
Aktivita Cílová skupina popis Termín gesce

Název činnosti , stručná anotace CS - pro koho je  aktivita určena Popis aktivity a předpokládaný průbeh časový průběh Subjekt, ( odbor, instituce, obec, pracovník) odpovědný za naplnění cíle

oblast informovanost

děti , Osoby ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, Osoby bez 

přístřeší 

Programy zaměřené pro rodiny .  

Rodiče jako součást společných aktivit. Rodiče a děti (rodina jako celek)

Zde jsou zahrnuty opakované akce jako jsou 

Společná odpoledne pro tři MŠ s městskou policii,   

dvě akce s hasičským záchranným sborem pro 

děti z MŠ  , den dětí s MP či Den otevřených dveří.  

Ročník XIII. ročník v malé kopané žáků základních 

škol  Průběžně během celého roku OBK, OŠK

Mezigenerační vztahy napříč věkovým 

omezením  pro širokou veřejnost CS není omezená věkem 

projekty typu intenzivní cvičení tai chi, joga , 

workshop na téma domácí násilí ,  kybešikana, 

chytré telefony  apod. Průběžně během celého roku OBK, OŠK

podpora informační činnosti Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci 

Spolupráce v projektu kyberšikany, bezpečně 

online, workshop mimořádné a krizové situace a 

jejich praktické zvládání, odborné semináře na 

aktuální témata Průběžně během celého roku OBK, OŠK

Osoby v seniorském mladém věku Senioři

Senior akademie ve spolupráci s MP . Cyklus 

přednášek , besed  a diskuzí nad aktuálními 

tématy , které se týkají CS Podzim 2016 OBK

podpora vybraných programů Mladí a mládež obecně  

projekty typu drogy, šikana, nezaměstnanost, 

záškoláctví apod. Průběžně během celého roku OBK, OŠK

Vzdělávání 

vzdělávání odborné veřejnosti CS. neomezená věkem 

Počítačová učebna - Tento projekt bude sloužit 

všem bez rozdílu vzdělání a věku. Finanční 

gramotnost pro všechny zaměření  na cílovou 

skupinu lidí, kteří nevychází s měsíčním příjmem a 

rádi by se naučili hospodařit. Semináře na téma  

aktuální témata dle  zájmů občanů . průběžně během celého roku OBK

Akční plán Prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2016



online  bezpeční 

žáci ZŠ MČ Praha 5, pedagogové, 

odborníci pracující s dětmi a mládeží 

Kompexní  série přednášek zaměřený na 

bezpečné kyberprostředí. Projekt byl v minulých 

letech podporován  a financován MHMP Realizace projektu podzim 2016

OBK, MHMP, Národní centrum bezpečného internetu a realizátoři projektu 

Bezpečný internet. 

Centrum předškolní výchovy

Cílovou skupinou jsou především rodiče 

a děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí.

Cílem projektu je vytvořit pilotní program pro děti 

a rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Vytvoření alternativní třídy, která bude nabízet 

aktivity jako v MŠ. Realizace podzim 2016 Spolupráce s příspěvkovou organizací MČ Centrem ošetřovatelské pomoci

Kurz sebeobrany 

CS - veřejnost dle zájmu občanů. Na 

jednotlivé lekci se mohou potkat 

pracující , senioři, maminky na MD i jiné 

skuoiny, kteří cítí jakékoliv ohrožení. 

Pilotní program se připravuje na rok 2016  k 

vyhlášenému programu prevence kriminaliy  pro 

rok 2016 MHMP Realizace projektu podzim 2016 OBK, MHMP, Vysoká škola zdravotnická o.p.s.

Bezpečnost na školách CS - žáci Základní škol 

Projekt zaměřený na bezpečnost na komunikací 

pro školy Realizace  jaro 2016 OBK, OŠK Městská policie

spolupráce

Smíchovský střelec 

Úředníci MČP 5, policisté MP, PČR, 

vojsko 

Akce koordinovaná státními složkami na střelnici 

v Poříčanech. Opakována akce  Smíchovského 

střelce podpoří  spolupráci mezi státními složkami 

a Městskou částí.  podzim 2016 OBK

Školení vedoucích pracovníků

Priority městské části Praha 5 ve vztahu 

k bezpečnostní problematice CS - 

vedoucí pracovníci odborů ÚMČ, MP

Cílem školení je prohloubit a zkvalitnit spolupráci 

mezi Městskou policií Prahy 5 a Městskou částí 

Praha 5. Rámcový program školení zahrnuje 

aktuální problémy výkonu služby a organizace 

práce.  podzim 2016 OBK

Oceňování bezpečnostních složek Ocenění z řad MP, PČR a HZS

Významná akce Městské části Prahy 5. Záslužná 

medaile je udělována příslušníkům Policií České 

republiky, Městské policií a Hasičskému 

záchrannému sboru, kteří vzorně plnili své 

služební povinnosti, nebo se vyznamenali činem, 

který se vymyká rámci běžné služby. Ocenění se 

předává jedenkrát ročně. podzim 2016 OBK

Den veteránů CS- vetráni  a oběti válek 

Poskytnutí finančního příspěvku Sdružení 

válečných veteránů ČR na vzpomínkovou a pietní 

akci „ Den válečných veteránů a obětí válek“ podzim 2016 OBk

Programy  určené státním složkám či zaměstnancům UMČ



pokračování  spolupráce  v rámci ÚMČ 

Praha 5 a další subjekty  v rámci 

oblasti prevence kriminality

MP Praha5, OŘ PČR  Praha II,NNO,  

Odbor sociální problematiky , Odbor 

občansko - správní , živnostenský, 

Odbor veřejného prostranství a zeleně. 

Školství, ochrany životního prostředí a 

odbor vnějších vztahů, Kancelář starosty 

spolupráce a podpora při řešení aktuálních 

promlémů či témat ( např. stížnosti, dotazy,  

podávání informací, zajišťování hygieny, 

spolupráce při pořádání akcí, předávání 

informací. řešení aktuálních témat v oblasti 

komunitního plánování.   Společné prováděné 

kontroly na konzumaci alkoholu osob pod 18 let. 

Spolupráce při PR prezentaci akcí v informačním 

měsíčníku pětka  průběžně OBK

Oblast bezpečného prostředí

projekty bezpečné parky a hřiště CS - široká veřejnost

Prioritou této oblasti je mapování rizikových 

oblastí na území Prahy 5 a vytváření opatření, 

které pomohou ke zlepšení dané lokality. Zde se 

nabízí programy v rámci poskytování sociálních 

služeb a spolupráce s neziskovými organizacemi, 

které tyto sociální služby poskytují. Jedná se o 

problémové oblasti, kde se sdružují lidé bez 

přístřeší, lidí, kteří pobírají návykové látky a kde 

se nejčastěji páchají trestné činnosti. průběžně celého roku 2016 OBK

Bezpečná ulice široká veřejnost

Pokračování v navázané spolupráci s Odborem 

veřejného prostranství s důkazem na spolčný 

monitoring rizikových  oblastí jako je lokality 

Smíchova ( Anděl, pěší zóna  Sacrecar, ul. Pzeňská 

a okolí ( Husovy sady, Kavalírka , Klamovka, 

lokalita na Knížecí, Smíchovské nádraží, Skalka a 

okolí, Hlubočepy. průběžně celého roku 2016 MP,OBK a konkrétní zapojené subjekty


