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Akční plán prevence kriminality městské části Praha 5 na rok 2022  

AKTIVITA  CÍLOVÁ SKUPINA  POPIS  TERMÍN  GESCE  

Název činnosti  Komu je aktivita určena  Popis aktivity   Časový průběh 
realizace  

Subjekt odpovědný za 
naplnění cíle  

  oblast:  INFORMOVANOST    

Rozvoj spolupráce s médii a 
periodiky v oblasti aktualit 

prevence kriminality  
široká veřejnost   

Pravidelné oslovování místních periodik se 
zajímavými články, aktualitami z oblasti 
prevence kriminality a snaha o jejich medializaci, 
rozvoj pravidelné spolupráce  

leden – prosinec 2022  OSO  

Rozvoj a aktualizace stránek 
www.kpss.praha5.cz  široká veřejnost  

Předávání informací prostřednictvím stránek 
www.kpss.praha5.cz o novinkách, aktualitách a 
zajímavostech z oblasti prevence kriminality.  

leden – prosinec 2022  OSO  

Podpora informační činnosti    odbornost i veřejnost MČ 
Praha 5  

Informační servis a navázání pravidelné 
spolupráce se školskými a jinými zařízeními 
působícími na MČ Praha 5, odborné semináře na 
aktuální témata  

leden – prosinec 2022  OSO  

  oblast:  VZDĚLÁVÁNÍ    

Podpora vybraných 
programů prevence  

kriminality pro žáky ZŠ MČ  
Praha 5  

žáci ZŠ MČ Praha 5  

Možnost podpory či realizace preventivních 
programů, zejména ve školách, které se potýkají 
s aktuálními a vážnými problémy z oblasti 
prevence kriminality (drogy, šikana, záškoláctví 
apod.)  

leden – prosinec 2022  zástupci NNO, odborníci ve 
spolupráci s OSO, OŠK  

Vzdělávání odborné 
veřejnosti  

odborná veřejnost (vč.  
pedagogů, zástupců NNO, 

zástupci MP aj.)  

Jednorázové či opakované semináře, workshopy  
s aktuálními tématy z oblasti prevence 
kriminality přednášené odborníky. Možnost 
podpory semináře, workshopu apod. na základě 
aktuální potřeby odborné veřejnosti.  

leden – prosinec 2022  OSO, odborníci, zástupci MP,  
NNO  

Vzdělávání laické veřejnosti  
zaměřeno hlavně na  
rizikové skupiny (děti, 

mládež, senioři)  

Podpora a realizace kurzů, workshopů, 
zajímavých setkání, besed, Senior akademie, 
kyberšikana, chytré telefony apod.  

leden – prosinec 2022  OSO, NNO, MP, PČR a další 
zástupci z řad odborníků  
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  oblast:  SPOLUPRÁCE    

Pokračování spolupráce MČ  
Praha 5 s dalšími subjekty v 
rámci prevence kriminality  

OSO, OŘ MP Praha 5, OŘ  
PČR Praha II, NNO, Odbor 

živnostenský a  
občanskosprávních agend,  

Odbor správy veřejného 
prostranství a zeleně,  
Odbor školství, Odbor 

stavební úřad   

Spolupráce a podpora při řešení aktuálních 
problémů či témat (např. prořezy u škol, 
zajišťování hygieny a údržby veřejných 

prostranství atd.), udělování záslužných medailí 
příslušníkům MP, PČR a HZS 

leden – prosinec 2022  OSO  

Den veteránů  Veteráni a oběti válek  
Poskytnutí finančního příspěvku Sdružení 

válečných veteránů ČR na vzpomínkovou a pietní 
akci „Den válečných veteránů a obětí válek“ 

podzim 2022  OSO  
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 oblast:  BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ    

Bezpečná ulice  široká veřejnost  

Pokračovaní v navázané spolupráci s Odborem 
správy veřejného prostranství a zeleně, OŘ MP 

Praha 5, OŘ PČR Praha a zástupci NNO s důrazem 
na společný monitoring rizikových oblastí jako je 
lokalita Smíchova (Anděl), ulice Plzeňská a okolí 

(U Zvonu, Husovy sady, Kavalírka, Klamovka), 
lokalita Na Knížecí, Smíchovské nádraží, Skalka a 

okolí, sídliště Barrandov a okolí, Hlubočepy. 

leden – prosinec 2022  
OSO, OŘ MP Praha 5, OŘ PČR 

Praha, zástupci NNO a 
konkrétní subjekty zapojené 
do řešení různých problémů 

Bezpečné parky  široká veřejnost  

Pokračovaní v navázané spolupráci s Odborem 
správy veřejného prostranství a zeleně s 

důrazem na společný postup úpravy veřejného 
prostranství a zeleně (prořezy, likvidace 
skládek, místa, kde se sdružují lidé bez 

přístřeší), spolupráce s OŘ MP Praha 5, OŘ PČR 
Praha a NNO, které mají na území MČ Praha 5 

své terénní programy. 

leden – prosinec 2022  
OSO, OŘ MP Praha 5, OŘ PČR 

Praha, zástupci NNO a 
konkrétní subjekty zapojené 
do řešení různých problémů 

Bezpečné školy  děti z MŠ a ZŠ, pedagogové, 
rodičovská veřejnost  

Podpora a realizace pochůzkové činnosti v okolí 
škol, monitoring ohrožených a rizikových lokalit 

zejména u MŠ a ZŠ, zajištění bezpečnosti 
přechodů u škol, v blízkosti dětských hřišť ve 

spolupráci s OŘ MP Praha 5. 

leden – prosinec 2022  
OSO, OŘ MP Praha 5, 

zástupci NNO a konkrétní  
subjekty zapojené do řešení 

různých problémů  
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   oblast: TRADIČNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO CÍLOVÉ SKUPINY  

AntiFETFest   žáci ZŠ a SŠ MČ Praha 5, 
pedagogové  

Soutěž amatérských filmů realizovaná MHMP 
a jednotlivými MČ, v rámci její realizace zasílají 
žáci základních a středních škol vlastní filmovou 

produkci a plakáty s námětem rizikového 
chování. MČ Praha 5 bude dle počtu 

přihlášených snímků pořádat vlastní kolo 
soutěže včetně vyhlášení vítězů, kteří postoupí 

do celopražského finále. 

leden – červen 2022  
září – prosinec 2022  

OSO, MČ Praha 12  
  

Dny s Městskou policií   děti z MŠ a žáci ZŠ MČ 
Praha 5  

Ukázky práce Městské policie v předškolních 
zařízeních, den dětí s MP či den otevřených 

dveří 
duben – květen 2022  
září – listopad 2022  OSO, OŘ MP Praha 5  

Dny bezpečnosti  žáci ZŠ MČ Praha 5  

Dopravní výchova spojená s dopravním hřištěm 
realizovaná pro ZŠ Městskou policií hl. m. Prahy 

(odborný výklad o bezpečném chování 
v provozu včetně absolvování 

vědomostního testu v rámci dopravní 
výchovy a vydání dětského řidičského 

průkazu po absolvování jízd na dopravním 
hřišti). 

duben – květen 2022 
září – říjen 2022  OSO, MP hl. m. Prahy  

Dny s Hasičským 
záchranným sborem  děti z MŠ MČ Praha 5  Ukázky práce Hasičského záchranného sboru 

v předškolních zařízeních. 
duben – květen 2022  
 září – listopad 2022  

OSO, HZS hl. m. Prahy ze 
stanice HS 7  

Vzdělávání seniorů  senioři  
Realizace cyklu Senior akademie. Dále pořádání 

přednášek, besed, workshopů a seminářů v 
Komunitním centru Prádelna. Témata se budou 

z velké části týkat prevence kriminality. 
leden – prosinec 2022  OSO, odborníci, zástupci 

NNO, MP hl. m. Prahy  

Volnočasové aktivity pro děti 
a mládež  

děti a mládež pocházející 
z rizikového prostředí  

Pořádání příměstských táborů, letních táborů 
nebo jednodenních či víkendových akcí. leden – prosinec 2022  

OSO, zástupci NNO, zástupci  
KC Prádelna, přizvaní 

odborníci  

 Den neziskových organizací 
na Praze 5  široká i odborná veřejnost  

Organizace Dne neziskových organizací – 
prezentace neziskových organizací a jejich 
projektů na území MČ Praha 5 pro širokou 

veřejnost. 
leden – prosinec 2022  

OSO ve spolupráci s 
představiteli organizací 
a služeb na MČ Praha 5  
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  oblast: KC PRÁDELNA + KC Louka    

Realizace programů 
v Komunitním centru  

Prádelna a Komunitním 
centru Louka  

široká i odborná veřejnost   

Činnost Komunitního centra Prádelna a KC 
Louka je zaměřena na občany MČ Praha 5 
napříč věkovým, společenským i sociálním 

spektrem z místní komunity. V roce 2022 bude 
programová náplň KC Prádelna a KC Louka 

orientována nejen na širokou škálu sociálně 
rehabilitačních služeb pro seniory, 

volnočasové aktivity pro děti a mládež, 
kulturně společenské aktivity pro nejširší 

veřejnost, ale bude sloužit i jako vzdělávací 
centrum, kde budou realizovány programy v 
rámci prevence kriminality, semináře, kurzy, 

školení, workshopy, setkání se zástupci NNO a 
dalšími subjekty. 

leden – prosinec 2022  CSOP Praha 5 (zástupci KC 
Prádelna a KC Louka), OSO  

  

  


