko-

psychologické poradny, NZDM Bedna (zde se např. mohou zdarma účastnit doučování v rámci 

pokračování projektu DOUČKO), navštěvovat za výhodné vstupné místní kino či divadlo v rámci Klubu 

mladého diváka, služeb Centra adiktologických služeb Magdaléna o.p.s., a jsou účastni plošné 

primární prevenci ve svých školských zařízení, které je finančně podporováno městem (prevence 

užívání návykových látek, zásady bezpečného chování, bezpečná manipulace se zábavnou 

pyrotechnikou, rizika virtuální komunikace, apod.). Děti, které se účastní tohoto projektu, mohou být 

současně zařazeny i do projektu SDÍLENÍ, který je zaměřený na komplexní práci s rodinami, u nichž je 

riziko výskytu kriminálního chování u jejich členů. 
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Kritéria hodnocení projektu 

• Záznamy pracovníků AO SVP a OSVZ MěÚ Příbram o změně chování dětí po návratu z pobytu, 

a jejich porovnání se stavem před pobytem, a následně po dobu 3 let.  

• Evaluační dotazník pro děti zaměřený na kvalitu a úroveň pobytu. Reflexe úrovně motivace a 

aktivní účasti dětí na aktivitách v průběhu realizace Letního sociálně rehabilitačního pobytu.  

• Zpráva o přínosu pobytu od hlavní vedoucí pobytu.  

• Celoroční práce s dětmi – poznámky a zprávy od pracovníků SVP Příbram, čerpání poznatků 

k další práci s těmito dětmi. 
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3.4. Domovníci 
 

Gestor: Město Příbram 

Realizátor: Město Příbram 

Partneři: 

• Městská policie Příbram 

• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram 

• Městská realitní kancelář (dále jen MěRK) 

 

Zdůvodnění potřebnosti projektu 

Město Příbram patří mezi města s výskytem sociálně vyloučených lokalit a soukromých ubytoven, kde 

žijí sociálně slabé domácnosti. Ve vlastnictví města jsou dvě sociálně vyloučené lokality, na které se 

projekt „Domovníci“ zaměřuje. 

„Flusárna“ – jedná se o sociálně vyloučené lokality vlastněné městem Příbram o čtyřech vchodech 

(Březnická č.p. 151, 152, 157, 158) ve špatném technickém stavu. Celkem je zde 18 bytů, z toho jsou 

nyní tři byty prodané do soukromého vlastnictví. V lokalitě žije 38 osob, z toho v nájmu je 33 osob a 

pouze čtyři lidé jsou zaměstnaní, ostatní pobírají sociální dávky. Předškolních dětí je v lokalitě šest a 

ve školním věku je sedm dětí. Počet obyvatel byl v minulosti vyšší a bydlelo zde víc rodin s dětmi, nyní 

jsou čtyři byty volné a v osmi bytech bydlí jednotlivec nebo dvojice, mnohdy jde o osoby 

v důchodovém nebo předdůchodovém věku. Hlavními problémy je ničení obecního majetku, drobná 

kriminalita a zhoršené sousedské vztahy. Nikdo z dotázaných nájemníků nebyl spokojený se stavem 

objektu a s nepořádkem v domech a okolí (vyvalené zdi, vlhkost, plísně, špatná kanalizace, zdraví 

ohrožující stav zábradlí, rozbité kontejnery na odpadky). Při prvotním zjišťování potřebnosti projektu 

na položenou otázku, zda by nájemníci uvítali opravy i za cenu určitého zvýšení nájmu odpovídali 

obyvatelé kladně, někteří nabízeli, že by „přiložili ruku k dílu“. Z toho důvodu se domníváme, že 

pozice domovníka může pozitivně ovlivnit kvalitu bydlení a života v této lokalitě. 

Městská ubytovna – ubytovna v majetku města se nachází na adrese Čs. armády č.p. 5. Kapacita 

ubytovny je 24 ubytovacích jednotek (3 patra, 8 pokojů na patře). Ubytovna nemá správce a na její 

fungování dohlíží zaměstnanci MěRK, kteří nemají kapacitu zvládat dohled v potřebném rozsahu. Na 

ubytovně žijí převážně jednotlivci či páry – starší lidé, v celkovém počtu 28 osob. Pouze 7 osob je 

zaměstnaných, ostatní pobírají sociální dávky. Hlavními problémy je ničení obecního majetku, drobná 

kriminalita a vysoká spotřeba energií (nešetrné užívání). 
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Popis projektu „Domovníci“  

V rámci projektu budou vybráni dva domovníci, kteří bydlí přímo v lokalitách „Flusárna“ a městská 

ubytovna. Ti budou zaměstnáni formou dohody o provedení práce. Domovník bude dohlížet na 

pořádek v objektech dvou sociálně vyloučených lokalit i v jejich okolí. Bude dohlížet na řádné užívání 

prostor a úklid společných prostor a okolí domů. Dále bude mimo jiné dbát na dodržování nočního 

klidu. Jednotlivé prohřešky bude řešit přímo s dotčenými rodinami, popřípadě s Městskou policií či 

Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram. 

Náplň práce domovníků: 

• Podíl na stanovení pravidel podle potřeb nájemníků (vytvoření domovních řádů), zapojení do 

rozhodování, kontrola dodržování pořádku nájemníky prostřednictvím vnitřního určení 

pravidel vč. dohledu nad chováním dětí a mládeže v objektu města i jeho okolí. Podmínkou je 

součinnost s „okrskářem“ – strážníkem MP a asistenty prevence kriminality (dále jen APK) 

• Drobné opravy a údržbářské práce (výmalba, opravy klik, popř. zámků FAB a poštovních 

schránek) a kontrola funkčnosti vstupních dveří (řešeno v součinnosti se správcem městského 

majetku) 

• Odečet podružných vodoměrů a elektroměrů, instaluje rozvrh služeb dle jednotlivých týdnů 

(týden/byt) a kontroluje tuto službu, předává nájemníkům potřebné informace od MěRK 

ohledně užívání bytů 

• Dbá na dodržování nočního klidu, pokud i přes napomenutí hluk přetrvává, volá MP  

  

Hlavní cíl: Zvýšení bezpečnosti ve dvou městských lokalitách – Flusárna a městská ubytovna 

Dílčí/specifické cíle: 

• Dlouhodobé udržení pořádku v sociálně vyloučených lokalitách Flusárna a městská ubytovna 

• Snížení páchání trestných činů a přestupků v těchto objektech města 

• Vytvoření dvou pracovních míst domovníků a zapojení místních obyvatel (domovníků) do 

řešení problémů lokality 

• Zlepšení sousedského soužití a soužití s většinovou společností a vytvoření kladného vztahu 

k místu žití 

 

Cílová skupina: 

Domovníci – zapojení schopných lidí (autorit) z komunity do společensky prospěšné činnosti, zlepšení 

vnímání těchto osob většinovou společností. 

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit Flusárna a městské ubytovny – nastartování změny směřující 

k vyšší kvalitě bydlení a života. 
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Výběr prostředků a metod k dosažení cíle/cílů a popis činnosti/aktivit  

Aktivity projektu 

V březnu a dubnu proběhne výběr a příjem domovníků. Před samotnou volbou domovníka budou 

místní obyvatelé informováni o záměru zavedení a připravované volbě domovníka a domovního 

výboru, jejich podobě a funkci. Domovníkem se může stát jen osoba, která v dané lokalitě bydlí. 

1. Přípravná skupina (zástupci MP, OSVZ, MěRK a NNO) vytipuje vhodné kandidáty domovníků a 

zváží, zda je vzhledem ke vztahům v lokalitě vhodné doporučit předem vytipované kandidáty 

nebo nechat shromáždění vybrat osoby samostatně. Zástupce přípravné skupiny svolá 

shromáždění všech obyvatel domu, krátce je zpraví o podmínkách plnění funkce domovníka, 

o jeho povinnostech, na jak dlouhou dobu bude volen, apod. Informuje přítomné o funkci 

domovního výboru, k čemu má lokalitě a jejím obyvatelům sloužit (rámcová představa), jaká 

zlepšení mohou očekávat a upozorní je, že půjde o jejich vlastní samosprávnou aktivitu 

„zvenku“ pouze podporovanou. 

2. Proběhne volba domovníka. Pokud se nepodaří zvolit osobu, stanoví se kandidáti, kteří budou 

voleni tajným hlasováním. Nájemníci budou informováni o dalším dění a možnosti se na něm 

podílet účastí na domovním výboru. Do něj jsou voleni nebo se sami hlásí. Výsledkem bude 

stanovení osoby domovníka, domovního výboru a realizovaná první schůze obyvatel domu. 

3. Proškolení domovníků v součinnosti s Odborem prevence kriminality MV ČR, v případě údržby 

a opravárenských prací vč. BOZP s MěRK a bezpečnostním technikem MěÚ. 

4. Pravidelná činnost domovníků – na pravidelných setkáních identifikovat problémy a potřeby 

komunity, dále budou diskutovány zdroje a možnosti obyvatel, určí se oblasti, které potřebují 

podporu zvenku (od MěRk, okrskářů MP, APK, Sociálních pracovníků). 

5. Kontrola činnosti ze strany koordinátora – okrskáře MP 

 

Materiální a personální zabezpečení projektu  

Řízení projektu: manažer prevence kriminality Města Příbram  

Realizační tým projektu:  

• manažer prevence kriminality Města Příbram  

• velitelka Městské policie, okrskář MP – koordinátor projektu  

• vedoucí a pracovníci Městské realitní kanceláře MěÚ Příbram 

 

 

 



33 
 

Harmonogram projektu  

Leden 2015 projektový záměr a jeho schválení RM 

Únor 2015 předložení projektu prevence kriminality s žádostí o dotaci na OPK MV ČR 

Březen – Duben 2015 informace o přidělení (nepřidělení) dotace, případně úpravy v projektu; 
výběr a příjem domovníků 

Květen 2015 Proškolení domovníků 

Květen – Prosinec 2015 Pravidelná činnost domovníků; kontrola ze strany koordinátora projektu 

Říjen 2015 Dotazníkové šetření spokojenosti občanů z lokalit 

 

Zdroje: 

Město Příbram 7 000,- Kč (tj. 19,44 %)  

Dotace OPK MV ČR 29 000,- Kč  

Celkem 36 000,- Kč  

 

Rizika projektu a jeho řízení 

Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace)  

Nezájem cílové skupiny o nabízené služby  

Nezájem potencionálních vhodných adeptů na pozici domovníků o zapojení se do projektu  

 

Udržitelnost a návaznost na další projekty 

Činnost domovníků úzce navazuje především na projekt Asistenti prevence kriminality a na činnost 

okrskářů a strážníků Městské policie. Současně navazuje na projekt SDÍLENÍ a Letní sociálně 

rehabilitační pobyt pro děti – klienty Střediska výchovné péče Příbram. V říjnu 2015 provedeme 

dotazníkové šetření a provedeme zhodnocení dosavadní činnosti domovníků ve dvou městských 

sociálně vyloučených lokalitách v Příbrami. Na základě těchto zjištění provedeme případnou úpravu 

pracovní náplně domovníků dle specifik a potřeb jednotlivých lokalit tak, aby v dalším roce realizace 

projektu „Domovníci“ byla zvýšena efektivnost jejich činnosti. 

 

Kritéria hodnocení projektu 

• klesající počet stížností na městské sociálně vyloučené lokality 

• klesající počet výjezdů Městské policie do těchto lokalit 

• zvýšení spokojenosti občanů z lokalit „Flusárna“ a městská ubytovna – zjištění formou 

dotazníkového šetření v říjnu 2015 

• kontrolu nad projektem bude mít manažer prevence kriminality 

 


