
2. Aktuální problematika vztažená k programu prevence kriminality a konkrétním 
projektům pro rok 2017: 
 

Akční plán prevence kriminality ve městě Orlová na rok 2017 – 
aktualizováno a doplněno 

 

01/17 
Analýza rizik v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) 

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je zjistit, případně ověřit skutečné problémy SVL ve městě. 
Zaměření především na skutečný stav, hlavní hrozby a ohrožení, trendy negativních 
jevů a příčinné souvislosti. Najít cesty k řešení dluhové problematiky, lichvy, ubytoven 
atd. Předpokládáme také realizaci odborných seminářů, konferencí, společná jednání 
pracovních skupin ad. Analýza rizik v SVL bude provedena v rámci přípravy a 
zpracování nové strategie města Orlová. Z tohoto důvodu se finanční náklady 
tohoto projektu ruší.  

Sociální prevence 
– vzdělávací 
aktivity - profesní 
+ výzkum 

O/P: ORI / MP, PČR, OSZ, PMS, ad. Náklady: 0,- Kč T: III-XII/2017 

 

02/17 
Nikdy nejsme sami - letní tábor (pro ohrožené a rizikové děti a mládež) 

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Prevence rizikového chování dětí a mládeže, ochrana nezletilých před trestnou 
činností, týráním, zanedbáváním či zneužíváním. Tábor je koncipován 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 9-16 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 / OSPOD, MP, PMS ad. Náklady: 70 000,- Kč T: III-X/2017 

 

03/17 
Vzdělávání aktérů prevence – vyloučené lokality 

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je bezprostředně navázat na projekt č. 1. Vzdělávací program 
pro multidisciplinární tým aktérů, působících v prevenci kriminality – policisté, 
strážníci, sociální pracovníci, školní metodici prevence ad. Vzdělávací semináře, 
směřující ke stanovení jednotného postupu při řešení popsané problematiky 
související s životem v SVL. Absentující fungující rodinné zázemí a nevyhovující 
prostředí ztěžuje těmto lidem nejen uplatnění na trhu práce, dovednosti při sociálním 
kontaktu, v běžných životních situacích apod., a tím se zvyšuje riziko jejich dalšího 
sociálního vyloučení. Cílem je nastavení systému podpory a pomoci této široké cílové 
skupině tak, aby bylo zamezeno rizikovému chování těchto jedinců, případně recidivě 
trestné či přestupkové činnosti.   

Sociální prevence 
– vzdělávací 
aktivity - profesní  

O/P: OMFSK / PČR, OSZ, MP, PMS, 
ad. 

Náklady: 129 000,- Kč T: III-XII/2017 
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04/17 
Dny bezpečnosti 2017 

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Primárním cílem projektu, resp. akce 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.  
Realizace této akce dosud nebyla potvrzena!  

Sociální prevence 
a informace pro 
občany 

O/P: MP / PČR, HZS a další partneři Náklady: 500 000,- Kč (sponzoři) T: IV-X/2017 

 

05/16 
Asistent prevence kriminality  

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem je využití osvědčeného projektu z dílny MV, tentokrát podpořeného dotací 
z ESF v rámci OP Zaměstnanost (výzva č. 64). Tato výzva umožňuje realizaci tohoto 
projektu až na 36 měsíců. V tomto případě budou zřízeny, pokud bude dotace 
přiznána, 4 pracovní pozice. Dotace pokrývá 95% nákladů celého projektu.  

Situační prevence 

O/P: ORI / MP, ÚP, PČR Náklady: 5 900 000,- Kč (hrubý odhad) T: VI/17-VI/2020 

 

06/17 
Lepší je nebrat! (3. fáze projektu) 

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem poslední fáze tohoto projektu je pokračování v řešení problematiky zneužívání 
návykových látek dětmi a mládeží v Orlové. Předpokládáme zřízení fungujícího 
adiktologického centra (střediska) pro ambulantní péči. Protidrogová koncepce 
a konkrétní opatření budou nastaveny na základě zpracovaného strategického plánu 
– obdobně, jak je uvedeno v bodě 01/17.  

protidrogová 
prevence  

O/P: MP / ZŠ, PČR Náklady: 25 000,- Kč T: I-XII/2017 

 

07/17 
Senioři v akci 

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je navázat na analýzu provedenou v roce 2016, ze které jsou 
patrné konkrétní oblasti a hrozby, které se dotýkají naší cílové skupiny seniorů. 
Smyslem bude realizace celé řady aktivit, besed, přednášek a školení ve smyslu 
pomoci této cílové skupině tak, aby bylo zamezeno potencionálně rizikovému chování 
těchto jedinců, případně recidivě trestné či přestupkové činnosti páchané na 
seniorech.   

Sociální prevence 
– zájmové aktivity 
a 
 
Informace pro 
občany – ochrana 
před trestnou 
činností 

O/P: MP / PČR, OSZ ad. Náklady: 20 000,- Kč T: III-XII/2017 

 

08/17 
Bezpečně v kyberprostoru II. 

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je realizace dílčích aktivit a programů pro děti ze ZŠ. Snaha 
zvýšit povědomí dětem a mládeží o rizicích internetu, sociálních sítí apod. To vše opět 
ve spolupráci se skupinou tisku a prevence ÚO Policie ČR. 

Informace pro 
občany  

O/P: MP / PČR Náklady: 10 000,- Kč T: IV-XII/2017 
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09/17 
Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů prostřednictvím 

VFPK 2017 
Popis projektu: Typ projektu: 

Městský dotační systém – neinvestiční podpora projektů prevence kriminality 
realizovaných jinými subjekty (NNO, školy, státní i nestátní organizace apod.). 
Uvedené náklady představují finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na tuto 
podporu. 

různé  

O/P: MP / příjemci dotací Náklady: 60 000,- Kč T: IV-X/2017 

 

10/17 
Forenzní značení majetku 

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je zvýšit ochranu cenného majetku (v tomto případě jízdních 
kol a kompenzačních pomůcek) 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  

O/P: MP / PČR Náklady: 33 000,- Kč T: IV-XII/2017 

 

11/17 
Bezpečně a profesionálně II. 

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem projektu je především zkvalitnění práce a činnosti bezpečnostních složek ve 
městě směrem k občanům. Projekt představuje soubor vzdělávacích aktivit, 
seminářů, školení a výcviků. Součástí bude i problematika řešení a zvládání 
zátěžových a krizových situací. 

Součástí tohoto projektu může být i pořízení prostředků technických prostředků a 
vybavení z oblasti situační prevence.  

Sociální prevence 
– vzdělávací 
aktivity – profesní 
 
Situační prevence 

O/P: MP / PČR Náklady: 45 000,- Kč T: III-XII/2017 

 

12/17 
Bezpečná škola – přípravná část 

 

Popis projektu: Typ projektu: 

V návaznosti na novou technickou normu ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení 
bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení, hodláme 
přistoupit k přípravě opatření ke zvýšení bezpečnosti v orlovských školách. Tato 
přípravná část má sloužit k zmapování současného stavu školských zařízení a objektů 
(bezpečnostní audity) a pomoci nastavit konkrétní opatření v konkrétním objektu a to 
v rozsahu jak měkkých (sociálních), tak tvrdých (situačních) opatření. 

Sociální prevence   
Situační prevence 

O/P: MP / PČR, ZŠ a MŠ Náklady: 30 000,- Kč T: III-XII/2017 
 

 

Pozn.: Řazení projektů i dílčích aktivit není provedeno podle stanovených priorit. Jde o řazení 
čistě náhodné.  
 

  


