Program prevence kriminality Městské části Prahy 5

Předkládající odbor ÚMČP 5
Odbor bezpečnostní a prevence kriminality
Oddělení prevence kriminality a protidrogové prevence

Úvod
Z pohledu teorie je prevence kriminality definována jako nerepresivní strategie boje s trestnou
činností. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a snižováním motivů a příležitostí k páchání
trestných činů. K tomu využívá především nerepresivní prostředky, tedy veškeré aktivity vyvíjené
státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, které směřují k předcházení páchání
kriminality a snižování obav z ní. Vzhledem k velkému množství příčin, které ovlivňují kriminalitu a které
se dotýkají mnoha oblastí života lidské společnosti, včetně sociální politiky, trhu práce, vzdělávání,
trávení volného času aj., je účinnost přijímaných preventivních opatření vždy podmíněna širokou
spoluprací zaangažovaných subjektů.
Struktura prevence kriminality
 Sociální prevence - představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace,
aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou
považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální
politiky. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze na ni jen
usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců - objektů preventivního
působení.
 Situační prevence - staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na
určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a
technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při
omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však
podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky do ní vložených.
 Prevence v oblasti obětí trestných činů - je založena na konceptech bezpečného chování,
diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených
osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství,
trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou
činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární,
sekundární i terciární úrovni.
 Informování občanů a jejich aktivizace je založená na zapojení občanů do preventivních
programů. Řešení jejich dotazů, stížností.
Úrovně preventivních opatření

 Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a
poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena
na pozitivní ovlivňování příslušných hodnotových měřítek zejména dětí a mládeže (využívání
volného času, možnosti kulturního, sportovního vyžití, předkládání odborných a adekvátních
informací, seznámení i s trestnou odpovědností). Těžiště primární prevence spočívá v
rodinách, ve školách a v rozšířených aktivitách příslušných orgánů a institucí.
 Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená
pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální
péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, šikanu, sprejerství,
gamblerství, výtržnictví, vandalismus, interetnické konflikty, rasismus a xenofobii, apod.) a
příčiny kriminogenních situací.
 Terciální prevence Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a
terciární prevenci. Spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč.
rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání sociální, sociologické a
ekonomické samostatnosti, … apod.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích
intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. Odpovědnost za oblast primární a

sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy. Sekundární a terciární prevence je s ohledem na odbornou náročnost
jednotlivých aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a v některých
souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Ve specifické části
populace působí i Ministerstvo obrany.

Zdroj: Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR – internetové stránky
Bezpečnostní analýza – 12/2015
Analýza pocitu bezpečí
Problémové lokality na území Městské části Prahy 5 – data z bezpečnostní analýzy
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Priority Programu prevence kriminality MČ Prahy 5 pro rok 2016
Oblast: Informovanost
V rámci této priority navážeme dosavadní spolupráci s prezentací aktivit odboru prevence kriminality.
Dále se zaměříme na realizaci programů, které pomohou navázat lepší komunikaci ze školami,
neziskovými organizacemi či samotnou veřejností. Analyzování prvotních řešení prevence kriminality a
to formou zpětné vazby pomocí komunitního plánování, které je v gesci odboru sociální věcí a
zdravotnictví.
Jednotlivá setkání se zaměřují na témata:
 Děti a mládež
 Osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí
 Osoby bez přístřeší

Projekty, které jsou v přípravné fázi a navazují na předešlé proběhlé akce, či vyvolané zájmem
veřejnosti a jsou pro cílové skupiny:
Veřejnost neomezená věkem
 Rodiče a děti (rodina jako celek). Programy zaměřené pro rodiny Den dětí, dny s MP, HZS.
 Mezigenerační vztahy napříč věkovým omezením – projekty typu intenzivní cvičení, workshop
na téma domácí násilí apod..
 Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci – Spolupráce na projektu kyberšikany, bezpečně online,
workshop mimořádné a krizové situace a jejich praktické zvládání, odborné semináře.
 Osoby v seniorském mladém věku aktivní senioři, kteří se mohou zúčastnit projektu Senior
akademie.
 Mladí a mládež obecně - projekty připravené záměrně pro tuto cílovou skupinu, projekty typu
drogy, šikana, nezaměstnanost, záškoláctví apod.

Nedílnou součástí je zvyšování právního, bezpečnostního ale i sociálního povědomí u občanů.
Zvyšování informovanosti obyvatel o legálních možnostech ochrany před trestnou činností v rámci
přednášek, workshopů a besed. V roce 2016 je cílem informovanost veřejnost, představení sociálních
služeb, které pracují či spolupracují na území Prahy 5. Veřejnost získá ucelené informace nejen o
dobrých výsledcích praxe ale samotné práce NNO.
Oblast Vzdělávání
Pro rok 2016 jsme se rozhodli zaměřit na koncepčnost vzdělávacích programů, které spadají do
prevence kriminality. V druhé polovině roku jsme se zaměřili v rámci workshopu na teoretické a
praktické dovednosti v rámci mimořádných a krizových situací. Tento seminář pokračuje na školách,
zřízených MČ. V této oblasti bychom rádi navázali na projekty z minulých let a to ve spolupráci
s Národním centrem bezpečného internetu. Projekt kybernetické kriminality bude zaměřen na děti,
učitelé i rodiče. Podpora takových programů ucelí informace pro všechny cílové skupiny, zejména pro
rodiče a děti. Pomocí vzdělávacích programů alternativní formou se zvýší samotný zájem veřejnosti.
Oblast spolupráce
V rámci spolupráce v oblasti prevence kriminality se budeme zaměřovat na propojení a rozvoj
jednotlivých složek, které se v prevenci kriminality na MČ podílejí. Navážeme na spolupráci s Městskou
policí Prahy 5, OŘ PČR Praha II, neziskovými organizacemi apod.
Velmi důležitě vnímáme spolupráci s jednotlivými odbory ÚMČ P5 na jednotlivých projektech prevence
kriminality, například s Odborem sociální problematiky, Odborem školství a kultury, Odborem
otevřené radnice a dalšími. Spolupráce při vyřizování podnětů a stížností občanů.
V oblasti spolupráce ji chceme navázat příští rok s Vysokou školou zdravotnickou. V letošním roce jsme
se zaměřili na předávání informací v oblasti první pomoci v rámci Workshopu mimořádné a krizové
situace a jejich praktické zvládání. V roce 2016 chceme ve spolupráci VŠZ pořádat pro veřejnost Kurz
sebeobrany. Cílem semináře je poskytnout dostatečný prostor nejen pro teoretické ale i praktické
dovednosti v oblasti sebeobrany. Cílová skupina, nebude omezená věkem, ale pouze svým zájmem o
danou problematiku. Účastníci semináře získají informace, které využijí dále ve svém životě.

Oblast bezpečného prostředí
Prioritou této oblasti je mapování rizikových oblastí na území Prahy 5 a vytváření opatření, které
pomohou ke zlepšení v 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. Bezpečné prostředí je prioritou předcházení patologických jevů a vytváření programů,
které pomáhají zlepšovat podmínky v dané lokalitě. Prioritní je spolupráce s neziskovými organizacemi
i s odborem sociální problematiky a to v rámci komunitního plánování.
Při průběžné realizaci priorit uvedených v tomto programu bude zohledňován specifický
s nadtématový cíl: zlepšení a rozvoj komunikace mezi státními složkami a veřejností.
Mezi projekty, které zohledňují bezpečné prostředí, a které se konaly tento rok, jsou projekty
bezpečné parky a hřiště.

Přehled projektu a akcí, které chceme podporovat v roce 2016

Cílová skupina neomezená věkem
Semináře na téma domácí násilí
Cílem semináře je poskytnou veřejnosti souhrnné informace v oblasti domácího násilí a to v počtu
deseti setkání. Semináře budou zaměřeny na přiblížení aktuálního problému domácího násilí pro
občany Městské části Prahy 5. Prezentace aktuálních témat a následná diskuze k jednotlivým
příspěvkům pomůže nastavit tzv. jiný pohled na dopady domácího násilí a jeho odhalování v rodinách,
ve škole v komunitách. Pořádání konference na aktuální téma domácí násilí , pomůže posluchačům
v pracovním i osobním životě při předcházení trestní činnosti, identifikaci tohoto druhu trestné
činnosti a zvládání následků. Diskuze k jednotlivým příspěvkům pomůže nastavit tzv. jiný pohled při
řešení snižování rizik v oblasti odhalování v první fázi domácího násilí.
Posluchači získají informace k řešení domácímu násilí, o intervenčních místech pomoci apod. Cílová
skupina nebude omezená věkem. Cílem odborného semináře je poskytnutí potřebných informací a v
případě potřeby i zprostředkování nutné pomoci vedoucí k vyřešení aktuální nepříznivé situace.
Počítačová učebna
Tento projekt bude sloužit všem bez rozdílu vzdělání a věku. Každý účastník, který navštíví počítačovou
učebnu, zde najde své uplatnění např. Zdokonalení užívání jednotlivých programu pro volný čas, práci
či školu.
Cílem projektu počítačové učebny je umožnit široké veřejnosti volný přístup k informacím, práce
s internetem , pomoc při základních dovednostech počítačové gramotnosti. Umožnit v rámci
dlouhodobé spolupráce opakovaného setkávání pomocí krátkých hodinových seminářů pro účastníky
se základními a pokročilými znalostmi.
Široká veřejnost díky volného vstupu do počítačové učebny získá přístup k informacím, které využije
v praktickém životě a to především pomocí e-learningový samostatných školení pomocí PC, rychlé
návody. Školení bude zaměřeno na uživatelé se základními znalostmi, kteří potřebují získat konkrétní
informace či se zdokonalit. Přístup do PC učebny bude omezen na dvanáct účastníků, kteří budou
v jednu chvíli pracovat na konkrétní individuální zakázce.

Finanční gramotnost pro všechny
Cílem projektu finanční gramotnost je zaměření na cílovou skupinu lidí, kteří nevychází s měsíčním
příjmem a rádi by se naučili hospodařit. Základní informace o hospodaření, ekonomice. Finanční
gramotnost se bude také zabývat s rodinným rozpočtem a jiné. Spolupráce na projektu Finanční
gramotnost pro všechny bude ve spolupráci se sociálním odborem. Cílovou skupinou mohou být
klienti, kteří spolupracují s OSPOD či sociální službou, která působí na území Prahy 5.

Intenzivní cvičení a workshopy tai chi, joga

Cílem projektu Intenzivního cvičení je široké veřejnosti představit zdravý životní styl, cvičení a celkovou
filozofií. Cvičení by probíhalo během prázdnin v parku. Součástí projektu by byly workshopy, besedy,
vaření a setkání s lidmi. Cílová skupina účastníků je bez věkového omezení.
Cílová skupina – senioři
Senior akademie
Tradiční akademie pořádaná Městskou policí pro seniory. Cílem je nejen setkávání, sdílení nových
informací, ale především předávání zkušeností, kdy je ohrožen samotný senior. Přednášky jsou
zaměřené na aktuální témata.
Cílová skupina ředitelé škol, výchovný poradci a učitelé

Workshop Mimořádné a krizové situace a jejich praktické zvládání
Pilotní projekt, který započal koncem srpna a pokračuje ve všech Základní školách zřízené MČ. Cílem
projektu je příprava pedagogických pracovníků na mimořádné situace. Neočekávané situace, které
mohou ohrozit děti ve školách. Cílem workshopu je seznámit účastníky se základními teoretickými a
praktickými východisky při řešení mimořádných situací, které mohou nastat během výuky. Mezi takové
situace patří útok, únos, napadení, teroristický čin.
Bezpečně online – Komunitní program kybernetické kriminality.
Souhrn přednášek na jednotlivých školách, které se zaměřují na šikanu, kyberšikanu, vlastnictví
informací a jejich zneužití. V roce 2016 je vize projektu o rozšíření skupiny o rodiče.
Projekt zvýší gramotnost žáků na všech dvanácti ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 5 v oblasti
ochrany před kyberkriminalitou a dalšími elektronickými útoky, zvýší povědomí žáků v oblasti online
bezpečnosti, pomoci trestně právní úpravy rizikových a trestných činů spojených s užíváním internetu,
v oblasti ochrany autorských práv, osobních údajů a osobnosti v prostředí internetu.
Projekt je realizován Odborem Bezpečnostním a prevence kriminality ve spolupráci s Odborem
školstvím a kultury. Projektový záměr je realizován, tak jako v předchozích letech Národním centrem
bezpečnějšího internetu. Semináře jsou vedeny odbornými lektory z Národního centra bezpečnějšího
internetu.

Cílová skupina předškolní děti

Akce Městské policie v Mateřských školách.
Tradiční akce pro děti z Mateřských škol, kde policisté představují svou techniku, práci apod. Akce
Městské policie se bude konat ve třech mateřských školách. Dětem v rámci této bezpečnostní akce
bude předvedená prezentace práce Městské policie, ukázka výcviku koní Městské policie, které si
mohou děti pod dohledem pohladit a povozit se na nich. Další ukázkou výcvik psovodů, kteří
předvedou zadržení pachatele, slalom a různé způsoby policejního zásahu. Dětem bude také
předvedeno vozidlo a motorka, které používá Městská policie při své práci. Děti se tímto způsobem
seznámí s prací Městské policie, budou jim prezentovány ukázky práce policie, při kterých se naučí, jak
se chovat při krizových situacích

XIII. ročník v malé kopané žáků základních škol - tradiční akce pro žáky Základních škol, zřízené
Městskou částí. Turnaj pořádá Městská policie Obvodní ředitelství Prahy 5.
Pořadatelem turnaje je Městská policie hl.m.Prahy, Obvodní ředitelství Praha 5. Akce je určená pro
žáky základních škol na území Prahy 5. V uplynulých ročnících si turnaj vydobyl velmi dobré jméno a
těší se velké oblibě. Turnaj se koná na hřišti SK Motorlet, Jinonice, Praha 5

Den dětí s Městskou policií
Tradiční akce Městské policie ke dnu dětí. Preventivní akce Městské police, Hasičského záchranné
sboru.
Cílem akce Den dětí je předvést alternativní možnosti trávení volného času dětí. Praktickou ukázkou
volnočasových aktivit v rámci dětského dne názorně přiblíží model vhodného způsobu aktivního
trávení volného času. Během akce budou děti i rodiče informováni formou her o rizicích a správném
chování v nestandardních situacích.

Hasičský záchranný sbor v mateřských školách
Preventivní akce Hasičské záchranného sboru Prahy 5 ve dvou mateřských školách.

V rámci primární prevence , bude dětem předvedená samotná práce hasičů, technika a
vybavení. Děti se tímto způsobem seznámí s prací Hasičského záchranného sboru, budou jim
prezentovány ukázky práce hasičů, při kterých se naučí, jak se chovat při krizových situacích.
Informace, které děti získají, budou přizpůsobeny k jejich věku. V programu Hasičského
záchranného sboru je podávání informací ohledně rychlé evakuace.
Bezpečné školy
Projekt zaměřený na bezpečnost na komunikací pro školy. Této tradiční projekt naváže na spolupráci
pro rok 2016

Centrum předškolní výchovy
Spolupráce s příspěvkovou organizací MČ Centrem ošetřovatelské pomoci. Cílem projektu je vytvořit
pilotní program pro děti a rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vytvoření alternativní třídy,
která bude nabízet aktivity jako v MŠ. Cílovou skupinou jsou především rodiče a děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí.

Programy určené státním složkám či zaměstnancům UMČ
Smíchovský střelec
Akce koordinovaná státními složkami na střelnici v Poříčanech. Městská policie zajistila organizační
záležitosti včetně výpočetní techniky. PČR v rámci akce zajistila areál střelnice v Poříčanech, poháry,
občerstvení na střelnici, terče, zbraně a instruktory střelby s dozorem na střelnici. Vojenský Útvar
propůjčí klubovnu k vyhodnocení v Prokopském údolí. Opakována akce Smíchovského střelce podpoří
spolupráci mezi státními složkami a Městskou částí.

Školení vedoucích pracovníků
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. Spolupráce
obvodního ředitelství s centrálním operačním střediskem a celoměstskými útvary. Zpracování
podkladových materiálů pro správní řízení, nejčastější nedostatky ve zpracovávané dokumentaci.
Otázky spolupráce živnostenského odboru a městské policie při provádění kontrol živnostenských
provozoven. Priority městské části Praha 5 ve vztahu k bezpečnostní problematice.

Oceňování bezpečnostních složek
Významná akce Městské části Prahy 5. Záslužná medaile je udělována příslušníkům Policií České
republiky, Městské policie a Hasičského záchranného sboru, kteří vzorně plnili své služební povinnosti,
nebo se vyznamenali činem, který se vymyká rámci běžné služby. Ocenění se předává jedenkrát ročně.

Den veteránů
Poskytnutí finančního příspěvku Sdružení válečných veteránů ČR na vzpomínkovou a pietní akci „ Den
válečných veteránů a obětí válek“.

Závěr

Odbor bezpečnostní a prevence kriminality , Oddělení prevence kriminality a protidrogové prevence
se pro rok 2016 rozhodl podporovat co nejvíce aktivit, programů, projektů na podporu rozvoje
prevence kriminality a to zejména v primární a sekundární úrovně opatření.
Pro realizaci aktivit je velice důležitá spolupráce participujících subjektů, státních složek, neziskových
organizací. Důležitá je také spolupráce s jednotlivými odbory ÚMČ Praha 5 a to zejména s Odborem
školství a kultury ( OŠK), Odborem sociální problematiky ( OSO), Odborem správy veřejného
prostranství a zeleně ( OSP) a dalších.
Spolupráce jednotlivých odborů s odborem ( OBK), je zejména při realizaci jednotlivých projektů a akcí,
ale i při řešení stížností občanů.
Opakované projekty navazují na minulé roky, proto jsme se rozhodli jej opětovně pořádat. Nové
projekty, které jsme zahrnuli do plánů pro rok 2016 budou realizovány na základě podmětů samotných
občanů. Občané Městské části Prahy 5 se vyjádří na webových stránkách Městské části Prahy 5 v sekci
napište starostovi. Informace o možnosti vyjádřit se k projektům, aktivitám ÚMČ Prahy se také objeví
v informačním měsíčníku Pětka. Odbor OBK při prezentaci jednotlivých akcí, aktivit, projektů se zaměří
též na spolupráci s médii, kde budou jednotlivé projekty prezentovány.

Během roku 2015 se nejčastěji objevovaly dotazy typu, zda bude Městská část bude realizovat kurzy
sebeobrany, cvičení či zajímavé semináře na aktuální společenská témata se zaměřením na prevenci
kriminality.
Odbor prevence kriminality se ve své práci zaměří na naplňování akčního plánu, ve kterém jsou
popsány jednotlivé aktivity. Akční plán je součástí koncepce pro rok 2016 a zahrnuje cíle prevence jako
obecného celku.

