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Důvodová zpráva:
Rada města předkládá k projednání Koncepci prevence kriminality města Příbram pro období2022 — 2023, která navazuje na priority a opatření prováděná v oblasti prevence kriminality v období2019 — 2021 .

Město Příbram systematicky se věnuje problematice prevence kriminality od roku 2007, kdy bylaustanovena Pracovní skupina prevence kriminality. Jedním z úkolů Pracovní skupiny prevencekriminality je zpracování střednědobého dokumentu Koncepce prevence kriminality, kterýukazuje systematičnost a provázanost vpostupech při řešení této problematiky na územíměsta a zároveň je jednou z podmínek podávání žádostí o státní účelové dotace z programuPrevence kriminality poskytované Ministerstvem vnitra.

Koncepce prevence kriminality města Příbram na období 2022 — 2023 je rozdělena do sedmi částí.První část vyhodnocuje priority a cíle za období 2019 — 2021, druhá část se věnuje bezpečnostníanalýze. Další části navazují sociálně demografickou a institucionální analýzou voblasti prevencekriminality. Pátá část vyhodnocuje průzkum pocitu bezpečí, uskutečněný v říjnu 2021. Poslední dvěčásti dokumentu řeší SWOT analýzu voblasti prevence kriminality a především stanoveni priorita opatření pro období dalších dvou let.

Hlavním cílem tohoto strategického dokumentu je definovat priority politiky města Příbramv oblasti prevence kriminality a stanovit jednotlivá opatření vedoucí k naplnění těchto priorit,Tyto priority byly projednány na zasedání Pracovní skupiny prevence kriminality dne 30. listopadu2021.

Koncepce prevence kriminality na období 2022 — 2023 je zpracována dle Metodiky přípravystrategických dokumentů prevence kriminality obcí, vydané Ministerstvem vnitra a je zcela v souladuse Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 — 2020, která byla vládou v červnu2020 prodloužena do doby, než bude přijata nová.

Předkládaná koncepce prevence kriminality na nové dvouleté období prošla připomínkovým řízenímv Pracovní skupině prevence kriminality, která doporučila projednat dokument v radě městaa následné schválit v zastupitelstvem města.

Příloha 1: Koncepce prevence kriminality města Příbram na období 2022 — 2023
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Příloha č. 1

Uvod

Město Příbram se dlouhodobě věnuje prevenci kriminality s cílem vytvářet podmínky pro snižování nápadu trestné činnostina území města, reagovat na nově vznikající bezpečnostní rizika, eliminovat kriminologicky nebezpečná místa a lokalitya tím dosáhnout zvýšení pocitu bezpečí občanů města. Město Příbram je městem s rozvinutou sítí soclálních a souvisejícíchslužeb, z nichž služby sociální prevence mají potenciál pozitivně bezpečnostní situaci ovlivňovat. Nastavený systémosvědčených a standardních programů a opatření prevence kriminality má město záměr udržet a nadále rozvíjet.

Tato Koncepce prevence kriminality města Příbram na roky 2022 — 2023 (dále jen „Koncepce") je dokument, který navazujena priority Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie"), jejíž platnost bylavčervnu 2021 prodloužena do doby přijati nové Strategie. Tato Strategie vychází z priorit daných Programovýmprohlášením vlády ČR, mezi které patří mj. klást důraz na preventivní programy, komplexně řešit napětív sociálně citlivýchlokalitách či podporovat nestátní neziskové organizace. Voblasti kriminality mladistvých vláda deklarovala, že považujeza výhodnější zaměřit se na prevenci.

Tato koncepce je zpracována podle Metodiky pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletýchbezpečnostních analýz, kterou vydalo Ministerstvo vnitra.

Cílem tohoto strategického dokumentu je znovu definovat priority politiky města v oblasti prevence kriminality. Záměremměsta Příbram je koordinovat a zabezpečovat oblast prevence kriminality na svém území a realizovat preventivní politikuprostřednictvím zajišťování a vyčleňování finanční podpory potřebným preventivním aktivitám. Při tom má zájemspolupracovat se všemi relevantními partnery a subjekty.

Zpracování strategického dokumentu prevence kriminality města je jednou z podmínek obsažených ve Strategii prevencekriminality ČR na léta 2016 až 2020, jejíž splnění umožňuje realizaci preventivních projektů na místní úrovni za podporydotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra.
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Příloha č. 1
„

, . . .1 Vyhodnocem Koncepce prevence krlmmahty 2019 — 2021

VKoncepci prevence kriminality města Příbram na léta 2019 — 2021 byly definovány hlavní priority voblasti prevence

kriminality rozvedené do konkrétních opatření. Pro město Příbram 1 této Koncepce vycházel úkol reaIizovat v rámci svého
území preventivní politiku, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality a zajišťovat finanční podporu aktivitám v rámci
prevence kriminality.

1.1 Stanovené priority:

- Prioritní oblast 1 - Snižování rozsahu a závažnosti trestných činů na území města

- Prioritníoblast 2 - Zvyšování bezpečí občanů města na veřejných prostranstvích

- Prioritní oblast 3 - Pokračovat a dál rozvíjet spolupráci Policie ČR :: Měsuké policie Příbram na základě zásad

Community policing a zvýšit efektivitu vzájemné spolupráce

— Prioritní oblast 4 - Podpora dlouhodobě a komplexní práce s dětmi, mladistvými a jejich rodinami, které jsou

ohroženy rizikovými jevy či pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí

— Prioritní oblast 5 - Zvyšování subjektivního pocitu bezpečí u občanů 3 návštěvníků města Příbram

- Prioritní oblast 6 - Preventivně informační činnost s cílem zapojit veřejnost do realizace preventivních opatření

v oblasti zabezpečení vlastního majetku a bezpečného chovánív rizikových situacích

- Prioritní oblast 7 - Zaměření preventivních aktivit a opatření pro zvláště zranitelné oběti

- Prioritníoblast 8 — Ochrana měkkých cílů

1.2 Přehled opatřenía plněníaktivit

Prioritní oblast 1 — Snižování rozsahu a závažnosti trestných činů na území města

Opatření Plnění
1_1 Aktivní spolupráce Městské policie Městská policie Příbram a PČR vzájemně koordinují svoje síly

Příbram a Policie ČR v rámci koordinační a prostředky, zejména při kontrolní činnosti
dohody , a spolupracují při využívání moderních informačních technologií jako

V , městský kamerový dohlížecísystém.
1,2 Udržení projektu Asistenti prevence Projekt Asistenti prevence kriminality ve městě Příbram stále funguje.

kriminality Klistopadu 2021 fungují 3 asistenti prevence kriminality. Dva jsou
financování z úřadu práce a jeden je kmenový zaměstnanec městské

policie

13 Mapování problémových míst Policie ČR pravidelně mapuje probiémová místa
a průběžné vyhodnocování rizikových na základě map kriminalit a vyhodnocuje rizikové lokality, Mapy

' . lokalit _ kriminality jsou uvedeny na webu BezEečgá Příbram.
1,4 Každoroční zpracování městského Manažer prevence kriminality ve spolupráci s pracovní skupinou

programu prevence kriminality a tvorba prevence kriminality města Příbram každoročně zpracovává program
strategických dokumentů prevence prevence kriminality, kde jsou uvedeny plánované preventivní

kriminality ve městě Příbram projekty pro daný rok, které mají za cíl minimálně udržet či dále
snižovat míru kriminality ve městě a přispívat k ochraně bezpečí

\— _ \ a majetku občanů. , _ .
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Příloha č. 1

Prioritní oblast 2 — Zvyšování bezpečí občanů města na veřejných prostranství

č. Opatření Plnění
2,1 Pokračování vmodernizací městského V |etech 2019 až 2021 došlo k instalaci několika nových kamerovýchkamerového dohlížecího systému a jeho bodů. V roce 2020 bylo vybudováno moderní dohledové centrum nadalší rozšíření služebně městské policie, které je napojené na městský kamerový

dohlížecí systém.
Intenzivní hlídková činnost Na základě koordinační dohody mezi městskou policiía koordinace hlídkové činnosti Městské a Policií ČR dochází kvzájemné koordinací sil \policie Příbram a Policie ČR , a prostředků při zajišťováníveřejného pořádku.

23 Dostatečně veřejné osvětlení K instalací nových sloupu veřejného osvětlení dochází neustále.v rizikových lokalitách Lokality se bírají na základě rizikovosti nebo tam, kde dosud chybL2_4 Nabídka kurzů sebeobrany pro Kurz sebeobrany byl realizován naposledy vroce 2019. Následněohrožené cílové skupiny projekt zdůvodu nezájmu a personálních důvodů městské policie
nebyl uskutečněn.

'25 Práce sdětmi vterénu vrámci Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna poskytuje terénnínízkoprahového zařízení pro děti a služby, které působí zejména ve vybraných lokalitách města Příbram,mládež které jsou ohroženy sociálním vyloučením a také působí na místech
spontánního setkávání mladých lidí. Tato aktivita nabízísocíální služby
i volnočasové aktivity.

Prioritní oblast 3 — Pokračovat a dál rozvíjet spolupráci Policie ČR a Městské policie Příbram nazákladě zásad Community policing a zvýšit efektivitu vzájemné spolupráce

Č. Opatření Plnění
\ 3,1 Naplňovat koordinační dohodu o vzájemné Městská policie + Policie ČR vzájemně koordinuje sílyspolupráci za účelem stanovení společného a prostředky, zejména při hlídkové a obchůzkové činností do tzv.\ postupu při zabezpečování místních rizikových míst. Dochází kokamžité výměně informací
\ záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti ozávažných hrozbách pro bezpečnostnlsituaci.na území města Příbram
3_2 Konání pravidelných koordinačních setkáníza Zástupci Policie ČR, městské policie a zástupci městského úřadu\ účasti zástupců Městské policie Příbram, se scházejív návaznosti na aktuálně řešené problémy.

\ Policie ČR a zástupců Městského úřadu
\

\

Příbram za účelem zkvalitnění úrovně
komunikace
a sdílení informací

33 Spolupráce při využívání, obnově a Městská policie spolupracuje při využívání městskéhorozšiřování moderních informačních kamerového dohlížecího systému s Policii ČRtechnologií a technických prostředků situační ataké při rozšiřování.
prevence

3_4 Spolupráce při vytváření a zpravování Policie ČR, městská policie společně s manažerem prevencewebových stránek Bezpečná Přibram, jejichž kriminality spolupracuje na zpravovánístránek Bezpečná Příbram\ cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti, sPoIicie ČR.
poskytování a získávání podnětů od občanů

, *

Prioritní oblast 4 — Podpora dlouhodobě a komplexní práce s dětmi a mladistvými a jejich
rodinami, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy nebo pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí

Č. Opatření Plnění
j|4_1 Realizace projektů sociální prevence, V letech 2019 až 2021 získalo město na realizace projektůpodpořených z dotačního titulu Programu sociální i situační prevence : dotačního titulu Program prevenceprevence kriminality poskytované kriminality poskytované Ministerstvem vnitra celkem 570.000,-_ Ministerstvem vnitra. Kč. V —4_2 Zajištění finančních zdrojů na realizaci V roce 2019 bylo v rozpočtu města vyčleněno na primárníprogramů primární prevence na prevenci na základních školách vyčleněna částka 60.000.—Kčpříbramských školách z rozpočtu města

|
pro každou školu. Vroce 2020 byla vyčleněna také částka

\
Příbram.

60.000,-Kč pro každou základní školu, ale z důvodu uzavření škol
vdůsledku pandemie, nebyla částka zcela vyčerpaná. VroceJV

* ý_,ýrln byla vyčlegěnýačástka 30.000,É[o každou 1ákylad_ní školu „
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Příloha č. 1
_ *

Rea|izace komplexníchacertifikovaných Z prostředků města, které byly určeny na primární prevenci
preventivních programů na školách na základních školách, byly hrazeny pouze certifikované

preventlvní programy„

Realizace terénních programů vdostatečném Ve městě Příbram probíhá terénní program NZDM Bedna

rozsahu dle aktuálních potřeb na území zaměřený na volnočasové aktivity.
města Příbram Ve spolupráci s NZDM Bedna realizuje terénní program

i Magdaléna o.p.s., který je zaměřen na mladé uživatele drog.
Zaměřují se na rizikové lokality, jako je ubytovna
Pod Čeno 'm oahorkem.

Zajištění dostatečné nabídky volnočasových V roce 2019 vznikl dokument Plán rozvoje sportu města Příbram
aktivit a podpora dostupnosti těchto aktivit do roku 2030. Byl vytvořen nový web Příbram Sportuje, který

pro děti shromažďuje informace
a mladistvé () všech sportovních spolcích ve městě,

0 plánovaných akcích. Vznik nových dětských
i workoutových hřišť.

Zajištěnídostupnosti poradenských služeb V roce 2018 na základě odborných debat bylo zjištěno,
že objednávací lhůta kdětskému klinickému psychologovi pro
děti z Příbramska je nepřiměřeně dlouhá, ztohoto důvodu se
město rozhodlo vytvořit ordinaci dětského klinického psychologa

spadající pod CSZS Příbram. od roku 2019 se nepodařilo najít

personální obsazení do této ordinaca

Prioritní oblast 5 — Zvyšování subjektivního pocitu bezpečí u občanů a návštěvníků města Příbram

5_1 Pravidelná realizace průzkumu pocitu Průzkum pocitu bezpečí byl realizován na přelomu roku 2018/2019
bezpečí občanů Příbrami formou a v říjnu v roce 2021.
dotaz níkového šetření v '
Pravidelné zveřejňování map kriminalit Na stránkách Bezpečná Příbram jsou zveřejňovány mapy kriminality

a statistik kriminalit a statistiky kriminality.

za jednotlivé období prostřednictvím
webu Bezpečná Příbram . ,

Prioritní oblast 6 — Preventivně informační činnost s cílem zapojit veřejnost do realizace

preventivních opatření v oblasti zabezpečení vlastního majetku a bezpečného chování v rizikových

situacích

č. Opatření
6.1 Vytvořeníkampaně na ochranu Forenzní značení majetku probíhá minimálně 2x do roka. Před

vlastního majetku spojenousrealizací zahájením je projekt medializován prostřednictvím sociálních sítí

projektu Forenzníznačenísyntetíckou města a tiskových zpráv města,
DNA

a

Pravidelné zveřejňovánípreventivních Ve spolupráci s Policií jsou zveřejňovány preventivní rady na webu
rad a opatření na webu „Bezpečná „Bezpečná Příbram“.

Příbram"
,

6,3 Realizace preventivních přednášek pro Městská policie realizuje projekt forenzní značení majetku syntetickou
jednotlivé cílové skupinyv oblasti DNA, ve spolupráci s PČR prezentuje projekt Zahezpečte se, chraňte

zabezpečení vlastního majetku ve majetek sobě i svým sousedům.

spolupráci s Městsko policiíPříbram
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Příloha č. 1

Prioritní oblast 7 — Zaměření preventivních aktivit a opatření pro zvláště zranitelné oběti

č- Opatření __
7,1 Zprostředkování preventivních „ Minimálně jednou ročně je uspořádána preventivní přednáškapřednášek pro seniory dle aktuálních na různá témata v prostorách Senior Pointu.

potřeb ve spolupráci se Senior Point

7_2 Realizace přednášek poukazující na Přednášky na toto téma jsou pravidelně realizovány v rámci primární
'

případná rizika související s pohybem na prevence na základních školách.
internetu Nad rámec těchto přednášek město zprostředkovává

a financuje další přednášky na toto téma.
Zapojenípříbramských škol do krajského Většina základních i středních škol ve městě se do tohoto projektuprojektu „Bezpečný internet“ za -ojila.

7_4 Zprostředkování kurzů sebeobrany pro Kurz sebeobrany byl realizován naposledy v roce 2019. Následně
ženy ve spolupráci s Městskou policií projekt z důvodu nezájmu a personálních důvodů městské policiePříbram

nebyl uskutečněn.
75 Ve spolupráci s nízkoprahovým Opatření naplněno částečně - Preventivní přednášky proběhly v rámcizařízením pro děti a mládež realizovat preventivních projektů pořádané městem, kterých se účastnily i klientipreventivní přednášky dle aktuálních nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

potřeb

7_5 Zajištění informovanosti :; rizicích Ve spolupráci se Senior pointem uskutečněná přednáška na téma
internetu pro seniory dezinformace, řetězové e-maily.

Prioritní oblast 8 — Ochrana měkkých cílů

í Č. Opatření Plnění'
8,1 Realizace úvodního semináře do Opatření částečně naplněno, problematika ochrany měkkých cílů byla

problematiky měkkých cílů pro všechny soustředěna zejména na základní školy, které se zúčastnily tohotovedoucí pracovníky měkkých cílů úvodního semináře.
8,2 Pokračovánívprojektu Ozbrojený Projektu ozbrojeného útočníka se zúčastnilo 6 základních škol ze 7.J

\ útočník ve škole a jeho další rozšíření Teoretický a praktický seminář proběhl naposledy v roce 2018,
| v následujícím roce byla přijata opatření, vyplývající z tohoto projektu,

_ v roce 2020 došlo k aktualizování bezpečnostních auditů.
83 Finanční podpora základním školám Město finančně přispělo nad rámec rozpočtu školv oblasti zabezpečení proti vstupu cizích na zabezpečení proti vstupu cizích osob, jako je například elektronický

] osob vstup na ZŠ Březové Hory nebo výměna vchodových dveří na ZŠ
)Jiráskovy sady.
,
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v , ,2 Bezpecnostm analyza

Bezpečnostní analýza byla zpracována na lákladě statistik Obvodního oddělení Příbram Policie ČR. Kríminalitu se ve městě
daří dlouhodobě snižovat, ve sledovaném období, tedy od roku 2010, jsme v roce 2020 zaznamenali nejnižší počet trestných

činů v počtu 731. Pokud bychom tento výsledek porovnali s rokem 2012, kdy došlo kvůbec největšímu nárůstu trestných

činů, zaznamenáme pok|es o významných 1063 trestných činů. Ve srovnání s rokem 2019 bylo vroce 2020 spácháno

o 62 trestných činů méně,

Graf č. 1 Počet trestných činů ve městě Příbram
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Kladně můžeme hodnotit i celkovou objasněnost všech evidovaných trestných činů, která v roce 2020 činila 48,97 %. | vtéto

oblasti můžeme pozorovat trend, kdy se od roku 2012 daří Policii zvyšovat procento objasněnosti trestných činů spáchaných

ve městě Příbram a jde tak o nejlepšívýsledek od roku 2010.

Graf č. 2 — Objasněnost trestných činů ve městě Příbram
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Příloha č. 1

Vývoj voblastí násilných trestných činů, můžeme hodnotit také uspokojivě. Sice došlo vroce 2020 oproti roku 2019kmírnému nárůstu vpočtu 4 trestných činů, ale stále je to méně než vruce 2017 a 2018, kde oproti těmto rokůmzaznamenáváme pokles o 29 trestných činů.

Graf č. 3 — Násilné trestné činy

Násilné trestné činy
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Majetková trestná činnost se významně podílí na celkové kriminalitě, Vroce 2020 se podílela 45%. Vroce 2020 došlok poklesu o 91 případů ve srovnání s rokem 2019. Nejčastějšímajetkovou trestnou činností je vloupánído ostatních objektů (garáže, sklepy) a krádeže věcí z vozidel. V roce 2020 bylo ve městě Příbram vykradeno celkem 73 aut.

Graf č.4: Majetková trestná činnost na území města Příbram

Majetková trestná činnost
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Tabulka č.1 — Struktura vybraných trestných činů na celkové kriminalitě ve městě Příbram

Celko á . , . . . ,

u_m———

“___-_
m—-——

V roce 2020 jsme zaznamenali nárůst v kategorii krádeží vloupáním a celkem 13 případů. ! když došlo k mírnému nárůstu,
zvýšila se jejich objasněnost o 6 %. Ubylo ale vloupání do chat a obchodů. V roce 2020 bylo ukradeno více jízdních kol.

Graf č. 5 — Struktura vybraných trestných činů ve městě Příbram
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Trestnou činnost ve městě Příbram v roce 2020 spáchali recidivisté celkem ve 124 případech,
což představuje oproti roku 2019 pokles o 29 případů. Nejčastěji se jednalo

o zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí, nedovolené výroby a držení psychotropních látek a jedů

a v neposlední řadě krádeže vloupáním,

Mladiství ve věku od 15 do 17 let se v roce 2020 podíleli na 4 případech. S porovnáním s rokem 2019, kdy se tato skupina

podílela celkem 3 případy, došlo k nárůstu o 1 případ.
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Tabulka č. 2 - Věková struktura pachatelů ve městě Příbram

“__-_—

“__—m
“__-_m—
“___-
Zdroj: PČR

Z údajů Policie ČR o přestupcích zaznamenáváme v roce 2020 poměrně vysoký pokles přestupků proti občanskému soužití
oproti roku 2019_ V roce 2019 bylo spácháno celkem 257 přestupků, v roce 2020 bylo spácháno 198 přestupků. Celkem tedyo 59 přestupků méně. Další významný pokles vidíme i u přestupků proti majetku, celkem o 44 přestupků. Naopak zvýšenízaznamenáváme u přestupků proti obecně závazným vyhláškám voblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Vroce 2019
evidujeme pouze 3 přestupky, v roce 2020 o 11 více.

Tabulka č. 3 - Přestupky za léta 2019 a 2020

_ počet obyvatel přestupky - abs. počet index na 10 tis. obyv.

změna
k 31. 12. proti rok změna rok 2123; 1123;2020 roku 2019 19—20 2019 . d o/2019 (m ex) ( 0)

Proti

veřejnému 32248 -255 37 —4 11,47 1,24 -10,81-ořádku

Proti
občanskému 32248 -255 257 198 79,69 18,29 -22,95soužití

na úseku

ochrany před
25alkoholismem 32248 -255 87 9,23 26,98 -17,75 „ 192,31a jinými

toxikomaniemi

přestupky
proti obecně

závazným
vyhláškám

_ _v oblasti 32248 255 1 1 0,93 3,5 366,67
bezpečnosti a
veřejného
ořádku

Zdroj: PČR

Závěrem můžeme kbezpečnostní analýze konstatovat, že kriminalistům se podařilo během loňského roku vypátrat 223osob, např. na 72 osob byl vydán příkaz kzatčení, 21 osob se vyhýban výkonu trestu odnětí svobody, u 10 osob pátralipojejich pobytu, V roce 2020 proběhlo na Příbramsku celkem 14 větších pátracích akcí, policie hledala např. sedm seniorů,tři děti a čtyři pacienty nemocnic.
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_ _

. , v , ,3 Soaalne demograficka analyza

Tato sociálně demografická analýza byla vytvořena na základě dat z Českého statistického úřadu a Úřadu Práce — Krajské
pobočky v Příbrami. kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Příbrami.

Město Příbram leží ve Středočeském kraji, nachází se 60 km jihozápadně od Prahy. Město je centrem správního obvodu

obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) a spolu s ORP Dobříš 3 Sedlčany tvoří okres Příbram. Město Příbram se člení

na 10 katastrálních území a na 18 místních částí. Celkově zabírá plochu 33.45 km:,

3.1 Obyvatelstvo

Město Příbram potvrzuje celorepublikový trend v poklesu počtu obyvatelstva. Od roku 2000 do roku 2020 došlo k poklesu
o 1714 obyvatel, což představuje pokles o 5 %. K 1,1.2020 eviduje město Příbram 32 503 obyvatel. Celková skladba

obyvatelstva činí 15 031 mužů a 16 489 žen, z toho 12 769 mužů nad 15 let a 14 363 žen nad 15 let.

Tabulka č. 4 - Demografické údaje města Příbram

Počet obyvatel Narození Přirozený
Rak zeMře"

přírůstek

mo 341 zz

zon .
m__ 350 .s
m____
m____
m 3303 _m—

„„
!!!—___
m____
m 32 503 291
Zdroj1ČSÚ

Graf č. 6 - Vývoj počtu obyvatel města Příbrami
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Tabulka č. 5 - Počet obyvatel města Příbram podle pohlaví a věku k 1.1.2021

M „ .. *
,. :na (do Muzu (nad Ženy (do Ženy (nad

Celkem
15.Iet) 15.Iet) 15.Igt) _ 15.Ie,t)_,

2262 12769 2126 14363 m

Graf č. 7 - Rozloženíobyvatelstva města Příbram podle pohlaví a věku k 1.1.2021
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3.2 Zaměstnanost

K 31.12.2020 evidoval ÚP ČR — Krajská pobočka v Příbrami, Kontaktní pracoviště v Příbrami
(dále jen KoP v Příbrami) celkem 3 578 uchazečů o zaměstnání, což je o 289 více než ke konci předchozího měsíce.
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se počet uchazečů zvýšil o 860 osob.
K 3112.2020 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v okrese Příbram činil 4,7 %. Ve Středočeském krajl podíl
nezaměstnaných na obyvatelstvu dosáhl 3,5 % a v České republice ke stejnému datu podíl činil 4,0 % . Ke konci prosince
registroval KcP v Příbrami 1 712 žen, což tvoří 47,8 % z celkového počtu nezaměstnaných a 340 občanů se zdravotním

postižením, což odpovídá 9,5 % z celkového počtu nezaměstnaných. K 31.12.2020 bylo KoP v Příbrami 163 absolventů škol
všech stupňů vzdělání a mladistvých, což je o 2 více než v předchozím měsíci a o 51 více než ve stejném období roku 2019.
Na celkové nezaměstnanosti se tak podílejí 4,6 procenty. V prosinci 2020 poskytoval KoP v Příbrami příspěvek
v nezaměstnanosti 1 312 uchazečům o zaměstnání, tj. 36,7 % všech osob v evidenci. V měsíci prosinci bylo z celkového

počtu uchazečů o zaměstnání v okrese 3 410 dosažitelných uchazečů o zaměstnání, tedy takových, kteří mohli okamžitě

nastoupit do zaměstnání.

Graf č. 8 — Počet uchazečů o zaměstnání
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. . , , ,4 Institucmnalm analyza

Cílem institucionální analýzy je podat přehled o existenci institucí působících v oblasti prevence kriminality na území města
Příbram a informovat o dosavadních aktivitách těchto organizací.

4.1 Ambulantní odděleníPříbram, Středisko výchovnépéče

Ambulantní oddělení Střediska výchovné péče Příbram (dále jen „AO SVP“) poskytuje preventivně výchovnou, soustavnou

a komplexní péči dětem a mládeži, u níž je dominantní porucha chování. Posláním střediska je pomoci dětem, členům

rodiny, pedagogům a dalším důležitým osobám porozumět příčinám obtížné situace a posílit je v hledání cest křešení.
Středisko provází své klienty v nalézání zdravého, bezpečného a odpovědného způsobu života, ve kterém dítě může

naplňovat své vývojové potřeby a potenciál. Odborní pracovníci střediska poskytují služby dětem, dosplvajícím
a jejich rodinám v případě hrozícího rizika poruchy chování nebo ohrožení jejich sociálního vývoje. Klienti se na A0 SVP
obracejí s rodinnými, školními a osobními problémy, zejména s problémy v mezilidských vztazích. u části našich klientů

se objevuje asociální chování nebo začínají experimentovat s návykovými látkami. Práce odborníků 1 A0 SVP je založena

na soustavné, systematické a komplexní péči o ohroženou skupinu dětí a mládeže a má charakter preventivní, diagnostický,
poradenský, terapeutický a metodický.

Tabulka č. 6 — Klienti Střediska výchovné péče, Ambulantní oddělení Příbram

Pačeíklientú Počet klientů Počet klientů *
Klienti školní rok školní rok školní rok

2018/2019 2019/2020 _ 2020/2021

v MŠ 33 už?
35

. í .
5- 1. stueň 189 139 _ _

133

ss „ “
Školsky nezařazenl 4

_ 4
2

Tabulka č.7 Iniciátor příchodu klientů do AO SVP Příbram

|niciátor 5po|upráce ; Ao svp příbram Počet klientů Počet klientů
_

Počet klientů
školní rok školní rok školní rok
2018/2019 2019/2020 \ 2020/2021

_.- 4 3
Rodina 293
Školské poradenské zařízení 2

osm 15
Škola 19
Zdravotnické zařízení 1 3

Soudy 3 4 o

Jiný iniciátor — dětský domov 6 3
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Tabulka č. 8 - Důvody spolupráce se Střediskem výchovné péče, Ambulantm'm oddělením Přmram

Počet klientů Počet klientů Pečeť k'íentůDůvod příchodu školní rok školní rok sko'nf "*
2018/2019 2019/2020 2020/2021

Rodinné problémy 88
škovnfprobvémv ___
zneužívánínáwkových látek __ “
osobnostní problémy
Prekriminální a kriminální
problémy 2

. . = |0 h!. c na4.2 NZDMBedna ' o

Dalším významným partnerem voblasti prevence sociálně-patologických jevů je organizace Ponton, z.;. prostřednictvímNízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna (dále jen NZDM Bedna) Sociální služby jsou realizovány ve dvou formách.Jedna z forem je klub, který nabízí možnost trávit volný čas v bezpečném prostředí. Druhá z forem sociálníslužbyje terénní,kdy se pracovníci pohybují vulicích města Příbram, zejména ve vybraných lokalitách, které jsou ohroženy sociálnímvyloučením, zejména Pod Čertovým pahorkem a v dalších lokalitách, kde dochází ke spontánnímu setkávání mladých lidí.Ze statistiky poskytnuté NZDM Bedna vyplývá, že v roce 2020 uskutečnili celkem 1665 kontaktů což je oproti roku 2019pokles o 1132 kontaktů. Tato skutečnost je zapříčiněné situací kolem pandemie Covid-19, kvůli které musel být klubuzavřen. Toto se promítá i do počtu dnů, kdy musel být provoz klubu Bedna zrušen. v roce 2020 navštívilo klub průměrněza den celkem 18 osob ve věku 11 až 20 let.

Tabulka č. 9 - Statistika klubu Bedna

Počet dní, kdy bylo zařízení v provozu 246 7
Počet dní, kdy musel být provoz zrušen __ 103
Průměrný počet osob la den (11-20 let 18
Průměrný počet osob za den (pouze
středy - otevřena pro 15+)

Počet podpořených osob * 364 308* počet osob, které využili alespaň jednou službu NZDM
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Tabulka č. 10 - Statistika aktivit klubu Bedna

mm 1020
_ zess __zm less
Sociální poradenství 62 39

Situační intervence - napomenutí, sankce _L

Sltuační |ntervence - podpora, nazor,
1243 1193 567

lrcadlo \

Krizová intervence / pomoc v krizi 16 5 4

7

Informační servis preventivní program 269 143

Podpora vlastních aktivit, rotvoj
psychosociálních dovedností, kognitivních

a motorických dovedností, hvgíentickv'ch
3514 3375 1644

a společenských návyků

Doučování, pomoc se školní látkou 254

4.3 Městský úřad Příbram — Odbor sociálních věcía zdravotnictví

Odbor sociálních věcía zdravotnictví se skládá:

. Oddělení sociálněprávní ochrany dětf

. Oddělenísociální prevence a kurately

. Oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení

Hlavními činnostmi odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen „OSVZ")OSVZ je sociálně-právní ochrana dětí a sociální

prevence a kuratela a dále pak přijímání a zpracování žádosti o finanční podporu z kapitol sociálních věcí a zdravotnictví

rozpočtu města, realizovat vlastní sociální práci, poskytování poradenství, zajišťování metodické a koncepční činnost
v oblasti své působnosti, dále pak koordinovat poskytování specifických služeb, distribuce materiální podpory nebo realizaci

péče občanům území obce srozšířencu působností Příbram, realizovat pravidla stanovená pro nájem sociálních bytů

v majetku města a bytů zvláštního určení, koordinovat činnosti Komise zdravotní a sociální, Pracovní skupiny prevence

kriminality a Komise sociálně-právní ochrany dětí.0dbor analyzuje potřeby obyvatel správního území, zajišťuje informační,
poradenskou, preventivní a výchovnou činnost, spolupracuje s orgány veřejné správy i nestátními subjekty při realizaci práv

nebo poskytování podpory občanům území své působnosti.

4.3.1 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Účelem sociálněvprávní ochrany dětí je především poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, které se samy
nemohou bránit vpřípadě působení negativních vlivů na jejich osobu a vývoj. Představuje soubor různých opatření
a nástrojů, které je třeba používat včas, vhodné a účelně svědomím, že základním principem při poskytování sociálně-

právní ochranyje nejlepší zájem a blaho dítěte.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí definuje sociálně právních ochranu dětíjako:

- Ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
. Ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochranyjehojmění
. Působenísměřující k obnovení narušených funkcí rodiny
. Zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychovávána

ve vlastní rodině
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4.3.2 Oddělení sociální prevence a kurately

Oddělení sociální prevence a kurately plní úkoly orgánu sociálně-právní ochrany dětíse zaměřením na obtížně vychovatelné děti, děti s poruchami chování atd. Pod toto oddělení spadá i sociální kurátor prodospělé, který se vrámci terénní práce věnuje osobám, které se ocitly vtíživé sociální situaci, jako je například ztrátastabilního bydlení či zaměstnání. Dále se zaměřuje i na osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody či dlouhodobéhoústavního léčení.

Tabulka č. 11 — Klienti kurátorů pro mládež

2018 __n—
1019 ___!- u

Tabulka č. 12 - Klienti řešení kurátory pro děti a mládež za rok 2018

_M-_--!
_—u-—-„„.„m 30 ___—

Uloíená výchovná opatření mladlstvým

1 0

Opatření qužená dětem mladším 15 let

7 ._3 0 )(

Tabulka č. 13 — Klienti řešení kurátory pro děti a mládež za rok 2019

z toho

Trestná činnost
29 1

Přestupky
29 X 5 'Výchovné problémy 11 3 _—__ _

uložená výchovná opatření mladistvým

Opatření uložená dětem mladším 15 let

R— 1 1
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Tabulka č. 14 . Klienti řešeni kurátory pro děti a mládež za rok 2020

z toho

—-—
———

nn
].

Uložené výchovná opatření mladistvým \
X 2

Opatření uložená dětem mladším 15 let

1 1 )(

Cnvz'umsmiá! lif'v

a
S*

mummřm mm
másla "mnam

. , , , v4.4 Centrum socmlmch a zdravotmch sluzeb ( Z '

Centrum sociálních a zdravotních služeb v1niklo v průběhu roku 2015 reorganizací v oblasti poskytování sociálních

a zdravotních služeb. Jedná se o příspěvkovou organizaci zřízenou městem Příbram, která pod sebou sdružuje tyto služby:

. Pečovatelská služba
: Domov seniorů
. Azylový dům

. Sociálnl poradna

. Středisko terénních sfužeb

. Dětské skupiny a rehabilitační stacionář

- Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna

- Záchytná protialkoholické stanice

Hlavním důvodem vzniku Centra sociálních a zdravotních služeb bylo zastřešit všechny výše uvedené služby a usnadnit tak

koordinaci mezi nimi, tak aby jednotlivé služby mohly lépe spolupracovat a reagovat tak na aktuální potřeby města a jeho

občanů.

4.4.1 Azylový dům

Hlavním cílem iungování azylového domu je poskytnout přechodné ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální

situaci.

Mezi klienty azylového domu mohou patřit pouze:

- Ženy
. Těhotné ženy

. Matky s dětmi

. Otcové s dětmi

. Rodiny s dětmi

Služby azylového domu jsou určeny pouze pro osoby s trvalým pobytem na území správního obvodu s rozšířenou

působností města Příbram, což umožňuje lepší práci s touto skupinou osob na místní úrovni, zejména sociální práci.

18
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S hledáním možného následného bydlení na území města Příbram pak klientům azylového domu pomáhá Středisko
terénních služeb spadající pod Centrum zdravotních a sociální služeb. Velmi pozitivně je vnímán fakt,že všechny tyto služby probíhají v rámci ORP Příbram, a to hlavně z pohledu toho, že například děti nemusí měnit školu,nedochází ke změně lékaře, zaměstnáníatd.
K 31.12.2020 ubytovával azylový dům celkem 133 klientů, z toho 62 dospělých a 71 dětí.

Tabulka č. 15 — Obsazenost Alylového domu

období Počet klientů celkem Počet dospělých

__m—
“__—
__u—m-
__n—n
___nm-*
m—nn
“__n—
“___—

ss az
71 u u

__n-m—

Tabulka č. 16 — Následné bydlení klientů azylového domu

Rok
*

Typ ná5ledného bydem' Počet dospělých klientů\ ms _ V 17
Celkem klientů, kteří se v tomto roce odstěhovali: 77
_“

_—Celkem všech klientů i s dětmi, kteří se odstěhovali: 120 AD (jiný AD) 7
Nuclehárna pm bezdomovce _

019
___
m_ 6Celkem dospělých klientů, kteří se v tomto roce odstěhovali: 43
M—
_—Celkem všech klientů i s dětmi, kteří se odstěhovali: 97 AD (jiný AD) _
Noclehárna pro bezdomovce _

zozo Byt __
Sociální byt

Celkem dospělých klientů, kteří se v tomto roce odstěhovali: 41 Ubytovna
Radiče

Celkem všech klientů i s dětmi, kteří se odstěhovali: 100 AD (jin
'
AD)

'

Noclehárna pro bezdomovce “
Pobytová komunitní Služba — léčebna 1
pro závislé (i s dětmi)
Nevíme _—
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4.4.2 Sociální poradna

Sociální poradna začala fungovat ve městě Příbram od roku 2010 pod názvem Poradna města Příbram a od roku 2015

se přejmenovala na Sociální poradnu, která nyníspadá pod příspěvkovou organizaci města Centrum sociálních a zdravotních

služeb. Hlavním cílem této služby je poskytnou občanům Příbrami a blízkého okolí bezplatné odborné sociální poradenství,

směřující k řešení nepříznivé sociální situace, kterou klienty nedokážou bez pomoci překonat

Služba je zejména určena pro:

. Osoby v krizi

. Rodiny s dětmi

- Oběti domácího násilí
- Oběti trestné činnosti
. Osoby bez přístřeší
. Etnické menšiny

Hlavním cílem Sociální poradny je poskytnout klientům bezplatně dostatek informací voblasti jejich práv a povinností,

dostupných služeb a dalších informací týkající se řešení jejich situace. Dále pak zorientovat se \: možnostech řešení své
situace, tak aby se mohli rozhoanUt pro vhodné řešení a zároveň klienty motivovat a podporovat v rozvoji dovedností pro
samostatné řešení Své situace. VSociální poradně lze využít I služeb psychologického poradenství, s cílem dosáhnout

alespoň relativní stabilizace a harmonizace duševního stavu klientů.

Mezi nejčastěji poskytované služby Sociální poradny patří:

. Zprostředkování vhodné návazné sociální či jiné služby

' Poradenství voblastech orientace vsociálních systémech a práva — nápomoc při kontaktech s úřady a jinými
institucemi

. Dluhové poradenství včetně zpracování návrhů na povolení oddlužení, informace
o exekučních a insolvenčních řízeních, finanční a dluhové gramotnost

. Psychologické poradenství— podpora a pomoc při překonávání náročných životních situací

. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním

prostředím

Tabulka č. 17 - Počet dlužníků / zadlužených domácností v evidenci Sociální poradny

Rok , Konzultace

A mm mm celkem
_ m na 376

345 „s V 867
509 930

“__—_
zm „9

Tabulka č. 18 - Počet podaných návrhů na oddlužení

Rok Počet podaných

,
návrhů

2016 * 29 z
2017 43

2018 _ _ 65__

319 92
2020 95
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Graf č. 9 — Podané návrhy na oddlužení

90
“ý—' * * —ýů'í'

v ;80|_ zl ,l— il ]70 l—a- ;. „|
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*
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Tabulka č. 19 - Počet osob, které využívají sociální poradenství

Základní sociální Odborné sociální Psychologické
poradenství poradenství poradenství

-u““
n 15 _
“

m 5 1145
'

373

Tabulka č. 20 - Počet programů finanční gramotnosti a dluhového poradenství

Počet Podpořeno
seminářů klientů

2m-—
M_—m- 29

4.4.3 Středisko terénních služeb

Středisko terénních služeb poskvtuje tyto sociální služby podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

' Služba terénní programy
. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba terénní programy se poskytuje se na území města Příbram a je určena lidem, kteřívedou rizikový způsob života nebojsou tímto způsobem života ohroženi. Pracovník Terénních programů nabízí službu v přirozeném prostředí klienta, snažf seporozumět situaci, ve které se klient nachází, a spoIečně hledají vhodná řešení. Pomoc se zaměřuje především na tyto
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oblasti: Pomoc se zajištěním bydlení, návratem nebo vstupem na trh práce, řešení finanční situace, řešení dluhů a jejich

prevence, atd. Služba je určena osobám bez přístřeší, osobám v krizi, osobám žijící ve vyloučených komunitách, obětím

trestné činnosti, osobám, které vedou rilikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Posláním sociální služby TP je aktivní vyhledávání a kontaktování osob ohrožených sociálním vyloučením vjejich přirozeném

prostředí - v IokaIitách na území města Příbram. Poskytovat cílenou a individuální pomoc směřující ke zlepšení sociální

situace těchto osob jejich zapojením do využďva'ní místně dostupných služeb a dalších zdrojů pomoci, podporovat,

motivovat a aktivizovat klienty ke změně dosavadního způsobu života.

Graf č. 10 - Sociální práce podle druhu v roce 2018 — terénní programy

I Pomoc přl lndnárí s úřady
13%

: Ostatní iíelefonlaý kontak! —kll=m

6% 25%

Dsodálm'šetřem' _ v;_
'i' „\

_
sss

Ef"
* fi. *_*-I?

. Sodúluílwdleni
896

. Materiální pomtx
1196

| Základnímaumi
1506

:! 'lelelnnldrý kamakl - Institut.:

15%

Graf č. 11 — Sociální práce dle druhu v roce 2019 — terénní programy

. Pomoc při jednání s

"32 . Telefonický kontakt —

Ostatní klient

6% 25%

1 Sociální šetření &%6% &*
"&

IL ' - _
iteriální pomoc "_—. , :* ._- „» ' \“ . Sociální bydlení

11% '
_ . , \ 2 6%

U Telefonický kontakt -
V '

imtítuce . Základní poradenství
15% 16%
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Graf č. 12 — Sociální práce podle druhu v roce 2020 — terénní programy

: Pomoc pn jednání s úřady

a 05mm %
l Telefonický kontak! -

„; klient

30%

Materiální pomoc

35%

| Sociální bydlení
5%

El Telefonický kontakt - . základní poradenství
instituce !%
10%

V roce 2018 podepsala smlouvu celkem 63 klientů, z toho 38 mužů, 25 žen a proběhlo zde celkem 1035 krizovýchintervencí.

V roce 2019 podepsalo smlouvu celkem 64 klientů, : toho 39 mužů, 25 žen a proběhlo zde celkem 675 intervencí.V roce 2020 podepsalo smlouvu celkem 75 klientů, z toho 45 mužů, 30 žen s 1570 intervencemi.
Za toto obdobíje to 136 jednotlivců, kteříjsou vykazování na smlouvu.

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmíje cílená individuální podpora rodins dětmi v dlouhodobě krizové sociální situaci. Podpora těchto rodin směřuje k motivací, aktivizaci vlastních zdrojůa posilování kompetencí potřebných k překonání náročné životní situace a snižování závislosti na vnější pomoci. Služba jeurčena rodinám s nezaopatřenýmí dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje. Poskytujese terénní a ambulantníformou,

SAS poskytuje tyto základní činnosti podle zákona č„ 108/2006 Sb., o sociálních službách:

. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
' sociálně terapeutické činnosti

. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Konkrétní pomoc vychází ze zjištění potřeb rodiny a poskytuje se na základě individuálního plánu.
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Graf č.13 — Sociální práce dle druhu v roce 2018 — Sociálně aktivizační služby

| Základní poradenství-
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Graf č.14 - Sociální práce dle druhu v roce 2019 — Sociálně aktivizační služby

. Základní poradenství-
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Graf č.15 — Sociální práce dle druhu v roce 2020 — Sociálně aktivizační služby
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V roce 2018 podepsalo smlouvu na socializačně aktivizačníslužby celkem 84 rodin a bylo provedeno 2170 intervencí
ve prospěch rodiny. V roce 2019 to bylo 61 rodin a bylo provedeno celkem 992 intervencí. V roce 2020 podepsalo smlouvu59 rodin s 973 intervencemi.

4.4.4Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna

Toto sociální zařízení poskytující služby sociální prevence je určeno osobám \: nepříznivé sociální situaci souvisejícís bydlením (ztráta bydlení, nevyhovující bydlení apod.). Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna nabízí lidem bez domova
uspokojeníjejich základních životních potřeb a sociální poradenství (přenocování, osobní hygiena, poskytnutí stravy, teplo,odpočinek). Zároveň zde lidé bez přístřeší naleznou odbornou individuální pomoc a podporu směřující k aktivnímu řešení
jejich nelehké životní situace a ksociálnímu začleňování. Centrum se skládá z pobytové místnosti denního centra a takénaclehárnou s kapacitou 24 lůžek. Místnosti pro přespání jsou vybaveny jen nejnutnějším zařízením, jako jsou palandy,přistýlky 3 nouzové osvětlení. Siužby, které Nízkoprahové denní centrum i Noclehárna poskytují, nejsou zdarma.

Tabulka č. 21 - Ceník Noclehámy a Nízkoprahového denního centra

Poskytnutí 40

-řenocnvání/Iůžko/noc

Praní prádla

Tabulka č. 22 - Návštěvnost Nízkoprahového denního centra

_m-m
mm
mm
“__-
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Tabulka č. 23 — Návštěvnost Noclehárny

Ěn- 94
„„

“[m-

&Iý/, . ., \4.5 Farm charlta Pribram ] %
Chanta
[„A—4 "Wmmmj

Farní charita nabízí služby seniorům, nemocným a zdravotně postiženým, ale také osobám bez domova a rodinám s dětmi.

Farní charita Příbram poskytuje Sociálně aktivizační služby pro rodiny 5 dětmi a ta terénní a ambulantní formou. Jedním

z cílů této služby je zaměření se na prevenci patologických jevů. Služby sloužíjako bezpečné místo pro rodiny a jejich blízké,
kteří se ocitli vtíživé životní situaci a sami si sm' nevědí rady. Se spolupracujícími rodinami řeší například doprovod
a komunikaci s úřady, lékaři, školami a jinými organizacemi. S rodiči a dětmi se nacvičuje,
jak zvládat školní povinnosti a přípravu do školy, případně zprostředkovávat doučování dětí. Dále pomáhá s obnovením

nebo upevněním kontaktu s rodinou, dbá se na vzájemnou podporu rodičů

a dětív Společně se řeší zaměstnání, rozebírá se finanční situace rodiny, nabízí potravinovou

a materiální pomoc, společně hledají možnosti bydlení, angažují se ve snaze zlepšit situaci

ve vyloučených iokalitách,

D A 1v“ *+
č" 7

4.6 Centrum adiktologických služeb Magdaléna

o. „, v

Obecně prospěšná společnost Magdaléna je neziskovou organizací, jejímž cílem je poskytovat ucelený systém zdravotních

a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí. Pomáchá také rodinám závislých. Magdaléna

provozuje vPříbrami i adiktologickau ambuianci, která se zaměřuje na ambulantni léčbu mladistvých i dospělých. Cílem

služeb je především minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog a jejich dopady na jedince i širokou

veřejnost.

Poskytované služby Centra adiktologických služeb:

. Výměnný injekční program — Výměna použitého injekčního materiálu za sterilní včetně distribuce zdravotnického
materiálu

. lnfnrmační servis — Poskytování informací :; rizicích spojených s užíváním drog,

o dostupných poradenských, léčebných a jiných odborných programech a službách

. Základnízdravotníošetření

. Testování—Testování na infekční choroby a na přítomnOSt drog v organismu
- Základní servis - Nápojový, potravinový, hygienický

- Zá kladnl sociálně - Právní poradenství

. Asistenční služba — Doprovázení klienta do příslušných institucí

' Krizová intervence — Poskytnutí okamžité pomoci při ošetření akutního problému, který klient subjektivně vnímá

jako ohrožující

. Individuálnía rodinné odborné poradenství
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Tabulka č. 24 — Kontaktní a poradenské služby CAS Magdaléna

Početvvdanv'chiniekčnfchiehel 215“ 28251 28500

—______
Testovánrnainfeuenfonemměnf 199

Tabulka č. 25 — Terénní program CAS Magdaléna

_--m--m

Počeiwdawchinjekčníchiehel 19026 “921
__n-- o
resmánmainfekenfonemomení 27

Tabulka č. 26 Činnosti adiktologické ambulance

_mmm
Početkamanů * 1436
Posetpwnfchkoncam
Početknentwuživatelůdroe)
Počet klientů (rodinných příslušníků) 41„-lndividuální orauenství _-Elaan ___:aTesmvánínapmomnoswmg
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4.7 Probačnímediačníslužba CR, středisko Příbram pm;
umu" mm.. „...„m...„m

Probační a mediační služba plní úkoly vtrestním řízení a vykonává oprávnění vymezená vtrestním zákoně, trestním řádu

a zákoně o Probační a mediační službě, případně vdalšfch zákonech. Organizuje a vykonává dohled nad obviněným,
obžalovaným nebo odsouzením, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinnosti

a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění zvýkonu trestu odnětí svobody,

dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem

uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i společenských vztahů.

Dále vykonává mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným
a poškozeným a činnosti směřující k urovnání konfiiktního stavu vsouvislosti strestním řízením, avšak jen svýslovným
souhlasem obviněného a poškozenéhol
Probační a mediační služba vytváří předpoklady ktomu, aby věc mohla být ve vhodných případech projednána v některém

ze zvláštních druhů trestního řízení, nebo mohl být uložen a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, anebo vazba byla

nahrazena jiným opatřením. Za tím účelem poskytuje obviněnému odborné vedení a pomoc, sleduje a kontroluje jeho

chování a spolupracuje s rodinným a sociálním prostředím. ve kterém žije a pracuje, s cílem, aby v budoucnu vedl řádný

život.
Probační a mediační služba současně pomáhá při odstraňování následků trestného činu poškozeným a dalším osobám

dotčeným trestným činem.

. . , . ' F

4.8 Pedagaglcko-psychologlcka poradna, pracawště , v

Příbram &

Pedagogicko-psychologícká poradna ve města Příbram má v péči kiienty nejen za region Příbram,
ale také část regionu Praha západ a tím, že existuje právo na svobodnou volbu poradenského zařízení i klienty mimo region.
Hlavní činností pedagogicko-psychologické poradny je řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního
a adolescentního větu, jedná se o děti ve věku od 3 do 19 let. Zajišťuje odborné psychologické a speciálně—pedagogické
sIUŽby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to zejména

v otázkách osobnostního, sociálního, vzdě'ávacího a profesního vývoje dětí a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy

či výukovými obtížemL Dále zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních

situacích a obdobích. Zároveň zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření vpřípadech
stanovených školskými předpisy. Vneposlední řadě poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým
pracovníkům, zejména výchovným poradcům a podílí se na aktivitách související s prevencí sociálně patologickýchjevů.

Tabulka č. 27 - Klienti Pedagogicko—psychologické poradny Příbram, kterým byla poskytnuta péče ve školním

roce 2018/2019

Mateřská školka 492

Základní škola 838

Rodiny, školky nezařazení 6
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Tabulka č. 28 - Klienti Pedagogicko-psychologícké poradny Příbram, kterým byla poskytnuta péče ve školnímroce 2019/2020

“—
___

Rodiny, školky nezařazení

Tabulka č. 29 - Skupinové činností Pedagogicko-psychologické poradny Příbram ve školním roce 2018/2019

_mm
___-
Terapeut.,reedukač. apod. skupiny

nn

___-
Vedení přednášek, besed apod.

__

Tabulka č. 30 - Skupinové činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Příbram ve školním roce 2019/2020

a 4
__ o

..
Vedení přednášek, besed apod. 4

"or:": ŠŠŠ;4.9 Intervenčnícentrum proFem, pracowšte Prlbram

Posláním intervenčního centra proFem je poskytnutí pomoci a podpory osobám ohroženými postiženým domácím násilím a ženám postiženýmjakoukoliv formou násilí, dále vedeníobětí domácího násilí ke zvládnutíkrizové situace vlastními silami za účelem opětovného začleněnído běžného života bez přítomnosti násilí. Poskytuje potřebné informacea v případě potřeby i zprostředkování nutné pomoci vedoucí k vyřešení aktuáIní nepříznivé situace. Charakteristika
veškerých služeb pro uživatelky zahrnuje bezplatnost, důvěrnost, nestrannost, diskrétnost a nezávislost.

Základní poskytované činnosti:

' Odborné sociální poradenstvítýkající se problematiky domácího násilí
. Právní poradenství

. Pomoc k sociálnímu začíeněníosob ohrožených domácím násilím do běžného života

. Nezbytná psychická podpora
- Podpora pří uplatňovánízákonných nároků

Organizace proFem dále vydává poradenské a informační publikace pro veřejnost v oblastech,ve kterých dochází k porušování lidských práv, se zaměřením na domácí násilí, pořádá konference, workshopy a školení pro

29



Příloha č. 1 , _

laickou i odbornou veřejnost. Dále pak provádí politický lobbing u zákonodárných institucí, upozorňuje společnost
na problematické oblasti, ve kterých dochází k domácímu násilíčijiným formám násilí, a to formou veřejných prohlášení

Tabulka č. 31 - Statistika poskytnutých služeb proFem Příbram — Intervenční centrum

, , . . Ambulantní Terénní
Rok Počet Wkálam

„g—
18 167

m——m-
mn“_-

Tabulka č. 32 - Statistika poskytnutých služeb proFem Příbram — Odborné sociální poradenství Příbram

.. . . Ambulantní Terénní

"korunka“

m-—-
_—
mu— 0

©
4.10 Dobrovolnické centrumADRA ADRA

Dobrovolnické centrum ADRA realizuje vPříbrami projekt Kamarád hledá kamaráda. Cílem projektu je zprostředkovat
dětem ze sociálně slabších rodin vhodnou přípravu do školy odpovídající jejich věku a individuálním potřebám, Naučit je

smysluplně využívat volný čas, získávat správné návyky, atd. Toto dobrovolnické centrum spolupracuje s OSPOD Příbram

a na jejich doporučení spolupracuje s dětmi, které je vhodné do projektu zapojit. Cílová skupina dětí je od 6 let do 15 let

plnící školnl docházku. Další náplní projektu je i vyhledávat, školit a pečovat o děti z řad dobrovolníků. Tito dobrovolníci

si zároveň posilují takové lidské hodnoty, jako jsou družnost, zájem o druhé a službu jiným lidem, což jsou základními

kameny občanské společnosti.

4.11 Centrum na podporu integrace cizinců Příbram (CPIC)

Centrum vytváří prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti prostřednictvím

poskytovaných služeb a aktivit,

Cílem je zajištění rovného přístupu cizinců k integračním službám, poskytování informací a podpory jak cizincům,
tak majoritě včetně orgánů veřejné správy, a to ve spolupráci s aktéry integrace v regionu.

Cílovou skupinou jsou dlouhodobě legálně pobývající cizinci a dále osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana.

Veškeré služby jsou cizincům poskytovány zdarma. Působnost CPIC Příbram pokrývá území regionu Příbramska, Berounska

a částečně Prahy-Západ.
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Služby:
. ambuIantní a terénní sociální poradenství — základní i odborné sociálního poradenství je poskytována cizincům,kteří se obtížně orientují v prostředí a systémech České republiky. Kromě pobytové agendy se zakázky cizincůnejčastěji týkají pracovněprávních problémů, přístupu ke vzdělání a zdravotní péči.
. kurzy českého jazyka — znalost českého jazyka je klíčová pro integraci cizinců do všech oblastí života vČeské

republice, Centrum nabízí skupinové či individuální kurzy českého jazyka podle úrovně, věku a potřeb cizinců.
Kurzy probíhají na několik místech v regionu.

. sociokulturní kurzy (SKK) - cizinci na těchto kurzech zí5kaií informace z různých oblastíživota: např. české reálie,finanční gramotnost, získávání státního občanství ČR, legálnízaměstnávání, důchody a sociální pojištění, zdravotnípojištění atd.

. terénní práce - sociální pracovníci a komunitní pracovníci poskytují doprovody na úřady, informují cizincea službách CPIC Příbram vprovozovnách cizinců, monitorují výskyt menšin vdané oblasti apřípadně ijejich
problémů, oslovujíjinak izolované skupiny cizinců na ubytovnách

. vzdělávací, kulturní a společenské akce — Centrum pořádá přednášky na školách, organizuje akce, které umožňujísetkávání majoritníspolečnosti s minorítou.

. právní poradenství, tlumočnické služby, provoz internetového pracoviště, knihovny a další
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» o . v ,5 Vyhodnocem pruzkumu pOCltu bezpecx 2021

V říjnu 2021 probíhal ve městě Příbram průzkumu pocitu bezpečí. Jedná se o čtvrtý průzkum, který byl ve městě realizován.
První šetřenl se uskutečnilo v roce 2013, následně v roce 2016 a na přelomu roku 2018/2019. Cílem tohoto průzkumu bylo

zjistit, jak bezpečně se občané ve městě Příbram cítí. Dotazník byl zveřejněn v elektronické podobě na webu města Příbram

a také v tištěné podobě v měsíčníku Kahan.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 547 respondentů. V elektronické podobě odpovědělo celkem 497 respondentů,
odevzdánív tištěné podobě pak zvolilo celkem 50 respondentů. Celkem se zúčastnilo 287 žen a 260 mužů.

Nejčastějšíml respondenty byli občané ve věku 40 až 59 let, celkem 36% dotázaných, následovala pak věková skupina od

30 do 39 let, zastoupených v 26%. Třetí nepočetnější skupinou, byli respondenti ve věku od 15 do 29 let, celkem 22%. Lidé

ve věku od 60 let do 69 let se podíleli 11% a lidé od 70 let a více celkem 5%.

Graf č. 16 - Věková struktura respondentů \: %

5%
l 15 a: 29 let

11% 1296

El 30 až 39 let

I 40 až 59 let

35% 25% i 60 až 69 let

l 70 a více let

5.1 Vyhodnoceníjednotliých otázek

Otázka č. 1 - Považujete město Příbram za bezpečné město?

Na tuto otázku odpovědělo všech 547 respondentů, kteří se průzkumu zúčastnili. 233 z nich by Příbram označilo za spíše
bezpečné, za určitě bezpečné město by Příbram označilo celkem 47 respondentů. Za splše nebezpečné město označilo
celkem 218 respondentů a za určité nebezpečné by Příbram označilo 49 respondentů.

Grafč. 17 - Považujete město Příbram za bezpečné město?

9%

I Spíše ano

43% ..El Urcntě ano

. Spíše ne

39%
I Určitě ne

9%
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Otázka č. 2. - Proč se ve městě Příbram necítíte bezpečně

Na tuto otázku odpovídali občané, kteří v předešle otázce označili město za spíše nebo určité bezpečné, V drtivé většině
respondenti uváděli jako důvod nepřízpůsobívé občany, které přímo spojovali skonkrétními lokalitami. Nejčastěji byly
uváděny obchody s prodlouženou otevírací dobou, konkrétně večerky v lokalitě Ryneček a u kulturního domu U těchto
obchodů je provozovateli tolerováno poplíet alkohol, což vede ke shlukování osob. Jako druhý důvod občané uváděli nízkou
pochůzkovou činnost městské policie a hlídkovou činnost státní policie. Dalším opakovaným důvodem byla existence
ubytoven ve městě a skupinky mladistvých. Na předních příčkách se ukázaly i obavy ze zahraničních zaměstnanců.Co se týká zahraničních zaměstnanců, tak sporovnáním z minulých dotaznfků pocitu bezpečí, které byli ve městem
uskutečněny, se jedná o jev, který v roce 2021 nabyl významu. V předešlých letech se zahraniční zaměstnanci neobjevovalív průzkumu téměř vůbec.

Graf č. 18 - Proč se ve městě Příbram necítíte bezpečně?

l Nepňzpůsoblvíobčané

595 3%
D Nízká pochůzková činnost“*
MP Příbram a hlídková
činnost PČR

. Ubytovny

57% | sk ' | dl ' h20% upmkym a stvyc

! Zahraničnízaměstnanci

Otázka č. 3 - Z jakých zdrojů se o kriminalitě ve městě dozvídáte?

Vtéto otázce měli respondenti odpovědět, odkud čerpají informace o kriminalítě ve městě Příbram. Na tuto otázku
odpovědělo 512 respondentů. Nejčastějším zdrojem byla uváděna media, následovaly zkušenosti známých, dále pak osobnízkušenosti.

Graf č. 19 - Z jakých zdrojů se o kriminalitě ve městě dozvídáte?

8% 3% . Media

23% 42% DZkušeťuosti
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kriminality“*
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Otázka č. 4 - StaI/a jste se za posledních 24 měsíců obětí kriminality v Příbrami?

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti. Téměř tři čtvrtiny dotázaných uvedlo, že se v posledních dvou letech nestalo
obětí trestného činu.

Graf č. 20 - StaI/a iste se v podledních 24 měsíců obětí kriminality?

23% . Ano

0

.Ne

7296

Otázka č. 5 - Jakého trestného činu se v našem městě nejvíce Obáváte?

Grai č. 21 — Jakého trestného činu se ve městě Přnwram nejvíce Obáváte?

. Násilný trestný čin

7% 2%
DTrestný čln pod vlivem

11% návykových látek

lvloupánído domu ] bytu
49% [společných prostor

. Vandalismus, sprelerskví,
ničení majetku, dmbné

15% pouliční kriminality

. Krádeže auta / vloupání
do auta

71 %
B Nechávám se žádného

trestného činu

Na tuto otázku odpovědělo celkem 503 respondentů. Téměř polovina dotazovaných uvedla,

že se nejvíce obává násilného trestného činu (přepadení, obtěžování, ublížení na zdraví). Celkem 17% dotazovaných se

nejvíce obává trestného činu pod vlivem alkoholu a drog, následuje pak obava z vloupání do domu, bytu či společných

prostor. 2% respondentů uvedlo, že se neobává Žádného trestného činu.
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Otázka č. 6 - Je podle Vašeho názoru v Příbrami dostatečné kamerové pokrytí?

Na tuto otázku odpovědělo 515 respondentů a 46% z nich je toho názoru, že v Příbrami není dostatečně kamerové pokrytíauvítali by jeho rozšíření. 13% občanúje spokojeno se současným stavem kamerového pokrytí. Zhruba třetina dotázanýchnedokázalo kamerové pokrytív Příbrami zhodnotit, Respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli Ne, mohli v další částiuvádět lokality, kde podle nich kamerové pokrytí chybí. Z této otázky vyplynulo, že občané v drtivé většině neví, kde jsou veměstě instalovány kamerové body a uváděli lokality, které už jsou pokryté kamerovým systémem. Nejčastěji byla uváděnalokalita Ryneček a lokalita Čertův pahorek.

Graf č. 22 - Je podle Vašeho náloru v Příbrami dostatečné kamerové pokrytí
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Otázka č. 7 - Označila byste nějaké místo v Příbrami, kde se kvůli nedostatečnému veřejnémuosvětlení necítíte bezpečně?

Graf č. 23 — Dmačil/a byste nějaké místo v Příbrami, kde se kvůli nedostatečnému
veřejnému osvětlení necítfte bezpečně?
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Na tuto otázku odpovědělo 456 respondentů. Z toho 43% občanů uvedlo, že neví, zda by označili nějaké místo v Příbrami,kde se necítí vlivem nedostatečného veřejného osvětlení bezpečně. 42% respondentů, by takové místo označilo a 16%z nich nikoliv. V další části této otázky mohli respondenti, kteří v předešlé otázce uvedli Ano, uvést konkrétní místo, které jez jejich pohledu málo osvětlené. V této pcdotázce se objevilo na 50 míst, které byli uvedeny dvakrát a méně.

Nejčastěji byla uváděna lokalita:

1. Ulice Mariánská, zejména místo u vlakového přejezdu směrem k Břelovým Horám2. Čertův pahorek
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Otázka č. 8 — OznačiI/a byste nějaké místo v Příbrami za skutečně nebezpečné?

Z této otázky vzešli tři lokality, které byly opakovaně uvádě ny v tomto pořadí:

1. lokalita Pod Čertovým pahorkem
2. lokalita Ryneček
3. nám. Boženy Němcové (bývalá Mototechna)

Otázka č. 9 - Vnímáte nějaké aktivity města či jiných subjektů v oblasti prevence?

Na tuto otázku odpovědělo 350 respondentů a 52 % uvedlo, že žádné aktivity v oblasti prevence města nevnímá. Naopak

42% z nich uvedla, že vnímají preventivní činnost města. Nejvíce respondenti uváděli činnost městské policie a preventivní

činnosti zaměřené na dětia mládež.

Graf č. 24 - Vnímáte nějaké aktivity města či jiných su bjektů v oblasti prevence?
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Otázka č. 10 - SetkaI/a jste se na území města Příbram 5 asistenty prevence kriminality?

Na tuto otázku odpovědělo 502 respondentů,

Graf č. 25 - Setkal/a jste se na územl města s asistenty prevence kriminality?
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5.2 Závěr whodnncem'

Závěrem je potřeba říci, že se jedná a průzkum subjektivního pocitu bezpečí, tzn., že i když lokality, které občané označili za
nejnebezpečnější, nevyčnívají významným způsobem v páchánítrestné činností, jedná se o jejich subjektivní pocit, který jepro vedení města ale také velmi důležitý. Z dotazníku je zřejmé, že nejvíce pocit bezpečí občanů města narušujínepřizpůsobiví občané a s tím korespondují i oblasti, které respondenti označili za skutečně nebezpečné, protože právě tytolokality se vyznačují výskytem těchto osob. Jedná se o lokalitu Pod Čertovým pahorkem, lokalita Ryneček a nám. BoženyNěmcové (bývalá Mototechna).
Průzkum dále ukázal, že 48 % respondentů se v Příbrami cítí spíše nebezpečně či určitě nebezpečné a nejvíce se obávajínásilného trestného činu. Zároveň tři čtvrtiny dotázaných uvedlo, že se v posledních 2 letech nestalo obětí trestného činu.Z otázek týkajících se městského kamerového dohlížecího systému vyplynulo, že občané se kladně staví kjeho rozšíření, aledrtivá většina občanů neví, kde jsou kamerové body nainstalovány. Votázce, kde měli uvádět konkrétní místa, kde jimkamerové pokrytíchybl, uváděli lokality, kde jsoujiž kamerové body nainstalovány (Ryneček, Pod Čertovým pahorkem).Na otázku, zda by respondenti označili v Příbrami lokalitu, kde se kvůli veřejnému osvětlení necítí bezpečně, zvolilo 43%
respondentů možnost Nevím 3 42% by takovou lokalitu uvedlo. V dalšíotázce, kde měli občané uvést tuto lokalitu, uvádělinejvíce ulici Mariánskou od vlakového přejezdu směrem na Březové Hory a dále pak lokalitu Pod Čertovým pahorkemlNecelá polovina respondentů uvedla, že vnímají aktivity města v oblasti prevence kriminality, nejčastěji byla uváděnačinnost městské policie. Občané také uváděli, že vnímají preventivní činnosti zaměřené na děti a mládež a také snahu řešitubytovnu Pod Čertovým pahorkem.
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:6 SWOT analyza

SWOT analýza zobrazuje silné a slabé stránky, které ve městě existují, Silné a slabé stránky ukazují současný stav dané věci,

příležitosti a hrozby určují možný budoucí kladný nebo záporný vliv na rozvoj dané oblasti. Tato SWOT analýza poskytuje
podklady pro formulací směrů, aktivit a strategických cílů pro tuto koncepci.

*
Silné stránky Slabé stránky

> Zájem vedení města o bezpečnost a prevenci > Vysoký počet rodin se sociálními problémy

kriminality > Nedostatek strážníků městské policie
> Existence systému prevence kriminality ve městě > Pasivita veřejnosti v oblasti zapojení se do

Příbram realizovaných preventivních aktivit
> Existence strategických dokumentů (Koncepce > Jednoleté financování prevence kriminality

prevence kriminality, Program prevence > Množství ubytoven

kriminality) > Vysoká míra recidivy
> Spolupráce města a Policie ČR > Negativnítrendy ve výchovném působení rodiny
> Síť subjektů podílející se na řešení problematiky: > Problémy s dostupností bydlení pro různé cílové

policie, orgány sociálně právní ochrany dětí, skupiny

neziskový sektor, probační a mediační služba > Předluženost obyvatelstva

apod. > Nárůst bezdomovectví

> Finanční zdroje z rozpočtu města na aktivity * > Nedostatečná propagace sociální prevence
v rámci prevence kriminality

> Realizace prevence na školách

> Spolupracující síť poskytovatelů sociálních a

návazných služeb
> Městský kamerový dohlížecí systém
> Existence legislativních norem obce v oblasti

regulace hazardu, zákazu pití alkoholu na

veřejných místech a rušení nočního klidu

'— Příležitosti Hrozby
'

> Vícezdrojove' financování > Politické změny
> Zájem veřejnosti > Zánik zdrojů financování prevence kriminality
> Využívání příkladů dobré praxe > Zánik klíčových NNO působících v oblasti prevence
> Rozšíření spolupráce na společných tématech kriminality

s dalšími odbory města > Zvýšená tolerance společnosti k sociálně

> Realizace resocializačních programů negativním jevům — alkohol, drogy
> Rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými subjekty > Zneužívání systému sociálních dávek

působícími v oblasti prevence kriminaíity > Nárůst zvtášť zranitelných obětí související se
> Rozvíjet spolupráci v oblasti prevence kriminality stárnutím populace

se školskými zařízeními ve městě > Neobsazené pracovní místa policistů a strážníků
> Rozvoj terénních prací MP 5 APK

> Nárůst extrémismu

_—\—_*—
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, , v ,7 Navrhova cast

Tato návrhová část stanovuje priority a formuluje opatření, jak těchto cílů dosáhnout. Navrhované priority jsou v souladus aktuálně platnou vládní strategií pro prevenci kriminality. Vdobě tvorby této koncepce (listopad 2021) vycházímeze Strategie prevence kriminality ČR na léta 2016 — 2020. Tato Strategie byla vládou včervnu 2020 prodloužena do dobypřijetí nové. Pro jednotlivé roky v rámci této koncepce bude pracovní skupinou prevence kriminaIity vypracován Městskýprogram prevence kriminality, který bude obsahovat konkrétní programy a projekty prevence kriminality, které budou
realizovány jak z rozpočtových prostředků města, tak financováním z dotačních a grantových programu Ministerstva vnitraČR.Tvorba městského programu prevence kriminality umožní rozložit jednotlivé cíle Koncepce prevence kriminality městaPříbram 2022 - 2023 do kratších časových úseků a tím zpřesnit plánováníjednotlivých aktivit a aktualizovat je na základě
vývoje v dané oblasti.

7.1 Priority

— Prioritní oblast 1 - Snižování rozsahu a závažnosti trestných činů na území města
— Prioritní oblast 2 — Zvyšování bezpečí občanů města na veřejných prostranstvích
- Prioritníoblast 3 - Pokračovat a dál rozvíjet spolupráci Policie ČR & Městské policie Příbram na základě

zásad Community policing a zvýšit efektivitu vzájemné spolupráce

— Prioritní oblast 4 — Podpora dlouhodobě a komplexní práce sdětmi, mladistvými a jejich rodinami,
které jsou ohroženy rizikovými jevy či pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí

- Prioritníoblast 5 - Zvyšovánísubjektivního pocitu bezpečí u občanů 3 návštěvníků města Příbram
- Prioritní oblast 6 — Preventivně informační činnost s cílem zapojit veřejnost do realizace preventivních

opatření v oblasti zabezpečení vlastního majetku a bezpečného chování v rizikových situacích
- Prioritní oblast 7 - Zaměření preventivních aktivit a opatření pro zvláště zranitelné oběti
- Prioritní oblast 8 — Ochrana měkkých cílů

7.2 Opatřeník naplněnípriorit

\: , . . . .. ., .. .. , 'áOpatrenl č.1 — Program prevence knmmallty mesta Pnbram na pnslusny rok
_

\
Stručný popis Ma nažer prevence kriminality ve spolupráci

s pracovní skupinou prevence kriminality zpracuje
každoročně Program prevence kriminality na příslušný rok/
který bude obsahovat plánované aktivity prevence
kriminality.

Odgovídá Město Příbram
Spolupracujícísubjekty Pracovní skupina prevence kriminality, PČR, PMS, A0 SVP

Příbram, neziskové organizace působící ve města Příbram
Zdroje financování Dotace MV, město Příbram

. ..
ŠĚW“_R_Opatřem :. 2 — Reahzace projektu socnálnl prevence, zamerene na den a mladlstvé a ;euch rodiny

Stručný popis Pokračovat v realizaci osvědčených projektů, které mají ve
městě dlouholetou tradici — projekt „Cestou Sdílení",
„Sociálně rehabilitační program“, „Terapeutický pobyt pro
děti s rizikovým chováním"

_ AOdpovídá
_ Město Příbram

'Spolupracující subjekty AO SVP Příbram
Zdroje financování , Dotace MV, město Příbram
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Stručný popis Ve spolupráci s dalšími subjekty realizovat preventivní

přednášky pro jednotlivé cílové skupiny na aktuální témata,

_jako jsou rizika spojená s pohybem na internetu, ochrana

majetku
Město Příbram _w
PČR, NNo, Senior point (Město Příbram

Stručný popis Zajištění finančních zdrojů na realizaci programů primárnl

__města. Prostřednictvím manažera prevence kriminality
doporučovat preventivní programy.

_Spolupracuiícísubiektv
Zdroiefinancování

'
Opatření č. 5 — Dostatečně veřejné osvětlení v rizikových lokalitách

Stručný popis Na základě průzkumu pocitu bezpečí mapovat rizikové

Odpovídá

Opatření č. 6 —Fozšiřování městského kamerového dohlížecího s stému

Stručný popis Pokračovat v modernizaci městského kamerového

dohlížecího systému a jeho dalšího rozšíření tak, aby byla
zaplněna takzvaná „hluchá“ místa a zároveň navázat na již

fungující kamerové body,

Město Příbram '
MP Příbram, PČR

Zdroje financování Dotace MV, Město Příbram

Opatření č. 7 - Pravidelné zveřejňování map kriminalít a statistik kríminalit prostřednictvím webu Bezpečná Příbram

a mapy kriminality na území města Příbram a tím přispívat

k zvyšování subjektivního pocitu bezpečí občanů města.

: Zdro'efinancování

Opatření č. 8 — Pokračovat a dál rozvíjet spoluprácí Policie ČR a Městské policie Příbram

Stručný popis Spolupracovat za účelem stanovení společného postupu při

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a

bezpečnosti na území města Příbram a spolupracovat při

využívání informačních technologií a technických

prostředků situační prevence a dál zkvalitňovat úroveň
komunikace a sdílení informací.

Odpovídá _ 7 Město Příbram

Zdroje financování Nevyžaduje financová ní
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Stručný popis Finančně podporovat základní školy voblasti zabezpečení
vstupu proti neoprávněné osoby, Zprostředkovávat
semináře zabývající

' se problematikou ochrany měkkých cílů.

PČR
Město Příbram
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Seznam zkratek

AD — Azylový dům
APK — Asistent prevence kriminality

CAS — Centrum adiktologických služeb

CSZS — Centrum sociálních a zdravotních služeb

DC ADRA — Dobrovolnické centrum Adra
FCH — Farní Charita

MP — Městská policie Příbram

NNO - Nevládní neziskové organizace

NZDM —Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NDC - Nízkoprahové denní centrum

00 ÚO — Obvodní oddělení, Územní odbor Příbram

OSPOD -0ddělení sociálně — právní ochrany dětí

OSVZ — Odbor sociální věcí a zdravotnictví
OŠKS - Odbor školství, kultury a sportu
PČR— Policie České republiky
PMS — Probační mediační služba

PPP— Pedagogicko—psychologická poradna

PS PK — Pracovní skupina prevence kriminality

SAS — Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

STS — Středisko terénních služeb

SVP, AO Pb — Středisko výchovné péče, ambulantní oddělení Příbram

ÚP - Úřad práce
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