Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014-2015

Plán prevence kriminality
a protidrogové prevence v Kopřivnici
na léta 2014-2015

Zpracovala: Mgr. Blanka Mikundová z námětů a podkladů členů Komise prevence
kriminality a protidrogové prevence

MĚSTO KOPŘIVNICE

Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014-2015

Obsah
POUŽITÉ ZKRATKY ......................................................................................................................................... 3
1.

ÚVOD ........................................................................................................................................................... 4

2.

VÝCHODISKA PLÁNU............................................................................................................................. 5
2.1.
SYSTÉM PREVENCE V ČR...................................................................................................................... 5
2.1.1. Prevence kriminality....................................................................................................................... 5
2.1.2. Protidrogová prevence.................................................................................................................... 6
2.2.
ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKTIVIT PROGRAMU PREVENCE ZA ROK 2012-2013............................................ 7
2.2.1. Vyhodnocení programu Teen In - 2013....................................................................................... 13
2.2.2. Vyhodnocení terénního programu Renarkonu 2012-2013 ......................................................... 14
2.2.3. Vyhodnocení činnosti Činnost CZP-MSK, o. p. s., v oblasti prevence kriminality - Občanské
poradny za rok 2012-2013 .......................................................................................................................... 15
2.3.
CELKOVÝ PŘEHLED O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PREVENCI KRIMINALITY
A PROTIDROGOVOU PREVENCI 2012-2013......................................................................................................... 16

3.

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ................................................................................................................. 18
3.1.
3.2.
DĚTÍ

3.3.
4.

INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA............................................................................................................ 24
4.1.
4.2.

5.

SWOT ANALÝZA ................................................................................................................................ 30
CÍLOVÉ SKUPINY ................................................................................................................................. 32

CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY ........................................................................................................... 33
6.1.
6.2.

7.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SUBJEKTY A JEJICH AKTIVITY V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY ........................... 24
DALŠÍ SUBJEKTY A AKTIVITY V OBLASTI PREVENCE V KOPŘIVNICI .................................................... 28

IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ A CÍLOVÉ SKUPINY. ....................................................................... 30
5.1.
5.2.

6.

VÝVOJ KRIMINALITY .......................................................................................................................... 18
KRIMINALITA DĚTÍ A MLÁDEŽE A DALŠÍ PATOLOGICKÉ JEVY Z POHLEDU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY
21
DALŠÍ SOCIÁLNÍ ASPEKTY OVLIVŇUJÍCÍ KRIMINALITU VE MĚSTĚ ........................................................ 23

DEFINICE CÍLŮ, OPATŘENÍ................................................................................................................... 33
AKTIVITY ............................................................................................................................................ 34

ZÁVĚR ....................................................................................................................................................... 39

SEZNAM TABULEK ......................................................................................................................................... 40
SEZNAM GRAFŮ .............................................................................................................................................. 40

2

Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014-2015

Použité zkratky
AIDS

DDM
ČR
IZS
KK
MP
MV ČR
MSK
MŠ
MŠMT
NDC
NNO
o. p. s.
OF
OMM
OO PČR
ORM
OS
OSPOD
OSV
OŠK
OP
p. o.
P ČR
PPP
PZM a MA21
RM
Sb.
SWOT
TČ
ZM
ZŠ

Acquired Immune Deficiency Syndrome, česky syndrom získaného
imunodeficitu, onemocnění vyvolané virem označovaným jako HIV
(virus selhání imunity), který ochromuje obranyschopnost imunitního
systému
Dům dětí a mládeže
Česká republika
Integrovaný záchranný systém
Krizový koordinátor
Městská policie
Ministerstvo vnitra České republiky
Moravskoslezský kraj
Mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nízkoprahové denní centrum
Nestátní neziskové organizace
Obecně prospěšná společnost
Odbor financí
Odbor majetku města
Obvodní oddělení Policie ČR
Odbor rozvoje města
Občanské sdružení
Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže
Odbor sociálních věcí
Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu
Občanská poradna
Příspěvková organizace
Policie České republiky
Pedagogicko-psychologická poradna
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
Rada města
Sbírky
Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení
Trestná činnost
Zastupitelstvo města
Základní škola
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1. ÚVOD
Město Kopřivnice se jako jedno z prvních zapojilo do prevence kriminality již v roce 1996.
Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014-2015 (dále jen
„Plán prevence“) je obecně pojatý dokument, popisující problémy identifikované v rámci
bezpečnostní analýzy města a navrhující jejich řešení, včetně naplánování potřebných zdrojů,
při uplatnění mezioborového přístupu. Plán navazuje na Program prevence kriminality
a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2012-2013 a je zpracován v souladu se
schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015.
Vytvoření plánu prevence kriminality je jednou z podmínek, kterou je nezbytné splnit, aby
mohlo město Kopřivnice předkládat prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje žádosti o státní dotace v oblasti prevence kriminality. Plán prevence byl zpracován
podle závazné metodiky Ministerstva vnitra České republiky v rámci Komise prevence
kriminality a protidrogové prevence (dále jen „komise“). Členové komise při jeho přípravě
využívali zkušeností z předchozích let, podnětů občanů a příkladů dobré praxe v oblasti
prevence. Byla použita metoda SWOT analýzy, která vychází z popisu aktuální situace ve
městě, z vývoje kriminality a patologických jevů za posledních 5 let.
V plánu jsou identifikovány rizika a problémy z oblasti veřejného pořádku, a to jak na úrovni
trestné činnosti, tak i přestupků. Cílem navrhovaných opatření je zvyšování pocitu bezpečí
občanů a zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality. Prevence kriminality se zabývá
omezováním příležitostí a motivů k páchání trestné činnosti zejména nerepresivními
prostředky, příčinami trestné činnosti a dalších sociálně patologických jevů vč. strachu
z kriminality. Zahrnuje aktivity, které se zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek
(sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality) na potenciální pachatele a na možné
i faktické oběti trestné činnosti.
Kopřivnice disponuje v oblasti sociální prevence sítí sociálních služeb pro ohrožené skupiny
obyvatel na území města Kopřivnice, která je koordinována prostřednictvím Komunitního
plánování sociálních služeb.
Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí sociálně patologických jevů, k nimž patří např.
také nejrůznější formy závislosti.
Problematika užívání návykových látek je v současné době celospolečenský problém.
Důsledky problémů závislosti se netýkají jen uživatelů drog, kteří následně vyhledávají léčbu,
ale také široké veřejnosti. Pro řešení tohoto globálního problému je nutný mezioborový
přístup, protože závislosti zasahují do oblasti zdraví, sociálních vazeb a ekonomických
i bezpečnostních složek života všech vrstev obyvatel. Pro koncepční systém v boji proti
zneužívání návykových látek je potřeba vyváženého přístupu při snižování nabídky (zákonná
represe) a také snižování poptávky po ilegálních drogách (prevence, harm reduction, léčba
a resocializace) na národní úrovni. Závažná jsou také rizika při užívání legálních návykových
látek, tzn. tabákových výrobků a alkoholických nápojů (hlavně u dětí a mládeže) včetně
problematiky závislosti na hráčských aktivitách. V celé oblasti závislostí je nezbytné vytvářet
vhodná preventivní opatření, která povedou k co největšímu možnému vyloučení možného
vzniku (či již existujícího problému) závislostí.
Účinná prevence je dlouhodobá činnost, která je základním faktorem pro podporu
udržitelného rozvoje. Snižování kriminality a zvyšování bezpečí zlepšuje podmínky pro život
ve městě.

4

Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014-2015

2. VÝCHODISKA PLÁNU
Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na období 2014-2015
vychází z těchto klíčových dokumentů:
• Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015.
• Národní strategie protidrogové politiky 2010-2018.
• Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na 2013-2016.
• Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v MS kraji na období
20013–2018,
• Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011-2014,
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022,
• Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2013-2014,
• Program prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2012 až
2013,
• Profil města Kopřivnice. Vybrané socio-ekonomické analýzy jako podklad pro
aktualizaci Strategického plánu rozvoje města – září 2013,
• Sociodemografická studie města Kopřivnice 2012,
• Výzkum veřejného míněni - město Kopřivnice – květen 2012,
• Plán Zdraví a kvality života Kopřivnice.

2.1. Systém prevence v ČR
2.1.1. Prevence kriminality
V České republice byly institucionální podmínky pro rozvoj prevence kriminality vytvořeny
v roce 1993. Od roku 1996 se klíčovým pilířem prevence kriminality v České republice stal
program prevence kriminality ve městech nad 10 tisíc obyvatel zatížených vyšší mírou
nápadu trestné činnosti pod názvem „Komplexně součinnostní program prevence kriminality
na místní úrovni“ a od roku 2001 pod názvem „Program prevence kriminality na místní
úrovni“. Na tyto programy od roku 2005 navázal „Program prevence kriminality na místní
úrovni – Partnerství“, který využíval ověřenou propracovanou metodiku přípravy, zpracování
i hodnocení, včetně metodiky poskytování dotací. Od roku 2007 je systém prevence rozdělen
na tři úrovně:
Republiková úroveň prevence kriminality je v gesci Ministerstva vnitra. Jejím úkolem je
koordinovat preventivní aktivity, zkvalitňovat systém prevence, zabezpečovat realizaci
meziresortních a celorepublikových projektů, vytvářet podmínky pro finanční zabezpečení
realizace úkolů prevence.
Krajská úroveň dává krajům možnost ovlivnit podobu preventivní politiky na svém území,
nastavovat regionální priority, určovat lokální potřebnost realizace preventivních opatření,
získávat státní účelovou dotaci pro své záměry a hodnotit programy prevence kriminality měst
a obcí.
Moravskoslezský kraj vytváří vlastní strategii preventivní politiky.
Městská úroveň je základem praktického výkonu projektů preventivních aktivit. Města
postupují v oblasti prevence kriminality v samostatné působnosti. Programy jsou zaměřené na
řešení místních problémů veřejného pořádku související s pácháním trestné činnosti a dalších
kriminálně rizikových jevů. Program by měl respektovat priority a cíle vládou schválené
Strategie prevence kriminality a řešit problémy komplexně.
Obce by se měly při plnění cílů vládní Strategie zaměřit zejména na:
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•
•
•
•

snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii, nebo
jejich ochrana;
zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích;
oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání;
vytvoření efektivního a stálého systému sběru, předávání a poskytování informací
v oblasti prevence kriminality na a mezi všemi úrovněmi subjektů prevence
kriminality.

Preventivní aktivity lze jednoduše vymezit podle charakteru převládající činnosti na oblast
situační a sociální prevence. Situační a sociální přístupy se dále vzájemně doplňují
v jednotlivých úrovních realizovaných aktivit, v primární (zahrnuje celou populaci
a zaměřuje se na příčiny delikvence a kriminálního jednání), sekundární (orientuje se na
konkrétní rizikové jedince a skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou
pachateli nebo oběťmi trestné činnosti) a terciární (zaměřuje se na sociálně patologické jevy
a usiluje o odvrácení od kriminálního jednání a aktivní podporu společensky
akceptovatelného jednání) prevenci.
2.1.2. Protidrogová prevence
Protidrogová politika je komplexní soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných,
sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně vymáhání práva a jejím účelem
je zajistit zdraví, ochranu a bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před zdravotními,
sociálními, ekonomickými škodami a dopady v podobě trestné činnosti, která je s drogami
spojena1.
Základními dokumenty protidrogové prevence jsou:
o Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 - ukazuje směr
a definuje východiska a principy, které vláda považuje za účinné.
o Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015 detailněji rozpracovává plánované postupy pro naplňování cílů národní strategie
protidrogové politiky a definuje opatření v klíčových a podpůrných technickoorganizačních oblastech.
o Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011-2014.
o Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v r. 2012.
o Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok
2012.
Protidrogovou politiku tvoří čtyři základní pilíře – primární prevence, léčba a resocializace,
snižování rizik a snižování dostupnosti drog. Činnost ve všech oblastech by měla být
koordinována tak, aby byl zajištěn společný postup při dosahování stanovených cílů.
Primární prevence zahrnuje aktivity zaměřené na předcházení užívání drog, popř. oddálení
první zkušenosti s drogou do vyššího věku. Léčba a resocializace obsahuje spektrum služeb
léčby vedoucích k abstinenci. Tyto služby jsou dostupné pro uživatele drog, kteří se svobodně
rozhodli pro život bez jejich užívání. Účinná primární prevence, léčba a resocializace přispívá
ke snížení poptávky po návykových látkách. Snižování rizik obsahuje aktivity vedoucí ke
snižování možných zdravotních a sociálních rizik a dopadů užívání drog na uživatele v daný
čas nerozhodnuté pro život bez drog a na společnost. Jde především o Harm reduction. Při
snižování dostupnosti se jedná o aktivity, které směřují k vymáhání práva a k potlačování
nabídky drog.
1

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018.
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2.2. Zhodnocení plnění aktivit programu prevence za rok 2012-2013
Tabulka č. 1 Zhodnocení plnění aktivit programu prevence
Cíle

1.
Informovanost
veřejnosti
o problematice
prevence
kriminality
a protidrogové
prevenci
a spolupráce
s dalšími
subjekty při
řešení této
problematiky

Opatření

1.1 Informování
veřejnosti
o důsledcích
negativních jevů
a o tom, jak se
chránit proti
kriminalitě
a jiným
negativním
jevům

Aktivity

Termín

1.1.1 Informační kampaň - 2013
prevence kapesních krádeží
- plakáty a letáčky do
supermarketů,
- publicita prostřednictvím
KTK a KN.
každoročně
1.1.2 Bezpečí seniorů
- kurzy sebeobrany,
- besedy + řetízky.

1.1.3. Přednášky z oblasti každoročně
SPO pro žáky 8. tříd ZŠ
zejména na tato témata:
- problematika sociálně právní
ochrany dětí,
- CAN – syndrom týraného
a zneužívaného dítěte,
- odpovědnost mládeže za
protiprávní činy a soudnictví
ve věcech mládeže.

Zodpovědnost
a spolupráce
OSV, PČR, MP,
Komise
prevence
kriminality
a protidrogové
prevence
OSV, PČR, MP

OSV

Splněno =

další informace

Vlastními silami OSV vytiskl plakátky Auto
není trezor, které v rámci pravidelné činnosti
strážníci a policisté předávají řidičům na
parkovištích, PČR – PIS – kampaň Obezřetnost
se vyplácí – zapojeno Tesco, informace PČR KN a KTK. Na aktivitu nebyla poskytnuta dotace.
V rámci aktivního roku stárnutí – kurz
sebeobrany – pokračování (15 osob) + nový kurz
s 5 lekcemi (17 osob). Beseda s PČR v knihovně
v r. 2012 - cca 30 osob.
V roce 2013 došlo k personálnímu omezení PIS
a také k omezení besed. MP v prosinci 2013
provedla osvětu v DPS s použitím instruktážního
snímku MV ČR „Nebezpečný věk“, byly
namontovány 2 bezpečnostní řetízky účastníkům
besedy.
2012 - Celkem se uskutečnilo:
- 6 přednášek na téma sociálně právní ochrana,
- 2 přednášky k syndromu týraných dětí (CAN),
- 4 přednášky k odpovědnosti mládeže,
- 4 přednášky na společná témata,
2013 - Celkem se uskutečnilo 8 přednášek na
souhrnné téma „Sociálně-právní ochrany dětí“.
Došlo tedy ke sloučení všech tří témat, přednášky
byly více zaměřeny na diskuzi s dětmi. Přednášky
budou pokračovat ve 2. pololetí školního roku
2013/2014
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Cíle

1.
Informovanost
veřejnosti
o problematice
prevence
kriminality
a protidrogové
prevenci
a spolupráce
s dalšími
subjekty při
řešení této
problematiky

Opatření

1.2.
Zvyšování
finanční
a ekonomické
gramotnosti

Aktivity

Termín

1.2.1 Podpora tematicky 2012
zaměřených
vzdělávacích,
přednáškových
a informačních aktivit
- zavedení rubriky Bludný
kruh financí v Kopřivnických
novinách,
- informační brožury,
- reklamní spoty varující před
rizikovým chováním,
- přednášky pro mládež,
seniory, rodiny a sociální
pracovníky.
1.2.2
Podpora
činnosti každoročně
Občanské
poradny
pro
veřejnost

Zodpovědnost
a spolupráce
OSV, OP

OSV

Splněno =

další informace

2012 byla získána dotace ve výši 50 000,00 Kč
z rozpočtu MSK. Celkem se uskutečnilo 5
přednášek (66 osob), brožura (1 650 ks) „Bludný
kruh financí“, dva reklamní videospoty (prosinec
2012), 6 týdnů osvěta v KN + 3 články
s informacemi o projektu,
2013 bylo připraveno DVD s již zpracovanými
videoklipy pro ZŠ a MŠ a byla poskytnuta
brožura „Bludný kruh financí“. Byla vyhlášena
výtvarná soutěž pro MŠ. MŠ I. Šustaly byla
odměněna za zapojení se do soutěže divadelním
představením v Perníkovce.

V roce 2012 byla OP podpořena částkou
180 000,00 Kč, v roce 2013 částkou 240 000,- Kč
v rámci dotačního programu OSV.
Služeb Občanské poradny využilo v roce 2012
celkem 825 klientů, z toho 705 občanů města
Kopřivnice2, v roce 2013 pak navštívilo
občanskou poradnu 981 klientů, z toho 811
obyvatel z Kopřivnice. Z důvodu dlouhodobého
zájmu klientů o službu občanské poradny,
převyšujícím kapacitu poradny, došlo od srpna
roku 2013 k rozšíření konzultačních hodin
kontaktního
místa
Občanské
poradny
v Kopřivnici o jeden den (Čt 9-12, 13-16 pro
objednané). Občanská poradna je pro klienty
dostupná tři dny v týdnu. Dále došlo v otevření
nového poradenského místa v Příboře, kde je
Občanská poradna otevřena každou středu.

2

Jedná se o kvalifikovaný odhad. Sociální služba je poskytována na základě principu anonymity, tudíž nelze u všech klientů zjistit konkrétní bydliště. V těchto případech se jako
bydliště klientů uvádí město Kopřivnice.
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Cíle

Opatření

Aktivity

Termín

Zodpovědnost
a spolupráce
OP, OSV

Splněno =

1.2.4 Analýza současného 2013
stavu v oblasti školství za
účelem
nastartování
spolupráce při vzdělávacích
aktivitách ZŠ a SŠ v oblasti
finanční gramotnosti pro
žáky a pedagogy

OŠK, ZŠ, SŠ,
OP

Finanční gramotnost je zapracována ve
školních vzdělávacích programech pro 1. i 2.
stupeň. Spolupráce je i s externími subjekty –
práce s dětmi nebo učební pomůcky – hry.
Přednášející jsou vyškoleni. Měli by zájem
o další proškolení zaměstnanců školy, pokud by
město organizovalo další školení.

1.3.1. Vyhlášení dotačního 2013
programu
prevence
kriminality a protidrogové
prevence
- specifikace programu.

OSV, Komise
prevence
kriminality
a protidrogové
prevence,
pracovní
skupina pro
posuzování
dotací

V roce 2013 byl vyhlášen dotační program
a alokována částka ve výši 30 000,00 Kč. Bylo
spojeno s bodem 2.1.2. Byly předloženy 2 žádosti
– na příměstské tábory. S ohledem na tuto
skutečnost byl dotační program zrušen a navržen
program Teen In, který proběhl v období letních
prázdnin.

2.1.1 Rekreačně výchovný každoročně
tábor a víkendové pobyty
nízkoprahového
zařízení
Klubu Kamarád (pro děti ze
socio-kulturně
znevýhodněného prostředí)

Klub Kamarád

2012 - 41 dní se konaly víkendové akce a letní
tábor KK - 14.7.-27.7.2012 - 30 dětí, podzimní
tábor - 24.-27.10.2012 - 20 dětí
2013 - 37 dní akce mimo otevírací dobu klubu
(víkendové akce a tábor KK) letní tábor - 31
klientů, podzimní tábor - 21 klientů. Letní
a podzimní tábor byl podpořen MVČR - Program
prevence kriminality - částkou 105 000,00 Kč.

1.2.3 Přednášky Občanské 2013
poradny
metodou
tzv.
skupinové sociální práce
1.
Informovanost
veřejnosti
o problematice
prevence
kriminality
a protidrogové
prevenci
a spolupráce
s dalšími
subjekty při
řešení této
problematiky

2.
Projekty
spadající do
oblasti sociální
prevence

1.2.
Zvyšování
finanční
a ekonomické
gramotnosti

1.3. Podpora
preventivních
aktivit různých
subjektů
v oblasti
prevence
kriminality
a protidrogové
prevence

2.1. Akce pro
neorganizované
děti a mládež

další informace

Tento projekt neproběhl, nepodařilo se zajistit
financování z jiných zdrojů.
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Cíle

2.
Projekty
spadající do
oblasti sociální
prevence
zaměřené na
podporu
funkce rodiny,
aktivity pro
neorganizovanou mládež,
prevenci
patologických
jevů ve
školách, řešení
specifických
problémů
sociálně
vyloučených
skupin
obyvatel.

Opatření

2.1.
Akce pro
neorganizované
děti a mládeže

2.2. Prevence
negativních jevů
ve školských
zařízeních

Aktivity

Termín

Splněno =

každoročně

Zodpovědnost
a spolupráce
OŠK

2.1. 2 Dotační program na
podporu organizování
volnočasových aktivit
vykazující nízké náklady pro
děti a mládež v Kopřivnici
v době letních prázdnin se
zapojením neorganizovaných
dětí a mládeže

2.2.1 Supervize pro školy

průběžně

OŠK

V roce 2012 byla supervize zajišťována
z úrovně OŠK na objednávku. Školy nemají
zájem o supervizi centrálně organizovanou, chtějí
si objednávat podle svých potřeb. Do pololetí
2012 proběhly 4 supervize s kumulovanou účastí
15 osob (průměrně 3,75 osoby). Za rok 2013
budou školy požádány o informace za celý
kalendářní rok.

2.2.2 Školní psycholog v ZŠ

2012

OŠK

1.2.2013 byla přijata psycholožka pro další
dvě školy, a to pro ZŠ E. Zátopka a ZŠ dr. M.
Horákové. MSK zatím nepřispívá, ale žádá se.
Proto je naplánováno, aby se z rozpočtu města
uvolnilo celkem v roce 2013 pro tyto dvě školy
320 000,00 Kč. Další dvě školy mají psycholožku
placenu z MSK.
MSK poskytl finanční prostředky, ale v říjnu
2013 při úpravě rozpočtu byly prostředky
staženy.

další informace

V roce 2012 bylo řešeno se základními školami,
které zajišťovaly prázdninové aktivity. V roce
2013 nebyla v rozpočtu schválena žádná podpora
– bylo spojeno s 1.3.1. OŠ jednala se základními
školami o zajištění prázdninových aktivit, které
organizovala jen ZŠ E. Zátopka, na školách
probíhaly rekonstrukce.
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Cíle

2.
Projekty
spadající do
oblasti sociální
prevence
3.
Podpora
projektů
z oblasti
situační
prevence
směřující
k omezení
příležitostí
k páchání
trestné
činnosti
a zvyšováni
možností
dopadení
pachatele.

4.
Primární
protidrogová
prevence

Opatření

2.2. Prevence
negativních jevů
ve školských
zařízeních

3.1 Ochrana
majetku

3.2. Zpřísnění
podmínek pro
zřizování
a provozování
výherních
automatů

Aktivity

Termín

2.2.3
Analýza
výskytu 2013
negativních jevů ve školách
- vytvoření odborného týmu,
- spolupráce s vysokou školou,
- dotazníkové šetření (žáci
a studenti,
rodiče,
pedagogové).
3.1.1.
Doporučení
pro 2012
majitele
a provozovatele
komerčních objektů k jejich
lepšímu zabezpečení
3.1.2.
Rozšiřování průběžně
a zkvalitňování kamerového
systému MP

3.2.1 Kontrola dodržování
podmínek provozování
výherních hracích přístrojů
a jiných technických herních
zařízení

průběžně

4.1.1 Posílení protidrogové
2012
4.1. Dlouhodobé prevence v ZŠ
- osvěta vedení škol,
komplexní
- osvěta výchovných poradců
programy
a protidrogových koordinátorů.
primární
protidrogové
prevence v ZŠ

Zodpovědnost
a spolupráce
OŠK, OSV,
komise prevence
kriminality
a protidrogové
prevence, komise
SPO
PČR, OSV

MP

MP, PČR, OF

OŠK, OSV,
Renarkon, PPP,
PČR

Splněno =

další informace

Bude provedeno ve spolupráci s dětským
zastupitelstvem, (již je projednáno s ředitelkou
DDM), spolupráce s VŠ se zatím nepodařila
navázat. Byl projednán záměr, ze strany
některých ředitelů zdůrazněna role kamer ve
školách, obtížnost zjistit viníka atd. Mají zájem
o aktivity k řešení.
Stávající provozovatelé komerčních objektů
byli osloveni MP v rámci nabídky na přepojení
na nový PCO. Další kroky provozovatelům
nejsou potřeba.
V roce 2012 nedošlo k výměnám. Proběhly
kamerové zkoušky v rámci projektu sídliště Jih.
Monitorování lokality ul. Horní probíhá
prostřednictvím mobilního kamerového bodu.
Nově jsou kamerové body nových hřišť u školy.
V současnosti je komplikované kontrolovat dle
vyhlášky. Kontrola je ve zvýšené míře
zaměřena na kontroly mladistvých na podávání
alkoholu.

- setkání ředitelů škol dne 27.3.2012
(zúčastnilo se 25 osob – ředitelé, školní
koordinátoři
prevence,
členové
komise
prevence, zástupci PČR, Renarkon a PPP
v Novém Jičíně)
- 18.6.2013 společné jednání komise prevence
a školních metodiků prevence, kterého se
zúčastnili 3 zástupci ZŠ. Na programu byla
mimo jiné prezentace Vedení růstových skupin.
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Cíle

Opatření
4.1. Dlouhodobé
komplexní
programy
primární
protidrogové
prevence v ZŠ

4. Primární
protidrogová
prevence

Aktivity

Termín

Zodpovědnost
a spolupráce
OŠK, Renarkon

Splněno =

4.1.2 Blokový program pro
ZŠ
- celkem 3 výukové bloky po 2
vyučovacích hodinách pro
žáky 6. tříd,

2012-2013

4.2.1 Podpora odborného průběžně
drogového poradenství
- propagace poradenského
místa v Novém Jičíně,

OSV, Renarkon

Informace prostřednictvím škol a odboru
OSV.
V roce 2012 poradnu navštívilo 52 klientů
z toho bylo cca 18 klientů z Kopřivnice, v roce
2013 to bylo celkem 72 klientů, z toho cca 17
z Kopřivnice (10 z nich bylo v poradně více než
jednou).3

4.2.2 Informační kampaň na 2013
téma „Drogy v Kopřivnici rizika a možnosti pomoci“

OSV, Renarkon

Projekt se nerealizoval.

4.1. Terénní program
Renarkonu

Renarkon, OSV

Renarkon podpořen v roce 2012 dotací ve
výši 65 000,00 Kč, v roce 2013 ve výši
70 000,00 Kč.

4.2. Osvěta
veřejnosti

5.
Snižování
potenciálního
rizika a škody
v důsledků
užívání všech
typů drog.

3

5.1. Finanční
podpora
programů, které
nabízejí pomoc
uživatelům drog

každoročně

další informace

Proběhly blokové programy ve všech ZŠ –
v rámci programu Buď OK. Zapojilo se 6 ZŠ, 9
šestých ročníků a jeden 7. ročník, celkem bylo
zapojeno 219 dětí. Všichni absolvovali 3
výukové bloky po 2 vyučovacích hodinách.
S tématy: vztahy, šikana, drogy. Organizačně
zajišťoval OSV, v rámci rozpočtu prevence
kriminality

Jedná se o kvalifikovaný odhad. Poradenství je poskytováno na základě principu anonymity.
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2.2.1. Vyhodnocení programu Teen In - 2013
Jednalo se o pilotní prázdninový program pro „náctileté“ k podpoře aktivního trávení volného
času prostřednictvím nabídky zážitkových nízkonákladových aktivit pro neorganizované děti
a mládež s cílem přimět děti a mládež ke smysluplné aktivitě. Celkem se uskutečnilo 7 akcí.
Tabulka č. 2 Seznam aktivit v rámci programu Teen In
Název akce

Aktivita - popis
Úvodní WS, který zasvětí
návštěvníky do celé akce TEENNeseď doma, IN, ukázka moderních technologii
1.
udělej párty pro pořádání kulturních akcí.
Možnost vyzkoušení DJ
a zvukařské techniky.
Segway - spontánní aktivita
v místní části (min. časový rozsah
2. Segway party - 4 hodiny) - jízda na
dvoukolových vozítkách - jízdy
zručnosti apod.

Termín a čas Místo

2.8.2013
16.00-20.00

Nord Club

Kultura srdcem,
o. s.

8.8.2013
15.00-19.00

Hřiště
Lubina

půjčovna Segway
Kopřivnice

3.

Taneční
odpoledne

OS Okáčko - taneční odpoledne
(min. časový rozsah – 4 hodiny)

12.8.2013
15.00-19.00

4.

Discgolfový
dýchánek

Ukázky discgolfu, miniturnaj
(min. časový rozsah – 4 hodiny)

15.8.2013
18.00-22.00

Malá
kopaná,
vybíjená
Svislá chůze
pro otrlé

Turnaj v malé kopané a ve
vybíjené - min. časový rozsah – 4
hodiny
Lanové centrum - 28.8.2013 min. časový rozsah - 4 hodiny

5.
6.
7.

TEEN-IN

Závěrečná akce skatepark

Spoluorganizátor

20.8.2013
15.00-19.00
28.8.2013
15.00-19.00
31.8.2013
16.00-22.00

KDK
Ókáčko a členové
Kopřivnic
taneční skupiny
e, velký
Dream
sál
Bushcraft
Sad E.
Discgolg
Beneše
Kopřivnice
Hřiště
KMK Kopřivnice,
u ZŠ M.
Pionýr
Horákové
Skauti, Pionýři
Vanaivan
a dobrovolníci
Nord Club

Kultura srdcem,
o. s.

Jednalo se o volně přístupné aktivity, nabízející pestré využití volného času v rozsahu cca 5
hodin v odpoledních hodinách v pracovních dnech zakončené větší akcí – koncertem na konci
prázdnin. Návštěvník akce, který nebyl jen divákem, ale zapojil se do nabízených aktivit, za
svoji účast získal placku. Nejaktivnější účastník byl na závěrečné akci odměněn. Vstupné na
akcích nebylo vybíráno, vyjma poslední větší akce – koncertu, kde bylo max. vstupné 50,00
Kč/osoba. Aktivní účastníci projektu Teen In, kteří získali minimálně 3 placky, měli vstupné
zdarma.
Cílovou skupinou byly děti a mládež ve věku 14-19 let, zejména kteří nejsou příliš aktivní, sedí
doma u PC, maximálně vyrážejí večer do místních pohostinských zařízení (nejednalo se pouze
o lidi s patologickým chováním, z nefunkčních rodin apod.). Akcí se účastnili i lidé blízcí věku
mladistvých a mnohdy projevili zájem i celé rodiny.
Souběžně probíhala fotosoutěž na facebooku s možností hlasování o nejlepší fotku. Cílem
fotosoutěže byla jednak propagace a také možnost, jak přimět skupinky vyrazit tam, kde se
něco děje apod. Úkolem bylo vyfotit sebe případně větší skupiny na akcích pořádaných v rámci
projektu. Pravidla fotosoutěže byla zveřejněna na facebookových stránkách. Nejlepší autor
zveřejněné fotografie byl odměněn na závěrečné akci.
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Tabulka č. 3 Vyhodnocení počtu účastníků akcí Teen In
Účastníků z Kopřivnice do
19 let celkem

Celkem všech osob

18
21

0
0

6
10

10
8

4
2

0
0

6
6

34
29

22
23

34
39

Taneční
odpoledne

8

8

0

0

12

8

0

4

20

16

20

Discgolfový
dýchánek

66

20 10

36

6

1

0

5

21

21

72

Malá kopaná,
vybíjená

17

13

0

4

6

1

0

5

19

14

23

Svislá chůze
pro otrlé
TEEN IN
Celkem

25
196
367

9 1
170
259 11

15
26
97

13
10
65

2
1
19

1
1
2

10
9
45

32

z toho do 19 let odjinud
z toho ostatních
(starších, mladších
i cizích)
Počet organizátorů vč.
dobrovolníků

Název akce

Celkem rozdáno placek

24
31

z toho do 19 let odjinud
z toho ostatních
(starších, mladších
i cizích)

z toho do 19 let
z Kopřivnice

Neseď doma,
udělej párty
Segway party

z toho do 19 let
z Kopřivnice

Počet účastníků akce
celkem

Organizátoři vč.
dobrovolníků

Účastníci

155

11 38
171 206
278 432

Propagace probíhala zejména prostřednictvím sociálních sítí, facebooku a plakáty na
výlepových plochách. Z časových důvodů neproběhla informační kampaň prostřednictvím
základních škol a střední školy, což mělo také vliv na účast na akcích.
V rámci bezpečí dětí a mladistvích bylo nutno zajistit bezpečný prostor s ohledem na prevenci
úrazů, zdraví a mravního vývoje a s ohledem na patalogické jevy. Na akcích nebyl prodávan
žádný alkohol a cigarety, bylo zakázáno přinášet zbraně, alkohol, cigarety a jiné drogy, byly
nepřípustné projevy násilí, extremismu a jiného chování, které by mohlo vyvolat veřejné
pohoršení. Všechny aktivity byly ukončeny do 20:00 hodin, s výjimkou závěrečného koncertu,
který byl ukončen o půlnoci.
2.2.2. Vyhodnocení terénního programu Renarkonu 2012-2013
Následující tabulka ukazuje vývoj počtu vyměněných použitých injekčních setů za injekční
sety čisté a počet kontaktů uskutečněných v Kopřivnici za daný rok. U počtu vyměněných setů
je jasně viditelný skokový nárůst mezi lety 2011 a 2012. Tento nárůst si pracovníci Renarkon
vysvětlují rozšířením užívání fentanylu, na který uživatelé použijí větší množství injekčních
setů než například u pervitinu. Tuto hypotézu potvrzuje i poměrně stálý počet kontaktů.
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Tabulka č. 4 Vývoj počtu vyměněných použitých injekčních setů a počet kontaktů
terénního programu uskutečněných v Kopřivnici za daný rok
Rok
2009
2010
2011
2012
2013

Vyměněné
Počet kontaktů
injekční sety
11 193
10 324
14 602
21 821
25 989

957
1 044
897
959
1 054

2.2.3. Vyhodnocení činnosti Činnost CZP-MSK, o. p. s., v oblasti prevence kriminality
- Občanské poradny za rok 2012-2013
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s., provozuje sociální služby
v oblasti odborného sociálního poradenství – Občanskou poradnu a službu osobní asistence.
Sociální služba odborného sociálního poradenství prostřednictvím Občanské poradny funguje
na území města Kopřivnice od března roku 2009. Za období od roku 2009 do konce roku 2013
využilo služby poradny celkem 2 566 klientů, z toho bylo 2 117 občanů města Kopřivnice4.
V níže uvedené tabulce č. 5 je uveden počet klientů za jednotlivé roky. Z těchto údajů je
zřejmý vzrůstající zájem o službu odborného sociálního poradenství. Během doby pěti let
fungování služby Občanské poradny řešili pracovníci celkem 4 105 dotazů v osmnácti
poradenských oblastech.
Tabulka č. 5 Počet klientů a dotazů Občanské poradny
2009
Počet klientů
- z toho z města Kopřivnice
Počet dotazů

495
495
546

2010
760
601
920

2011
758
639
769

2012
825
705
846

2013
981
811
1 024

CELKEM
2 566
2 117
4 105

Jak je patrné z tabulky č. 6, mezi nejčastěji řešené oblasti patří dluhová problematika.
Pracovníci klientům pomáhali s řešením jejich závazků formou tvorby vyváženého rozpočtu,
sepisováním žádosti o odložení nebo snížení splátek, dohody o splácení dluhu, s komunikací
s věřiteli směřující k mimosoudnímu řešení závazků. Dluhová problematika byla rovněž řešena
v oblasti Občansko-soudního řízení, kdy jako příklad řešeného problému lze uvést
problematiku exekucí, podávání návrhů oddlužení, podání žaloby na vydání platebního
rozkazu, atd.

4

Jedná se o kvalifikovaný odhad. Sociální služba je poskytována na základě principu anonymity, tudíž nelze
u všech klientů zjistit konkrétní bydliště. V těchto případech se jako bydliště klientů uvádí město Kopřivnice.
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Tabulka č. 6 Nejčastěji řešené oblasti v občanské poradně
2009 2010 2011 2012 2013
Občansko-soudní řízení a jeho
alternativy
Problematika zadlužování občanů
Rodina a mezilidské vztahy
Pracovně-právní vztahy
a zaměstnanost
Občanskoprávní vztahy
Bydlení

celkem

Relativní
četnost

62
95
96

149
259
102

273
184
86

348
146
82

398
176
89

1 230
860
455

30 %
21 %
11 %

91
53
39

77
76
84

45
43
54

55
81
52

94
90
60

362
343
289

9%
8%
7%

Zadlužování domácností je zvyšujícím se negativním trendem, kdy s ohledem na
socioekonomickou situaci ve společnosti lze očekávat nárůst i v dalším období. Nelze
opomenout další faktory, které tento trend významně ovlivňují. Jedná se zejména o vysokou
nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji, ale také o vysokou rozvodovost manželství, která
značně destabilizuje institut rodiny.

2.3. Celkový přehled o čerpání finančních prostředků na prevenci kriminality
a protidrogovou prevenci 2012-2013
V letech 1996 až 2011 bylo realizováno v rámci programů prevence kriminality celkem 84
projektů a vynaloženy finanční prostředky ve výši 10 189 080,00 Kč, z toho 6 870 218,00 Kč
tvořila účelová dotace MV ČR. V letech 2012 až 2013 realizovalo město Kopřivnice v rámci
Programu prevence kriminality a protidrogové prevence celkem 8 projektů, na něž bylo
vynaloženo celkem 501 880,00 Kč, z čehož 105 000,00 Kč tvořila státní účelová dotace MV
ČR a 97 400 Kč dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dotační program prevence a
Zdravého města).
V rámci protidrogové prevence město vynaložilo v letech 2001-2011 celkem 534 080,00 Kč ze
svého rozpočtu,a to zejména na podporu terénního programu Renarkon, v letech 2012-2013 to
byla částka 175 000,00 Kč.
Primárním zdrojem financování aktivit je vymezení stálé roční rozpočtové organizace 13 ve
finančním plánu města ve výši cca 50 000,- Kč ročně. Z této položky jsou financovány aktivity
prevence a případné spoluúčasti na projekty, které vycházejí z plánu a jsou na ně získány
prostředky z jiných zdrojů, kterými mohou být dotační programy rezortů jednotlivých
ministerstev – MV, MŠMT, MPSV, OSV apod., dotační tituly vyhlašované Moravskoslezským
krajem. Rozpočtová organizace 13 je organizačně začleněna do rozpočtových prostředků
odboru sociálních věcí. Město vyčleňuje na preventivní aktivity prostředky v rámci svých
finančních možností v daném roce. Další prostředky na prevenci jsou vydávány v rámci dotací
službám sociální prevence (Občanská poradna, Renarkon, Racek, Salus). Podporu
volnočasových aktivit pro děti a mládež a dalších aktivit v rámci oblasti školství a volného času
lze považovat za podporu primární prevence ve městě.
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Tabulka č. 7 Přehled o čerpání finančních prostředků na projekty prevence kriminality
v letech 2012- 2013

2012

Rok

Název projektu

Bludný kruh
Blokový program pro žáky ZŠ primární protidrogová prevence
Tábor KK
celkem za rok 2012
bludný kruh

2013

Teen In
Bezpečné užívání cyklostezek
Blokový program pro žáky ZŠ primární protidrogová prevence
Tábor KK

celkem za rok 2013

částka

z dotace
MVČR

73 000,00

ostatní státní
z rozpočtu
dotace
města
adotace
Kopřivnice
MSK
50 000,00

8 760,00

8 760,00

101 053,00
182 813,00
5 799,00
63 950,00
50 342,00

101 053,00
8 760,00
5 799,00
63 950,00
2 942,00

0,00

50 000,00

47 400,00

17 520,00
181 456,00
319 067,00

17 520,00
105 000,00
105 000,00

47 400,00

76 456,00
166 667,00
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3. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA
3.1. Vývoj kriminality
V této kapitole jsou sumarizovány základní informace předložené zástupci OO P ČR a MP.
Podrobné zprávy jsou každoročně předávány radě města a zastupitelstvu.
Tabulka č. 8 Dlouhodobý vývoj kriminality5

2009

2010

2011

2012

2013

656

654

647

613

809

počet občanů ČR v Kopřivnici6

28 330

28 268

28 228

28 105

28 021

index nápadu TČ7 Kopřivnice

231,56

231,36

229,21

218,11

288,71

3 339

3 171

3 321

3 209

3 816

celkový nápad TČ
v Kopřivnici6

celkový nápad TČ v okrese
Nový Jičín
počet občanů v okrese Nový
Jičín
index nápadu TČ okres Nový
Jičín

152 563 152 524 152 222 151 960
219,29

207,90

218,17

211,17

Meziroční
srovnání
let 2012,
2013
+196
(+ 32%)
-84
(- 0,30%)
+87,8
(+ 32%)
+607
(18,92%)

---8
251,119

+39,94
(18,91%)

Graf č. 1 Vývoj indexu TČ – srovnání Kopřivnice6, okres
350
300
250
200

index nápadu TČ
Kopřivnice

150

index nápadu TČ okres
Nový Jičín

100
50
0
2009

2010

2011

2012

2013

5

Zdroje: OO PČR, stránky MV ČR – Počty obyvatel v obcích http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-poctyobyvatel-v-obcich.aspx
6
Dle územní působnosti OO PČR (Kopřivnice, Štramberk, Závišice, Ženklava).
7
Index nápadu trestné činnosti = TČ : počet obyvatel na daném území x 10000, tj. přepočet trestných činů na
10.000 obyvatel.
8
Data ke dni schvalování plánu nejsou k dispozici.
9
Přepočteno dle počtu obyvatel okresu za rok 2012.
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Tabulka č. 9 Vývoj kriminality dle jednotlivých druhů TČ v Kopřivnici10
Trestná činnost
Celkový nápad trestných činů (TČ)
Majetková TČ
- vloupáním
- krádeže prosté
Hospodářská TČ
Násilná TČ
Mravnostní TČ
Zbývající TČ

2009
656
391
122
219
65
40
10
119

2010
654
397
170
169
60
67
8
97

2011
647
423
174
195
57
41
7
84

2012
613
400
138
210
45
55
3
68

2013
809
560
217
290
68
63
3
71

Tabulka č. 10 Vývoj kriminality dle jednotlivých druhů TČ v okrese Nový Jičín
Trestná činnost
Celkový nápad trestných činů (TČ)
Majetková TČ
- vloupáním
- krádeže prosté
Hospodářská TČ
Násilná TČ
Mravnostní TČ
Zbývající TČ

2009 2010 2011 2012 2013
3 339 3 171 3 321 3 209 3 816
1 811 1 734 1 963 1 937 2 303
648
707
750
720
935
936
814
958
985 1 155
309
292
312
300
398
259
277
258
231
294
29
18
21
20
16
742
534
507
445
483

Graf č. 2 Vývoj indexu majetkové TČ – Kopřivnice, okres
250
200

150

index majetkové TČ
Kopřivnice

100

indec majetkové TČ
Okres Nový Jičín

50
0
2009

2010

2011

2012

2013

Trestná činnost nejvíce zatěžující město z pohledu OO PČR
Sestaveno podle statistiky za 11 měsíců roku 2013
• krádeže vloupáním do komerčních objektů, sklepů (143),
• krádeže v objektech (74),
• krádeže z vozidel (63),
• krádeže jízdních kol (46),
10

Dle územní působnosti OO PČR (Kopřivnice, Štramberk, Závišice, Ženklava).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

krádeže vozidel dvoustopých (29), jednostopých (10),
poškození cizí věci (34),
zanedbání povinné výživy (32),
krádeže vloupáním do domů, bytů (30),
porušování domovní svobody (30),
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (26),
krádeže kapesní a krádeže na osobách (19),
ohrožení pod vlivem návykové látky (18),
úmyslné ublížení na zdraví (18),
krádeže vloupáním do restaurací a hostinců (13),
sprejerství (10),
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (10).

Tabulka č. 11 Pachatelé trestné činnosti
Rok
2012
2013

Věk 0-14 let
5
3

15 -17 let
27
17

Recidivisté
214
295

Tabulka č. 12 Přestupky
Přestupky (OO PČR PČR+MP
Kopřivnice)

2009

Celkový nápad přestupků (mimo
dopravních)
Přestupky nejvíce zatěžující město
1. Dopravní
2. §§ 47 – 50 veřejný pořádek
3. Dle obecní vyhlášky
4. § 30 na úseku ochrany před alkohol.

2010

2011

2012

2013

1 697 1 578 1 357 1 828

1 697

1 957 1 874 2 275 2 540
1 027 910
934
963
172
131
398
787
29
40
31
53

2 939
1 281
334
42

Tabulka č. 13 Přestupky na územním obvodu OO PČR Kopřivnice (statistické údaje PČR
a MP Kopřivnice) – meziroční srovnání

druh

počet obyvatel
změna
proti
k 31.12
roku
.2013
2013

Proti veřejnému
pořádku
Proti občanskému
soužití
28 021
Proti majetku
Na úseku ochrany
před alkoholismem
a jinými
toxikomaniemi

- 84

přestupky – abs. počet

index na 10 tis. obyv.
k 31.12 změna
. 2013 index

změna
(%)

rok
2012

k 31.12.
2013

změna

rok
2012

320

218

- 102

113,86

77,8

- 36,06

- 31,88

316

275

- 41

112,43

98,14

- 14,29

- 12,97

678

690

+ 12

241,24

246,24

+5

+1,77

53

42

- 11

18,86

14,99

- 3,87

- 20,75

20

Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014-2015

Přestupky nejvíce zatěžující město z pohledu městské policie
• přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
• přestupky proti majetku (krádeže, poškozování majetku),
• přestupky proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu, znečišťování veřejných
prostranství, skládky),
• konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích.

3.2. Kriminalita dětí a mládeže a další patologické jevy z pohledu sociálně
právní ochrany dětí
Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
V souladu s ustanovením této novely pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí zavádějí
do své praxe nové instituty a metody v sociální práci. Jde zejména o vyhodnocování situace
dítěte a rodiny, individuální plán ochrany dítěte, případové konference, dohody o výkonu
pěstounské péče a správní rozhodnutí upravující práva a povinnosti dle zákona o sociálně
právní ochraně dětí. Všechny tyto metody se postupně využívají mimo jiné též při řešení
výchovných problémů dětí a mladistvých.
Ze statistických údajů za rok 2013 vyplývá, že ve srovnání s roky 2010-2012 došlo ke snížení
počtu dětí, které byly umístěny do ústavní výchovy. Jedná se o případy dětí, které se ocitly ve
velmi nevyhovujících podmínkách, příp. byla jejich situace natolik vážná, že bylo nutné stav
dítěte řešit bezodkladně, tedy okamžitým umístěním do ústavního zařízení. Důvody vedoucí
k těmto situacím jsou ve většině případů totožné. Rodiče se ocitají ve stavu, kdy již nejsou
schopni nadále zajišťovat a zvládat péči o nezletilé děti zpravidla z důvodu ztráty bydlení,
špatné finanční situace, z důvodu své závislosti apod. V některých případech byly nezletilé děti
předány do ústavní výchovy pro závažné výchovné problémy. Tíživá životní situace dětí, které
již nemohou zůstat v prostředí rodiny, je řešena bezprostředně po zjištění tohoto stavu. V těchto
případech je často využíváno Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kterým je ve
městě Kopřivnice zařízení Salus. Ze strany pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí je
vyvinuta maximální snaha o aktivní spolupráci s rodinami, které se ocitají v tíživé finanční
situaci. Potřebným klientům je mimo jiné nabídnuta též sociálně aktivizační služba, kterou
poskytuje Domov Salus, o. p. s. Odborné poradenství v této oblasti je poskytováno především
Občanskou poradnou Nový Jičín, pobočkou v Kopřivnici.
Přibližně na stejné hodnotě se již několik let pohybuje počet klientů kurátora pro mládež. Klesá
počet dětí a mladistvých, kterým byla nařízena ústavní výchova z důvodů závažných
výchovných problémů. Stejně jako v uplynulých letech řeší kurátor pro mládež neomluvenou
absenci žáků základních škol, kdy je v tomto směru navázána dobrá spolupráce mezi
oddělením sociálně právní ochrany dětí a základními školami. Také počet dětí, které jsou
zdejším oddělením evidovány pro požití alkoholu nebo jiných návykových látek je obdobný
jako počet případů v uplynulých letech.
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Tabulka č. 14 Sociálně právní ochrana na úseku obce s rozšířenou působností
Název
Účast při soudních jednání
Účast při zastupování dětí
u jiných institucí
Zásahy v mimopracovní
dobu
Ústavní výchova nově
umístěných
Ústavní výchova celkem
dětí
Dohled soudu (dětí)
Dohled obce (dětí)

11

2009

2010

2011

2012

2013

161

143

139

152

176

115

130

126

102

114

27

21

19

5

13

15

10

16

8

11

40

44

43

36

42

68
9

86
7

79
5

55
3

53
5

Tabulka č. 15 Trestná činnost dětí a mládeže na úseku obce s rozšířenou působností
Název
Počet dětí projednávaných
z důvodů spáchání přestupku
- z toho do 15 let na OSPOD12
- z toho mladiství na OSČ13
Trestná činnost mladiství
Trestná činnost dětí do 15 let
Dohled z důvodu výchovných
problémů
Mladiství ve výkonu trestu
odnětí svobody
Mladiství umístěni ve vazbě
Týrané, zneužívané nebo
zanedbávané děti
Ochranná výchova

2009

2010

2011

2012

2013

52
27
25
31
7

37
22
15
12
9

52
34
18
21
6

40

43

12
28
21
6

27
16
6
3

15

7

7

1

0

4

3

1

1

0

2

2

2

0

0

13

9

1

2

0

0

0

2

0

0

Trestná činnost dětí do 15 let14
V souladu se zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
a soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, jsou trestné činy dětí mladších
15 let označovány jako činy jinak trestné. V posledních letech je počet dětí, které se dopustily
činu jinak trestného, přibližně stejný. Děti mladší 15 let se dopouští nejčastěji krádeží
a poškození cizí věci. Činy jinak trestné jsou šetřeny policií, po objasnění se věc odkládá pro
nepřípustnost trestního stíhání, když osoba pachatele není pro nedostatek věku trestně
odpovědná. Na návrh státního zástupce pak soud pro mládež rozhoduje v řízení před soudem
a ukládá těmto dětem výchovná opatření, nejčastěji se jedná o dohled probačního úředníka
nebo napomenutí s výstrahou.
11

Jedná se o soudní jednání týkající se opatrovnických řízení, kde pracovník SPO zastupuje nezletilé dítě a také
o soudní jednání týkající se protiprávního jednání mladistvých.
12
Oddělení sociálně právní ochrany dětí.
13
Odbor správních činností – oddělení přestupků.
14
Nezletilý, tj. 1-14 let.
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Trestná činnost mladistvých
Trestné činy mladistvých, tedy osob ve věku 15-18 let jsou dle zákona č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, ve znění
pozdějších předpisů, označovány jako provinění. Ve správním obvodu města Kopřivnice
v posledních letech počet mladistvých páchajících provinění mírně klesá. Mezi nejčastější
provinění patří krádeže, poškození cizí věci, výtržnictví. Po podání obžaloby státním
zástupcem pak ve věcech mladistvých rozhodují soudy pro mládež. V souladu s výše
jmenovaným zákonem jsou mladistvým ukládaná výchovná opatření a trestní opatření.
Z výchovných opatření se nejčastěji jedná o výchovné povinnosti, z trestních opatření jsou to
pak obecně prospěšné práce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu, v několika
případech bylo uloženo též odnětí svobody nepodmíněně.

3.3. Další sociální aspekty ovlivňující kriminalitu ve městě
Tabulka č. 16 Významné ukazatele sociální situace v Kopřivnici
Ukazatel
2009
2010
2011
2012
2013
Počet občanů s trvalým pobytem na
724
954
1 105
1 225
1 286
adrese MÚ Kopřivnice
Míra nezaměstnanosti v % (k 31.12.)
14,7
10,9
8,3
9,38 (6,815)
7,41
Počet osob bez domova (dle statistiky
NDC Racek) na území města
---16
141
147
130
129
Kopřivnice
Počet klientů (zakázek) odbor
169 (365) 214 (444) 190 (421) 325 (520) 365 (764)
sociálních věcí - terénní sociální
práce
z toho: bytová problematika - počet
159
186
161
112
200
zakázek
problematika zadlužování
78
80
102
129
133
Počet vyplacených dávek osobám
3 589 (299) 4 844 (404) 4 990 (416) V současné době jsou
v hmotné nouzi (průměr za měsíc)17
statistiky ÚP
z toho počet vyplacených doplatků na
nedostupné
1 006 (84) 1 276 (106) 1 445 (120)
bydlení (průměr za měsíc)18
15

Od 1.1. 2013 se změnila metodika sledovaného ukazatele a místo míry nezaměstnanosti se v roce 2013 uvádí
podíl nezaměstnaných osob.

16

V roce 2009 bylo na území města, dle kvalifikovaného odhadu pracovníků OSV a z výsledků terénní práce, cca
66 osob.
17

Systém pomoci v hmotné nouzi je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto
osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
vymezuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými
událostmi. Osoba v hmotné nouzi je osoba či rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální
a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost.
Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek,
prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Dávkami, kterými se
řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc.
18

Řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně
příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který
má nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení. Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení
i ve výjimečných případech na jinou než nájemní formu bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby
po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky
energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.
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4. INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA
4.1. Nejdůležitější subjekty a jejich aktivity v oblasti prevence kriminality
Městská policie
Městská policie je jedním z hlavních nástrojů prevence kriminality ve městě a byla zřízena
v roce 1992. Vedle represivní činnosti vyvíjí celou řadu aktivit:
o Besedy v ZŠ a MŠ, dopravní hřiště na I. Šustaly.
o Opatření organizačního charakteru (policisté na ulici).
o Městský kamerový systém - první kamerové body MKDS byly pořízeny v roce 1998
a následně byl doplňován. Dnes má 9 pevných kamerových bodů a 5 přenosných kamer,
které je nutno postupně modernizovat.
o Pult centrální ochrany (2013 – byla provedena modernizace).
o Přenosný radar k měření rychlosti.
o Spolupráce s OO PČR na dalších aktivitách jako např. kontroly v nočních podnicích apod.
PČR
Mezi základní preventivní aktivity, které vyvíjí OO PČR na území města Kopřivnice, patří
přímá hlídková a obchůzková služba a dopravně bezpečnostní akce. Některé z těchto aktivit
jsou prováděny ve spolupráci s MP.
Preventivně informační skupina PČR Nový Jičín ve spolupráci s policisty OOP ČR Kopřivnice
provádí besedy a přednášky pro děti školního i předškolního věku, ale i seniory, prezentační
akce pro veřejnost. Besedy jsou na témata šikana, trestní právo, rasismus, drogy aj.
PČR poskytuje městu a manažerovi prevence kriminality statistická data týkající se trestné
činnosti na území města.
Policie je zastoupena v komisi prevence kriminality a protidrogové prevence a vedoucí OO
PČR podává pravidelně informace o bezpečnostní situaci radě města.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Oddělení plní úkoly vyplývající ze zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou
výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte. Oddělení SPO se snaží působit směrem
k obnovení narušených funkcí rodiny. V rámci činnosti SPO poskytují pracovníci oddělení
pomoc dětem a rodičům při řešení rodinných, osobních a sociálních problémů,
zprostředkovávají pomoc odborných poradenských zařízení. Poskytují pomoc rodičům při
řešení výchovných problémů. Pracovníci SPO podávají návrhy soudu na nařízení ústavní
výchovy, prodloužení, zrušení ústavní výchovy a poskytují součinnost soudu při její realizaci,
sledují dodržování práv dětí umístěných v zařízení ústavní výchovy, podávají soudu návrhy na
omezení, pozastavení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, podněty na zahájení trestního
stíhání rodičů (osob zodpovědných za výchovu dítěte), je-li podezření ze spáchání trestného
činu na dítěti. V rámci preventivních aktivit realizují pracovnice oddělení sociálně právní
ochrany dětí přednášky pro žáky osmých tříd všech základních škol celého správního obvodu.
Přednášky jsou zaměřeny na témata týkající se výkonu sociálně právní ochrany dětí, na
problematiku výchovných problémů a protiprávního jednání dětí a mládeže a syndrom CAN –
týraných a zneužívaných dětí.
Oddělení zaměřuje svoji pozornost též na děti s výchovnými problémy, na děti, které se
dopouští protiprávního jednání a v této oblasti plní úkoly v souladu se zákonem č. 218/2003
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Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, ve znění
pozdějších předpisů.
Služby sociální prevence a odborného poradenství
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., poskytuje mimo služeb sociální péče
(pečovatelská služba, odlehčovací služba, denní stacionář) služby sociální prevence, a to:
o Azylový dům poskytuje dočasné ubytování osobám (mužům i ženám), které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, podporu a pomoc těmto osobám při
návratu do společnosti a k běžnému životu, s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám.
K dispozici je v AD 6 bytových jednotek, jedná se o jeden 3lůžkový a pět 4lůžkových
pokojů s vlastní kuchyňkou, sociálním zázemím a balkonem.
o
Noclehárna poskytuje zázemí osobám (mužům i ženám) bez přístřeší starším 18 let formou
noclehu, základní hygieny a sociálního poradenství. Cílem služby je snížení zdravotních
a hygienických rizik souvisejících se životem na ulici, zachování důstojných životních
podmínek osob žijících na ulici, motivace uživatele k řešení nepříznivé životní situace
a prevence sociálního vyloučení.
Klub Kamarád, organizační složka města Kopřivnice, má nezastupitelné místo
v preventivních aktivitách města. Klub Kamarád vznikl v rámci aktivit směřujících
k humanizaci sídliště Sever jako dílčí projekt v rámci Komplexního součinnostního programu
prevence kriminality na místní úrovni, podpořený státní účelovou dotací MV ČR na prevenci
kriminality a otevřen byl poprvé 29.11.1997. Od roku 2007 je Klub Kamarád Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Posláním Klubu
Kamarád je nabídnout dětem a mládeži bezpečnější prostor k trávení volného času, a pokud
budou potřebovat, tak je podpořit a pomoci jim. Cílovou skupinou jsou děti a mládež
z Kopřivnice a děti a mládež pobývající na území města ve věku od 6 do 26 let, kteří
nevyužívají nebo nechtějí využívat běžných volnočasových aktivit, a ti, kteří se mohou setkat
s problémem. Cílem Klubu Kamarád je nabídnout prostor pro setkávání s druhými, předcházet
rizikovému chování a snižovat jeho dopady, pomoc v situacích, ve kterých si mladý člověk
neví rady (vztahy, škola, zdraví, práce) a rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti
a možností mladých lidí ve společnosti.
Další činnosti klubu:
→ doučování pro děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí,
→ krizové poradenství pro klienty a jejich rodiče,
→ víkendové pobyty a tábory pro děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí.
Renarkon, o. p. s., zřízená magistrátním městem Ostrava jako společnost pro léčbu
a resocializaci osob ohrožených drogovou a jinou závislostí, v Kopřivnici poskytuje službu
o terénní program, v rámci kterého jsou prováděny zejména tyto činnosti: kontaktní práce,
základní sociální poradenství, konzultace, motivační rozhovory, základní poradenství pro
rodiče a osoby blízké, krizová intervence, asistenční služba, výměnný program, základní
zdravotní ošetření – poskytnutí první pomoci, drobná ošetření, referování klientů do jiných
sociálních služeb, referování klientů do zdravotnických zařízení, zprostředkování léčby,
detoxikace a testování na HIV a hepatitidy, distribuce informačních letáků, brožur
a tiskovin (informace k minimalizaci rizik při užívání drog, bezpečném sexuálním chování,
pohlavních nemocech, bezpečné likvidaci použitého injekčního materiálu), likvidace
použitého injekčního materiálu. Další službou, poskytovanou Terénním programem na
Novojičínsku je:
o Poradenské místo v Novém Jičíně, které zajišťuje pro klienty anonymitu a bezplatnost. Je
určeno jak uživatelům návykových látek, kteří jsou motivování ke změně, tak jejich
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rodinným příslušníkům, partnerům a lidem hledající informace k této problematice
V poradenství je nabízena krizovou intervenci, zprostředkování léčby, informační servis.
Občanské sdružení “Máš čas?” (od 1.1.2014 spolek) organizuje kulturní a zájmové aktivity
pro děti z rizikových skupin, romskou mládež a úzce spolupracuje s Klubem Kamarád.
Provozuje sociální službu:
o Nízkoprahové denní centrum Racek, které je určeno lidem bez přístřeší. Usiluje
o sociální začlenění a pozitivní změnu v životech osob bez přístřeší v Kopřivnici. Nabízené
služby pro klienty:
→ poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - sprcha, pračka,
→ pomoc při zajištění stravy – kuchyň,
→ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí sociální poradenství.
Cílem služby je:
→ minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojena s životem na ulici (prevence šíření
infekčních onemocnění mezi klienty i na veřejnost),
→ aby uživatelé služby aktivně řešili svou situaci,
→ aby uživatelé získávali ekonomickou nezávislost,
→ aby situace osob bez přístřeší v Kopřivnici byla mapována.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s. – provozuje sociální
službu osobní asistence a
o Odborné sociální poradenství - Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo
Kopřivnice osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace nebo jsou touto situací
ohroženy a nedokáží ji řešit vlastními silami bez potřebné pomoci a podpory. Služba je
poskytovaná osobám od 15 let zejména v oblastech finanční a rozpočtové problematiky,
sociálních dávek, sociální pomoci, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, pojištění,
pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, v majetkoprávních vztazích a náhradě škody,
ochrany spotřebitele a mnoha dalších.
Salus ,o. p. s., provozuje
o Azylový dům Domov Salus – službu, která je určena matkám s dětmi bez přístřeší, které se
ocitly v nouzové situaci a mají zájem o získání vlastního bydlení. Podstatou služby je
poskytnutí přechodného ubytování za současné motivace k aktivitě a pomoc s navržením
a realizací způsobů, jak si zajistit vlastní bydlení. Cílem je najít uplatnění, či zakotvení pro
lidi bez přístřeší a umožnit jim řešit samostatně jejich problémy a minimalizovat závislost
na sociální pomoci.
o Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Sanace rodiny je terénní sociální
služba, která podporuje rodiny s dětmi (dítětem), které se ocitly v dlouhodobé nepříznivé
sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte. Tyto rodiny, které nedokážou samy bez
další pomoci překonat tíživé období, pracovníci služby motivují a aktivizují ke změně.
Rodiče si sami stanoví cíl, kterého chtějí dosáhnout. S klienty se pracuje v jejich
přirozeném rodinném prostředí. Sanace rodiny je soubor opatření sociálně právní ochrany,
sociálních služeb, opatření a programů, které jsou poskytovány rodinám s dětmi, kde je
ohrožen jeho biologický, sociální a psychologický vývoj. Služba úzce spolupracuje
s orgánem sociálně právní ochrany dětí.
o Krizové centrum Čtyřlístek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Poskytuje
neodkladnou krizovou pomoc dětem a mladistvým, kteří nejsou schopni vlastními silami
zvládnout svou životní situaci. Jedná se o pobytovou službu na přechodnou dobu,
poskytovanou dětem postiženým akutní, osobní či rodinnou krizí nebo dětem, kde je
podezření na syndrom týrání, zneužívání a zanedbávání nebo zbaveným náhle přirozeného
rodinného prostředí. Při poskytování této služby jde v první řadě o to, aby byly uspokojeny
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okamžité potřeby dítěte. Průběh služby je přiměřeně plánován podle jeho potřeb. Krizová
pomoc je krátkodobá a jejím cílem je poskytnout člověku v této situaci bezpečí, podporu
a vedení při zvládnutí situace vlastními silami, aby pocítil úlevu a naději na návrat na
předkrizovou úroveň.
Metodik a koordinátor sociální prevence
V rámci výkonu funkce metodika a koordinátora sociální prevence je plněna funkce
koordinátora sociální prevence, manažera prevence kriminality, koordinátora komunitního
plánování, romského poradce, metodika Klubu Kamarád, vykonávána agenda spojená
s přidělováním dotací v sociální oblasti a zajišťována činnost protidrogového koordinátora. To
obnáší zejména analytickou, koncepční rozborovou, konzultační a metodickou činnost v těchto
oblastech činnosti a zajišťování součinnosti s relevantními institucemi. Těžištěm činnosti je
mapování sociálních služeb pro cílové skupiny v lokalitě, předávání informací, podpora
spolupráce mezi poskytovateli služeb, koordinace systému a vyhodnocování jeho funkčnosti.
Komise prevence kriminality a protidrogové prevence
Komisi jmenuje Rada města Kopřivnice. Odpovídá za vytváření koncepcí preventivní politiky
města, iniciuje činnost v oblasti prevence a přináší nové podněty pro práci v této oblasti,
podporuje vznik místních iniciativ pro prevenci, vyhodnocuje účinnost preventivních
programů, navrhuje radě města témata pro vyhlášení grantů na projekty prevence kriminality
a protidrogové prevence, projednává žádosti o granty na projekty prevence kriminality
a protidrogové prevence, včetně výše finančních prostředků z rozpočtu města, a navrhuje je
Radě města Kopřivnice ke schválení. Komise je třináctičlenná, složená ze zástupců MP, PČR,
pedagogů, sociálních pracovníků, pracovníka školství, nezávislého člena, manažera prevence
kriminality a protidrogového koordinátora, zástupce rady města a neziskových organizací.
Školská zařízení
o Mateřské školy Kopřivnice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace – organizace
sdružuje 9 mateřských škol.
o 6 základních škol, p. o., jejichž zřizovatelem je město. Při ZŠ 17. listopadu je zřízena také
MŠ.
o Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, jejímž
zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
o Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice, zřizovatel Biskupství ostravsko-opavské.
o Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice,
příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem.
o Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace zřízená
Moravskoslezským krajem.
o První soukromá základní umělecká škola MIS music, o. p. s.
o Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace města
o Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková
organizace Moravskoslezského kraje, je speciální škola pro žáky s více vadami, sdružuje
speciální MŠ, přípravný stupeň, pomocnou školu, rehabilitační třídy a třídu pro děti
s autismem, poskytuje komplexní speciálně pedagogickou, rehabilitační a logopedickou
péči.
Základní školy a školská zařízení mají nezastupitelné místo v oblasti primární prevence.
Primární prevence je zahrnuta nejen do edukačního procesu, ale také do mnohých
volnočasových aktivit a dalších programů nad rámec vyučování. V oblasti školství se školy
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zapojují především do preventivních programů vyhlašovaných ministerstvem školství, řízených
krajem a aktivit iniciovaných městem Kopřivnice.
V mateřských školách se organizují některé volnočasové aktivity pro předškolní děti. Péče
o nejmladší generaci je základem primární prevence.
Školy se zaměřují ve svých plánech a opatřeních na nejrizikovější jevy. Ze zkušeností lze říci,
že mezi ně patří: záškoláctví, šikana a násilí, počátky závislosti na návykových látkách
a virtuálních drogách, vyskytuje se i syndrom týraného dítěte a zneužívání dětí.
Základní umělecké školy jsou významným subjektem v oblasti zájmového vzdělávání.
Hlavní činností domu dětí a mládeže je zajišťování smysluplného trávení volného času
organizováním různorodých aktivit pro děti a mládež. DDM pořádá tábory pro děti i mládež.
Pro předškolní děti a jejich maminky organizuje Mateřské centrum Klokan různé akce
a činnosti.

4.2. Další subjekty a aktivity v oblasti prevence v Kopřivnici
Úřad práce
Úřad práce plní úkoly oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvku na péči, inspekce poskytování sociálních služeb a pomoci v hmotné
nouzi v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem.
Ostatní příspěvkové organizace a organizační složky zřízené městem a společnosti
spoluzaložené městem
o Správa sportovišť Kopřivnice, p. o., poskytuje zázemí zájemcům z řad sportovní
veřejnosti a sportovním klubům, které mají nezastupitelné místo v rámci volnočasových aktivit.
o Kulturní dům Kopřivnice, p. o. zabezpečuje podstatnou část kulturní nabídky města
Kopřivnice. Zároveň zabezpečuje zázemí a servis kulturním sdružením a spolkům a provozuje
Městskou knihovnu a Městské informační centrum.
→ Městská knihovna - vedle své hlavní provozovny v kulturním domě provozuje
pobočky na sídlišti Sever, v Domě s pečovatelskou službou, v Mniší, ve Vlčovicích
a v Lubině.
o Osvětové besedy v místních částech, organizační složky města přispívají ke
smysluplnému využití volného času.
→ Kulturní dům Mniší - v kulturním domě v Mniší zajišťuje provoz a část kulturních
akcí organizační složka města Kopřivnice Osvětová beseda Mniší. Budova slouží ke
kulturním a společenským účelům.
→ Kulturní dům Vlčovice - v kulturním domě ve Vlčovicích zajišťuje provoz a část
kulturních akcí organizační složka města Kopřivnice Osvětová beseda Vlčovice.
Budova slouží ke kulturním a společenským účelům.
o Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. – naplňování volného času.
Občanská a zájmová sdružení města v oblasti volného času
V Kopřivnici působí v oblasti kultury cca 40 občanských sdružení a spolků. Jsou to spolky
taneční, zaměřené zejména na moderní tance, břišní tance, street tance a další. Dále hudební
kapely a sdružení různých žánrů.
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Na území města funguje 21 samostatných sportovních klubů, které věnují svůj čas dětem
a mládeži.
Občanská a zájmová sdružení umožňují smysluplné trávení volného času, proto jsou důležitou
složkou primární prevence.
V této oblasti v Kopřivnici působí nejaktivněji:
o Katolická beseda v Kopřivnici provozuje Katolický dům, který slouží ke kulturním,
společenským a komerčním účelům.
o Občanské sdružení ”Hájenka” - program ekologické výchovy pro děti, víkendové akce
pro mládež.
o Sdružení loutkového divadla Kopřivnice - představení pro děti.
o Spolek hudebníků Městského dechového orchestru Kopřivnice – výchova mladých
hudebníků.
o Organizace skautů a skautek - výchova dětí a mládeže a akce pro děti a mládež, tábory.
o Pionýr - výchova a vzdělávání dětí a mládeže, otevřené akce, tábory a mezinárodní
projekty pro děti a mládež.
o Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice - kulturní, společenské a zájmové
aktivity a péče o handicapované děti a mládež.
o Společnost Katolického domu v Lubině – provozuje Katolický dům v Lubině, jehož je
vlastníkem.
o Kultura srdcem, o. s. – sdružení mladých lidí, kteří podporují mladé umělce, kteří
chtějí přispět svým dílem k tvoření kultury. Organizují akce pro mládež a poskytují podporu
začínajícím umělcům.
o Okáčko, o. s. - Sdružení se zaměřuje na neformální výchovu a vzdělávání, poskytování
informací a plnohodnotné a aktivní využití volného času. Jeho cílem je motivovat a podporovat
mládežnické iniciativy, rozvíjet dovednosti, znalosti a schopnosti především u dětí a mládeže
v oblasti obecně prospěšných činností zaměřených na kulturně-společenskou, sociální
a vzdělávací oblast.
o Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice - sdružuje 16 sportovních klubů - téměř
všechny se věnují dětem a mládeži.
o Další organizace působící a území města: Záblesk – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí, Společnost pro rannou péči, Asociace zdravotně postižených, Podané ruce,
Mandlové oči, Purpura, Farridah, TS Relax Kopřivnice, Taneční klub Nikity Brožkové,
Cimbálová muzika Pramínky.
Další právnické a fyzické osoby v oblasti prevence
Árt té kafé Mandala - čajovna Mandala je provozována v Šustalově vile a nabízí veřejnosti
různé formy alternativní kultury.
Charitní a církevní organizace
o Oblastní charita Kopřivnice - účelové zařízení římskokatolické církve, jejímž posláním je
pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi. Charita Kopřivnice provozuje
ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, organizuje různé sbírky a zapojuje se do humanitních
akcí.
o Apoštolská církev, sbor Kopřivnice - kopřivnický sbor Apoštolské církve zřídil
křesťanský klub pro děti Slunečnice, v kterém se věnuje také volnočasovým aktivitám pro děti.
Aktivity města ovlivňující prevenci kriminality
o Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice
o Dětské zastupitelstvo
o Krizový koordinátor
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5. IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ A CÍLOVÉ SKUPINY.
5.1. SWOT analýza
Tabulka č. 17 Silné a slabé stránky
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Silné stránky
zajištění odborného sociálního poradenství –
rozšíření konzultačních hodin OP a spolupráce
s ostatními službami a institucemi,
úzká spolupráce OSPOD se základními
školami,
know how (neziskových organizací, města) –
při práci s extrémně soc. vyloučenými,
zmapované problémy osob bez přístřeší,
dostupné služby sociální prevence a jejich
vzájemná spolupráce a spolupráce s městem
(Terénní program Renarkon, NDC Racek,
Azylový dům Horní, Azylový dům Salus, Klub
Kamarád),
podpora organizací, které pracují s dětmi
a mládeží formou dotačního programu OŠK,
spolupráce města a komise prevence se ZŠ,
činnost komise prevence kriminality (včasné
předávání informací, koordinace, iniciace
aktivit a aktivity komise zaměřené na mládež),
nadstandardní činnost DDM (1 000 dětí),
velké množství sportovních klubů (zapojeno
cca 2 000 dětí),
činnost ZUŠ, MIS music na území města,
postupné zpřístupňování rekonstruovaných
hřišť nejen u ZŠ a MŠ (dětem, mládeži,
neorganizované veřejnosti),
existence dětského zastupitelstva.

Slabé stránky
sociální reklamy

• nedostatek
v místních
médiích,
• všeobecně nízký zájem občanů o primární
prevenci,
• absence poradenských služeb v drogové
problematice,
• relativně malé zapojení pedagogů, příp.
mládeže zabývající se prevencí do aktivit
města,
• finanční náročnost některých zájmových
(volnočasových) aktivit pro žáky ze sociálně
znevýhodněného prostředí,
• obtížná vymahatelnost dodržování městských
vyhlášek některými skupinami obyvatel,
• existence komerčních ubytoven a z toho
vyplývající
problémy
(kumulace
problémových osob, nepřiměřené nájmy,
umožňování získání trvalého pobytu atd.),
• problémové skupiny mládeže, u kterých nelze
účinně podchytit jejich volnočasové aktivity,
požívání alkoholu či jiných psychotropních
látek dětmi a mladistvými,
• toxikomanie a snižující se věk toxikomanů.
• zvyšující se rizika spojená s rostoucí potřebou
využívání nových technologií (chování dětí
a dospívajících v kyberprostoru - kyberšikana,
kyberstalking19, kybergrooming20, sexting21,
netholismus22,

19

Zneužívání internetu mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu
(pronásledování, opakované stupňované obtěžovaní, které může mít různou podobu a intenzitu).
20
Chování uživatelů internetu, které má v dítěti vyvolat falešnou důvěru a připravit ho na schůzku, jejímž cílem je
nezletilou/zletilou oběť pohlavně zneužít.
21
Rizikové sdílení a šíření materiálů sexuální povahy s použitím internetu či mobilu.
22
Závislost n internetu.
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Tabulka č. 18 Příležitosti a ohrožení
•
•

•
•
•
•

Příležitost
dotační programy MSK, ministerstev, firemní
granty, dotace EU fondů – možnosti
financování některý projektů prevence,
využití legislativních možností v rámci
MŠMT,
zavedení
důsledné
finanční
gramotnosti do ZŠ, u kterých je město
zřizovatelem,
přednášková činnost Občanské poradny
v rámci finanční gramotnosti,
vzdělávání veřejnosti v otázkách finanční
gramotnosti,
úprava legislativy s možností obnovení veřejné
služby jako motivačního prvku pro
dlouhodobě nezaměstnané osoby,
zájem Renarkonu zřídit poradenské místo
souvisejícího s drogovou problematikou pro
veřejnost (rodiny uživatelů).

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Ohrožení
zvýšení majetkové kriminality spojené
s drogovou závislostí (opatřovací kriminalita)
zejména recidivistů,
rostoucí kriminalita v oblasti podomních
krádeží,
hrozba nárůstu nezaměstnanosti v regionu,
rizika související se zadlužováním rodin
a jednotlivců zejména u nízkopříjmových
domácností (hrozba ztráty bydlení, rozpad
rodiny, snížení soc. statutu, závislost na
dávkách, psychické problémy, atd.),
negativní dopad hospodářského vývoje
a reforma veřejných financí, která zpřísňuje
vyplácení soc. dávek a zvyšuje ceny zákl.
životních potřeb, může u některých skupin
obyvatelstva (soc. slabé, soc. znevýhodněné,
osoby bez domova) způsobit další soc. propad
a s ním
související
prohloubení
kriminogenních faktorů, zadlužování,
ztráta funkce rodiny a s ní související rizika
spojená zejména s výchovnými problémy dětí
a mládeže,
role masmedií (propagace půjček a úvěrů
v nebankovním sektoru),
nejistota finančního zajištění služeb sociální
prevence,
časté změny legislativy, národních koncepcí
a směrů v souvislosti s politickými změnami
ve veřejné správě (politická nestabilita),
ztráta motivační funkce institutu veřejné
služby,
selhávání výchovného účelu trestu,
nedostatečná kapacita policie k možnosti
jejího působení (personální kapacity, finanční
zdroje, legislativní nedostatky, přebytečná
administrativa),
snadná dostupnost léků z Polska zneužívaných
jako opiáty či k výrobě drog,
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5.2. Cílové skupiny
Cílovými skupinami, na které by se měly aktivity v oblasti prevence kriminality a protidrogové
prevence v Kopřivnici zaměřit, jsou zejména:
a) rizikové skupiny a jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí, a to zejména:
• rodina
- s kriminálně rizikovým dítětem, případně kriminálně rizikové chování rodičů,
- dysfunkční rodiny, tedy rodiny, které neplní jednu popř. více ze svých funkcí
(důležitá je zejména funkce ekonomická a výchovná),
• děti a mládež,
• senioři,
• osoby s nízkým sociálním statusem,
• osoby se sociálním znevýhodněním,
b) veřejnost - každý občan města se může teoreticky stát obětí trestného činu či jiného
patologického chování. Veřejnost by měla být informována o rizicích a o možnostech ochrany.
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6. CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY
6.1. Definice cílů, opatření
Pro období let 2014-2015 byly v rámci plánu prevence kriminality a protidrogové prevence
navrženy tyto cíle a opatření:
Cíl 1. Informovanost veřejnosti o problematice prevence kriminality a protidrogové
prevence
Popis cíle: zprostředkování informací o účinných formách obrany před trestnou činností,
zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti, zvyšování pocitu bezpečí
občanů, zvyšování profesní a odborné úrovně pracovníků v oblasti prevence kriminality,
zvyšování úrovně právního vědomí a předávání informací o bezpečnostní situaci.
Opatření:
1.1 Informování veřejnosti o důsledcích negativních jevů a o tom, jak se chránit proti
kriminalitě a jiným negativním jevům.
1.2. Zvyšování finanční a ekonomické gramotnosti.
1.3. Informace v oblasti rizikového chování dětí a dospívajících v kyberprostoru.
Cíl 2 Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
Popis cíle: práce s rizikovými dětmi a mládeží, práce s rizikovými rodinami, podpora funkce
rodiny a prevence patologických jevů ve školách a primární protidrogová prevence dětí
a mládeže.
Opatření:
2.1. Podpora aktivit pro neorganizované děti a mládež.
2.2. Prevence negativních jevů ve školských zařízeních vč. primární protidrogové prevence.
Cíl 3. Podpora projektů z oblasti situační prevence
Popis cíle: prevence majetkové trestné činnosti a prevence kriminality páchané na veřejných
prostranstvích, zvyšování pravděpodobnosti odhalení pachatele, zvyšování pocitu bezpečí
obyvatel, opatření k omezení a znesnadnění páchání trestné činnosti.
Opatření:
3.1 Ochrana majetku.
Cíl 4. Snižování potenciálních rizik a škod v důsledku užívání všech typů drog
Popis cíle: podpora kvalitních a osvědčených nízkoprahových programů poskytující služby
v oblasti harm reduction a pracující s aktivními uživateli drog, minimalizace negativních
důsledků užívání drog pro širokou veřejnost, podpora odborného poradenství.
Opatření:
4.1. Finanční podpora programů, které nabízejí pomoc uživatelům drog a jejich rodinným
příslušníkům
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6.2. Aktivity
Tabulka č. 19 Popis aktivit na období 2014-2015
Opatření

Aktivity

Termín

Zodpovědnost

Spolupráce

Cíl 1. Informovanost veřejnosti o problematice prevence kriminality a protidrogové prevence
OSV, PČR,
Komise
1.1.1 Informační kampaně - prevence průběžně
MP,
prevence
majetkové trestné činnosti
Popis
aktivity:
tisk
letáčků
kriminality
a informačních
materiálů
a jejich
a protidrogové
prevence, KN,
distribuce občanům (např. letáčky
KTK
„Auto není trezor“, „Chraňte svůj
majetek“) v rámci činnosti PČR a MP
a pravidelné
opakování
informací
v KTK, KN
1.1 Informování
veřejnosti
Komise
1.1.2 Sociální reklama na aktuální každoročně OSV
o důsledcích
prevence
témata
negativních jevů Popis aktivity: každý rok zveřejnit
kriminality
a o tom, jak se alespoň jednu reklamu na aktuální téma
a protidrogové
chránit proti
v souladu s plánem prevence (např.
prevence, KN,
kriminalitě
zopakovat „Víte, co právě teď dělá vaše
KTK
a jiným
dítě?“, Podomní prodej a zadlužování,
negativním
informace o poradenských místech
jevům
apod.)
každoročně OSV
1.1.3 Bezpečí seniorů
Popis aktivity: podpora pokračování
kurzů sebeobrany, alespoň 1 x ročně
beseda pro seniory na téma bezpečnosti
a prevence
bezpečného
chování
v různých oblastech života seniorů,
zejména se zaměřením jak se nestat
obětí TČ

PČR, MP,
Městská
knihovna

Rozpočet

Zdroje

Ukazatel

5 000,00

rozpočet města
Kopřivnice provozní
náklady
prevence,
dotace MSK,
MVČR

počet vydaných
letáčků, počet
vydaných TS,
článků a relací

10 000,00

rozpočet města
Kopřivnice provozní
náklady
prevence,
dotace MSK,
MVČR

počet vydaných
TS, článků
a relací

5 000,00

rozpočet města provozní
náklady klubu
seniorů

počet
uskutečněných
přednášek,
statistika účasti
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Opatření

Aktivity
Termín
1.1.4 Jak se bránit prodejnímu 2014
1.1 Informování nátlaku
veřejnosti
Popis aktivity:
promítání filmu
o důsledcích
„Šmejdi“ pro veřejnost zdarma, spojené
negativních jevů s besedou s odborníkem
a o tom, jak se
chránit proti
kriminalitě
a jiným
negativním
jevům

1.2. Zvyšování
finanční
a ekonomické
gramotnosti

Zodpovědnost Spolupráce
OSV
KDK, PČR

1.2.1 Podpora činnosti Občanské každoročně OSV
poradny pro veřejnost
Popis aktivity: udržet rozsah a úroveň
aktivit občanské poradny pro potřeby
kopřivnické veřejnosti

CZP MSK

1.2.2 Podpora tématicky zaměřených 2014-2015 OSV, KN
vzdělávacích,
přednáškových
a informačních aktivit
Popis aktivity: pro zlepšení výuky
finanční
gramotnosti
v rámci
základních škol bude pro učitele
připravena brožura pro podporu výuky
a vzdělávací kurz pro učitele. Dále
pokračovat v rubrice Bludný kruh
financí
(Finanční
okénko)
v Kopřivnických
novinách
v pravidelných intervalech.

CZP MSK

Rozpočet
5 000,00

Zdroje
rozpočet města,
provozní
náklady
prevence
kriminality

1 150 000,00 rozpočet města
v rámci
dotačního
programu OSV
(cca 240 000),
dotace MPSV,
MSK
45 000,00 Dotace MSK,
rozpočet města provozní
náklady
prevence

Ukazatel
vyhodnocení
účasti, zpětná
vazba účastníků
(anketa)

uzavřená
smlouva o dotaci,
statistika klientů

počet článků
v KN, počet
uskutečněných
přednášek, počet
zapojených osob
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Opatření

Aktivity
Termín
Zodpovědnost Spolupráce
Rozpočet
Renarkon
NDC Racek
1.2.3 Balíček první pomoci k přežití 2014
ve světě bez drog
1.2. Zvyšování
Popis aktivity: vzdělávací projekt
finanční
zvyšování
finanční
gramotnosti
a ekonomické
u klientů služeb terénního programu
gramotnosti
a nízkoprahového
denního
centra
Racek
2014-2015 OSV
OS „Máš čas?“, 45 000,00
1.3.1. (Ne)bezpečí v kyberprostoru
spolek
Popis aktivity:
osvětové aktivity,
besedy
a
informační
materiály
pro
Komise
1.3. Informace
rodiče a další zájemce o rizicích
prevence
v oblasti
kriminality
a
negativních
vlivech
nových
rizikového
technologií na životy dětí i dospělých
a protidrogové
chování dětí
a
možnosti
k
omezení
výskyt
těchto
prevence, ZŠ,
a dospívajících
Knihovna,
v kyberprostoru jevů a etiketa (obecný rámec chování
KTK, KN
v internetovém světě), informace v KN
a KTK
Cíl 2 Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
2.1.1 Rekreačně výchovný tábor každoročně Klub Kamarád KK
a víkendové pobyty pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
Popis aktivity: tábor a víkendové
pobyty
v rámci
činnosti
2.1. Podpora
nízkoprahového
zařízení
Klubu
aktivit pro
Kamarád
pro děti ze sociálně
neorganizované a kulturně znevýhodněného prostředí,
děti a mládež
z rodin spolupracujících s OSPOD,
podpora
dlouhodobé
spolupráce
s rodinou, dětmi a mládeží na zlepšení
situace

85 000,00

Zdroje
z Evropských
projektů

Ukazatel
statistika počtu
zapojených
klientů
a uskutečněných
akcí

Dotace MSK,
počet zapojených
rozpočet města - osob, vydaných
provozní
materiálů
náklady
prevence

rozpočet města - statistika účasti
provozní
náklady KK,
dotace MSK,
MV ČR
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Opatření

Aktivity
Termín
Zodpovědnost Spolupráce
KDK, DDM,
každoročně OSV
2.1. 2 Program Teen In
sportovní kluby
Popis aktivity: projekt
podpory
a NNO
aktivního trávení volného času
prostřednictvím nabídky zážitkových
v oblasti
volnočasových
nízkonákladových
aktivit
pro
2.1. Podpora
neorganizované děti a mládež s cílem
aktivit, Správa
aktivit pro
sportovišť
neorganizované přimět děti a mládež ke smysluplné
aktivitě
s
využitím
místních
zdrojů
děti a mládež
(sportovní kluby, NNO, KDK, DDM
a dalších

Rozpočet
90 000,00

Zdroje
rozpočet města provozní
náklady
prevence,
dotace MSK,
MV ČR

Ukazatel
vyhodnocení
účasti, počet
zapojených
organizací, počet
realizovaných
akcí, zpětná
vazba účastníků
(anketa)

každoročně OSV
2.2.1 Přednášky z oblasti OSPOD
Popis aktivity: přednášky pracovnic
OSPOD v rozsahu dvou vyučovacích
hodin pro žáky 8. tříd základních škol,
jejichž cílem je seznámit účastníky
s orgánem sociálně právní ochrany dětí
problematikou
týraných
2.2. Prevence
a zneužívaných dětí a odpovědností
negativních jevů
mládeže
ze
protiprávní
činy
ve školských
a soudnictvím ve věcech mládeže
zařízeních vč.
a rozsahem možné pomoci
primární
protidrogové
každoročně OŠK, ZŠ
2.2.2 Blokový program pro ZŠ
prevence
Popis aktivity: dlouhodobé komplexní
a motivační
programy
primární
protidrogové prevence se zkušenými
lektory, odborníky v této oblasti –
výukové bloky pro žáky vyšších
ročníků ZŠ

ZŠ, OŠK

1 000,00

rozpočet města, počet
dotace OSPOD uskutečněných
přednášek

Renarkon

40 000,00

v rámci
normativů ZŠ účelově vázaná
položka

počet
uskutečněných
přednášek, počet
zapojených
účastníků a škol
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Opatření
Aktivity
Termín
Zodpovědnost Spolupráce
3. Podpora projektů z oblasti situační prevence
MP
3.1.1. Zkvalitňování kamerového průběžně
systému MP
3.1 Ochrana
Popis aktivity: postupná výměna
majetku
zastaralého technického vybavení
4. Snižování potenciálních rizik a škod v důsledku užívání všech typů drog
každoročně Renarkon
OSV
4.1.1 Terénní program na
Novojičínsku, realizace na území
Kopřivnice
Popis
aktivity:
snižování
rizik
spojených s užíváním návykových látek
s cílem
minimalizace
škod
způsobených užíváním nealkoholových
drog, zlepšení zdravotního, sociálního
stavu
uživatelů
4.1. Finanční a psychického
návykových látek a motivace ke změně
podpora
chování směrem k abstinování, snížení
programů,
které nabízejí možnosti ohrožení široké populace
onemocněními jako jsou hepatitidy
pomoc
uživatelům drog a HIV/AIDS., mapování drogové scény
a jejich
OSV
4.1.2 Vytvoření poradenského místa 2014-2015 Renarkon
rodinným
pro prevenci a léčbu drogových
příslušníkům závislostí v Kopřivnici
Popis aktivity: poskytování služeb
základního poradenství
jeden den
v týdnu v rozsahu 3 hodiny zejména
pro rodiny, ve kterých se objevilo
užívání
nebo
experimentování
s návykovými
látkami,
popřípadě
s lidmi, kteří jsou rozhodnuti změnit
svůj dosavadní životní styl

Rozpočet

Zdroje

Ukazatel

300 000,00

dle možností
provozního
rozpočtu MP,
dotace MV ČR

počet
vyměněných
kamer, zpráva
o stavu systému

430 000,00

rozpočet města v rámci
dotačního
programu OSV
(cca 75 000,00),
dotační
programy
MPSV,
RVKPP, MSK

smlouva
o poskytnutí
dotace, statistika
výměnného
programu

45 000,00

rozpočet města, nájemní
smlouva,
statistika
uživatelů
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7. ZÁVĚR
Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014-2015 je
zpracován na základě předchozích zkušeností spolupracujících subjektů a vychází ze současné
situace v oblasti kriminality a negativních jevů, jejich aktuálních informací. Na přípravě plánu
spolupracovali členové komise prevence kriminality a zástupci dalších subjektů. Hlavním
cílem plánu prevence kriminality je snižování míry a závažnosti kriminality a zvyšování
pocitu bezpečí občanů v Kopřivnici prostřednictvím podpory vhodných preventivních aktivit
a opatření a zapojením občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti. Dalším
cílem je snižování potenciálního rizika a škody, které mohou nastat u jednotlivců
a společnosti v důsledku užívání všech typů drog. Přes tyto cíle zůstává faktem, že bezpečnost
a bezpečí je pojmem relativním, který každý chápeme ze svého úhlu pohledu. Realizace plánu
závisí především na ochotě všech spolupracovat v komunitě, využívat místní dostupné zdroje
(personální i technické) a pokoušet se o vícezdrojové financování jednotlivých aktivit
vyplývajících z plánu. S ohledem na to, že na dlouhodobý vývoj kriminality má vliv široké
spektrum okolností v místní komunitě i společnosti, je nutné zachovat komplexní přístup
k preventivním aktivitám, které zahrnují zejména oblast sociální, ale také oblast školství,
kulturních a sportovních aktivit a další. Nezbytné je do preventivních aktivit zapojovat také
veřejnost a úspěšné preventivní aktivity směřující ke zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí
medializovat.
Plán prevence je zpracován v souladu s obsahem metodiky přípravy plánu prevence
kriminality obcí na léta 2012-2015 vydanou odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra
ČR v roce 2011.

Tento plán byl schválena usnesením č. 2958 na 93. schůzi rady města, konané dne 4. 2. 2014.
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