
 

Akční plán prevence kriminality ve městě Orlová na rok 2019 – 
aktualizováno a doplněno 

 

01/19 
Vzdělávání aktérů prevence  

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Vzdělávací programy pro podporu multidisciplinárního týmu aktérů, působících 
v prevenci kriminality – policisté, strážníci, sociální pracovníci, školní metodici prevence 
ad. Vzdělávací semináře, přispějí ke stanovení jednotného postupu při řešení popsané 
problematiky související s SVI. Reakce na aktuální problematiku v souvislosti s nejčastěji 
se vyskytujícími negativními jevy. Témata – Kyberprostor a kybernetická bezpečnost, 
sexuální delikty. Realizace konference a vzdělávacího semináře.  

Sociální prevence – 
vzdělávací aktivity - 
profesní  

O/P: OSZ / MP, PČR, OSZ, PMS, ZŠ ad. Náklady: 60 000,- Kč T: III-XII/2019 

 

02/19 
Letní tábory 2019 (pro ohrožené děti a mládež) 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Prevence rizikového chování dětí a mládeže, ochrana nezletilých před trestnou činností, 
týráním, zanedbáváním či zneužíváním. Tábory budou opět koncipovány osvědčeným 
způsobem, jako sled zážitkově vzdělávacích aktivit, které budou v souladu s cíli projektu. 
Realizátoři projektu budou přímou prací s dětmi a mládeží na tyto výchovně působit, tak, 
aby účastníci rozvíjeli své komunikační a sociální dovednosti, naučili se zvládat zátěžové 
situace, dodržovat pravidla a stanovený řád. Projekt je určen pro děti a mládež ve věku 9-
15 let, které jsou klienty oddělení sociálně-právní ochrany dětí a jejich rizikové chování či 
ohrožení rizikovým chováním jiných osob bylo jednorázově či opakovaně řešeno v rámci 
SVI. 

Sociální prevence – 
SVI – podpora 
aktivit a opatření, 
zájmové aktivity  

O/P: OSZ / MP, PČR, ad. Náklady: 197 000,- Kč T: III-X/2019 

 

03/19 
10 let APK v ČR – konference Morava a Slezsko 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Pozice asistentů prevence kriminality, dále jen APK je v ČR již 10 let. K tomuto výročí 
bude OPK MVČR ve spolupráci s naším městem, svolávat konferenci mentorů a asistentů 
prevence kriminality Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského 
kraje, která se uskuteční v našem městě, konkrétně v prostorách DKMO. (Termín 
realizace - pravděpodobně v IV/2019).  

Informace pro 
občany 
 
Sociální prevence  

O/P: MP / MVČR, PČR a MSK, JMK, 
OLK, ZLK a Vysočina 

Náklady: 50 000,- Kč (OPK MVČR) T: III-V/2019 

 

04/19 
Problematika závislostí (2. ročník) 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Projekt je cíleně zaměřen na žáky 9. tříd ZŠ v území ORP Orlová. Dětský parlament, ve 
spolupráci s MP,  připraví tematickou soutěž pro tyto žáky, zaměřenou na problematiku 
závislostí obecně. Žáci budou moci ve formě prezentací, literárních děl, popř. výtvarným 
vyjádřením, představit své pohledy na uvedené téma, popř. zpracovat materiál, který by 
následně mohl posloužit, jako vzdělávací pomůcka pro školu. Nejúspěšnější a 
nejkreativnější autoři budou následně oceněni. Výběr těch nejlepších prací posoudí 
zástupci vedení města, MP a dětského parlamentu, ve spolupráci s DDM.  

Sociální prevence  

O/P: MP / Dětský parlament, DDM, ZŠ Náklady: 10 000,- Kč T: III-X/2019 

 
 
 



05/19 
Dny bezpečnosti 2019 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Primárním cílem projektu, stejně jako v předchozím ročníku, je zlepšit informovanost 
obyvatel o prevenci a prezentovat náročnou činnost složek integrovaného záchranného 
systému ad. Celá akce je určena dětem a mládeží, kdy první dva dny jsou vymezeny pro 
děti ZŠ, a třetí den je akce určená všem občanům města. Akce je doplněná řadou 
dynamických ukázek záchranných a bezpečnostních složek, nechybí atrakce pro děti i 
dospělé.  

Sociální prevence a 
informace pro 
občany 

O/P: AAMK, MP / PČR, HZS a další 
partneři 

Náklady: 500 000,- Kč T: V-X/2019 

 

06/19 
Besedy a přednášky pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ)  

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je seznamovat žáky 7. – 9. tříd s problematikou právního vědomí a 
problematiky závislostí. Oblast bezpečného chování a pravidel BESIP je pak určen dětem 
z MŠ a 1. stupně ZŠ.  
U žáků SŠ je tématem problematika šikany a jiných deliktů z pohledu trestního práva. 
Program bývá doplněn o besedy s rodiči těchto žáků k problematice nealkoholové 
toxikomanie.  

Sociální prevence  
Informace pro 
občany 

O/P: MP / školy v rámci ORP Orlová Náklady: 15 000,- Kč T: I-XII/2019 

 

07/19 
Forenzní značení majetku 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je zvýšit ochranu cenného majetku (v tomto případě jízdních kol a 
invalidních vozíků) před odcizením. Pro forenzní značení se využívá technologie 
SelectaDNA, což je speciální prostředek obsahující mikrotečky s identifikačním kódem a 
UV identifikátorem. Po nanesení prostředku na chráněný předmět dojde, po určité době, 
k jeho zaschnutí a toto označení se stává pouhým okem neviditelným. Místo označení lze 
zjistit nasvícením UV lampou a s pomocí mikroskopu lze zjistit kód označení a ten přiřadit 
majiteli.  

Situační prevence – 
ochrana před 
trestnou činností  

O/P: MP / PČR Náklady: 0,- Kč T: IV-X/2019 

 

08/19 
Asistent prevence kriminality  

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Pokračování projektu, tentokrát podpořeného dotací z ESF v rámci OP Zaměstnanost 
(výzva č. 64). Získaná dotace umožňuje realizaci tohoto projektu až na dalších 32 měsíců. 
V tomto případě byly zřízeny, 4 nové pracovní pozice APK. Dotace pokrývá 95% nákladů 
celého projektu.  

Situační i sociální 
prevence 

O/P: MP / ÚP, PČR Náklady: 1 418 000,- Kč (pro rok 2019) T: VI/17-VI/2020 

 

09/19 
Preventivní a propagační materiály 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Výroba a tisky preventivně propagačních materiálů pro různé cílové skupiny. Využití na 
akcích pro děti a mládež, veřejnost, skupiny seniorů apod.  
Výběr materiálů a výrobků v kontextu aktuálních preventivně bezpečnostních témat.  

Sociální prevence a 
Informace pro 
občany 

O/P: MP   Náklady: 10 000,- Kč T: IV-XII/2019 

 


