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Východiska koncepce prevence kriminality 
 
 
Zpracování nové Koncepce prevence kriminality ve městě Orlová na období let 2016 až 2022 (dále 
jen Koncepce) je jedno z doporučení pro realizaci programů prevence kriminality obsažené ve 
Strategii prevence kriminality na léta 2016 až 2020, která bude schválena usnesením vlády 
České republiky v lednu roku 2016. Tato vládní strategie je hlavním východiskem také tohoto 
dokumentu. Dalším podkladem je také původní Koncepce prevence kriminality na léta 2012-2015. 
 
Samotná struktura a obsah této nové koncepce vychází z Metodiky pro tvorbu strategických 
dokumentů prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz (zejména oblast 
bezpečnostních analýz na úrovni obce), kterou vydal Odbor bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR na sklonku roku 2015.  
 

Koncepce, jak již bylo uvedeno, je zpracována na základě všech výše uvedených podmínek 
a doporučení Ministerstva vnitra ČR, Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality a vychází 
také z původní Koncepce prevence kriminality ve městě Orlová na období 2012-2015 
a Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje města Orlové pro období let 2008 až 
2030.  
 
Tato nová Koncepce je cíleně strukturována a vychází z níže uvedených zdrojů dat a analýz. 
Jedná se o relevantní zdroje dat a informací, které jsou podloženy oficiálními zdroji a statistickými 
ukazateli.  
 
Při tvorbě samotné Koncepce se vycházelo z níže uvedených podkladů: 
 

 Analýza kriminality (rozbory trestné činnosti, skutky, pachatelé, oběti),  

 Sociodemografické údaje (evidence obyvatel, úřad práce ad.), 

 Institucionální analýza,  

 Analýzy názorů a postojů občanů (např. výzkumy vnímání pocitu bezpečí, ankety 
a dotazníková šetření, výzkumy apod.),   

 Analýza možných zdrojů financování preventivních aktivit (např. dotační tituly ústředních 
orgánů státní správy, vlastní krajské dotační možnosti, dotační politika samosprávy),  

 doporučení expertů (komise Rady města pro prevenci kriminality, drogovou problematiku 
a ostatní sociálně patologické jevy, poznatky městské policie a Policie ČR, poznatky 
zaměstnanců městského úřadu z různých odborů, Probační a mediační služby atd.), 

 zkušeností města s realizací preventivních aktivit (např. v rámci programů prevence 
kriminality na místní úrovni a v rámci podpory projektů podpořených z variabilního fondu 
prevence kriminality), 

 nové Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR (GAC 2015) a Strategie integrace romské 
komunity Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020 a ze Zprávy o situaci 
národnostních menšin v České republice za rok 2014 (vydáno Úřadem vlády ČR – 
sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny). 
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Analýza kriminality v Orlové 
 
Zdroje informací:  

 Data z „Evidence statistického systému kriminality“ (ESSK) Policejního prezidia ČR 
s komentářem a vyhodnocením stavu v oblasti nejzávažnějších druhů trestné činnosti. 

 Data z „Informačního systému Kriminalisticky sledovaná událost“ (KSU) PČR. 

 Statické údaje Ministerstva vnitra ČR o počtu obyvatel (občanů ČR), přihlášených k trvalému 
pobytu. 

Vyhodnocení stavu kriminality v lokalitě „Orlová“ se z pohledu statistik Policie ČR jeví jako 
jednoduché, ale údaje vykazované za „obvod Orlová“ jsou částečně zkresleny o skutky spáchané 
na území obce Doubrava. Aby zkreslení bylo minimalizováno, jsou v případě použití dat z ESSK, 
do analýzy zahrnuti i obyvatelé Doubravy.  
 
Z jiných informačních systémů PČR (např. IS KSU) lze s jistou přesností získat i údaje 
v jednotlivých lokalitách podle obcí, částí obcí i ulic, ale získání těchto údajů je pracné a navíc 
údaje z těchto IS se částečně rozcházejí s údaji ESSK už jen z toho důvodu, že každý IS sleduje 
jiné údaje. 
 
V následujících grafech a tabulkách budou proto uvedeny oficiální statistické údaje Policie ČR, 
vycházející z ESSK do konce roku 2014. V případě jiných datových zdrojů bude uveden odkaz na 
zdroj. 
 

Celková kriminalita  
 

 

Celkový počet trestných činů v rámci OOP ČR Orlová kolísá v přibližně pětiletých cyklech. Pozitivní 
byl pokles trestných činů v období let 2006 až 2009. V roce 2010 došlo k nárůstu, který pokračoval 
až do r. 2012. V r. 2013 pak došlo k výraznému poklesu. 
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Index kriminality v Orlové 
 
Hodnota indexu zohledňuje vliv počtu obyvatel na celkovou kriminalitu a lze z ní vyvodit „pocit 
bezpečí“ obyvatel v daném období. Hodnota indexu udává počet trestných činů, připadajících na 
10 000 obyvatel v období let 2003 až 2014. 
Index kriminality umožňuje objektivně srovnávat kriminalitu v různých městech a vychází 
z metodiky odboru prevence Ministerstva vnitra ČR. 

 

 

Index kriminality v městech na Karvinsku 

 

Při výpočtu se vychází z celkového počtu trestných činů v daném roce a počtu občanů ČR, žijících 
v dané lokalitě. Hodnota indexu vyjadřuje počet trestných činů, připadajících na 10 000 obyvatel. 
Symbol * označuje města, kde se do výpočtu indexu zahrnuje počet obyvatel i dalších obcí, které 
spadají pod správu a dohled místních oddělení PČR. 
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Srovnání indexu kriminality v Orlové s republikovými údaji 
 
Ve srovnání s republikovým průměrem je vidět, že kriminalita v Orlové i okolních městech více 
kolísá a na rozdíl od celé ČR nemá klesající tendenci. 
 

 

Podobné informace lze získat na webových stránkách www.mapakriminality.cz, kde je k dispozici 
interaktivní mapa kriminality České republiky se statistickými údaji Policie ČR o kriminalitě od roku 
2013. 
 

 
 

Údaje o indexu se zde však vypočítávají z údajů o sčítání lidu v roce 2011, kdy v Orlové bylo trvale 
hlášeno k pobytu cca o 1 000 občanů ČR více než v roce 2014, což znamená, že i index kriminality 
je nižší než ve skutečnosti. 
 
 

http://www.mapakriminality.cz/
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Vývoj indexu kriminality a počtu obyvatel 
 
Porovnáním indexu kriminality s počtem obyvatel za delší časové období lze konstatovat, že 
dlouhodobě se úbytek obyvatel v Orlové negativně projevuje v počtu trestných činů na obyvatele 
města. 

  

Do grafu je přidána lineární spojnice trendu u indexu kriminality, která naznačuje stoupající 
tendenci i přes to, že v letech 2013 – 2014 došlo k zásadnímu poklesu počtu kriminálních deliktů. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stránka 8 z 106 
 

Skladba celkové kriminality v Orlové 
 
Jednotlivé sloupce grafu jsou rozděleny na základní druhy kriminality, dle statistických tříd. 
V hrubých rysech je tak možné získat přehled o tom, jaký druh deliktů nejvíce obtěžuje občany a 
pracovně zatěžuje policisty v Orlové. Jedná se o jinou variantu grafu celkové kriminality, kdy 
absolutní hodnoty byly opticky rozděleny podle jednotlivých skupin trestných činů. 

 

Ve spodní  části sloupců jsou zobrazeny násilné delikty, mezi kterými jsou nejčetnější úmyslná 
ublížení na zdraví. Jde o delikty, kdy je oběť přímo fyzicky napadena pachatelem. Objasněnost 
násilných trestných činů a zejména pak loupeží, jedním z hlavních hodnotících kritérií práce 
policistů. Počet násilných trestných činů byl v r. 2014 v Orlové nejvyšší od r. 2006. 
 
Následují mravnostní trestné činy, mezi které patří například znásilnění a pohlavní zneužívání. 
Jedná se o skupinu trestných činů s nejnižším počtem spáchaných skutků. 
Dlouhodobě má nejvyšší zastoupení majetková kriminalita, která zahrnuje jak krádeže vloupáním 
do různých objektů, tak krádeže bez použití násilí, nebo také podvody s majetkovou újmou a třeba 
i kapesní krádeže. Podrobněji bude její skladba rozebrána v dalším grafu. 
 
Ostatní kriminální činy zahrnují skutky jako výtržnictví, požáry a trestné činy související 
s výrobou a distribucí drog. 
 
Pod pojmem zbývající kriminalita se skrývají například dopravní nehody, neplnění vyživovací 
povinnosti, opilství, ublížení na zdraví z nedbalosti a další trestné činy, pro které PČR nemá 
samostatné statistické zařazení. 
 
Hospodářské delikty jsou samostatná kategorie, kterou se především zabývají specializované 
útvary. Obsahuje především úvěrové podvody, podvody v souvislosti s podnikáním a korupční 
kriminalitu.  
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Majetková kriminalita v Orlové 
 

Vývoj a skladba majetkové kriminality  
 
poskytuje pohled na přečiny a zločiny, při kterých došlo k přímé škodě na majetku ve většině 
případů jeho zcizením, zpronevěřením nebo podvodným získáním, mimo případy, kdy se jedná 
o podvody a zpronevěry na úseku hospodářských trestných činů. 

 

 

Majetková kriminalita má v Orlové kolísavou tendenci, která kopíruje křivku celkové kriminality. 
Prosté krádeže a krádeže vloupáním pak tvoří její podstatnou část.  
 
V dalším grafu budou krádeže prosté a vloupáním rozděleny na jednotlivé kategorie. 
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Skladba krádeží vloupáním a prostých krádeží v Orlové 

 

Převažují krádeže vloupáním do ostatních objektů, při nichž nedochází s krádeží vloupáním 
současně k porušování domovní svobody. Jde o vloupání do různých objektů, jako jsou oplocené 
průmyslové areály a objekty které nejsou součástí obydlí. Jako vloupání do tzv. ostatního objektu 
je možné si představit i násilné otevření schránky na peníze u výherního automatu v restauraci 
během otevírací doby.  

 

 

Jako „krádeže prosté“ Policie ČR eviduje ty krádeže, u kterých nedošlo k násilnému, či 
jinému, překonání překážky a vniknutí do objektu, ze kterého následně pachatel odcizil předmět 
svého zájmu, včetně krádeží motorových vozidel a věcí z nich. 
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Pozitivní je vývoj počtu krádeží automobilů a věcí z automobilů. Obvodní oddělení PČR Orlová 
v letech 2012 až 2014 evidovalo 111, 58 a 32 krádeží automobilů a 124, 129 a 95 krádeží věcí 
z aut. 
 
Ve srovnání s roky 2006 a 2007 jde o velmi výrazný pokles této „pouliční“ kriminality, což svědčí 
o efektivitě činnosti hlídek Městské policie Orlová a městského kamerového systému. 
 
Vizualizaci vývoje kriminality ve vztahu k motorovým vozidlům zobrazuje následující graf. 
 

Vývoj počtu krádeží automobilů a krádeží věcí z automobilů 
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Krádeže automobilů podle místa 
 
Následující grafy vycházejí z informačního systému Policie ČR „KSU“, který je zaměřen především 
na způsob provedení, takže zde budou zahrnuty i ty skutky, které nebyly šetřeny jako trestný čin, 
ale pachatel odcizil, nebo se pokusil odcizit dvoustopé motorové vozidlo. 
První z grafů sleduje počty odcizených vozidel v letech 2013 a 2014 podle lokality odcizení. 
 

 
 

Další graf zobrazí počty odcizených automobilů v Orlové podle továrních značek a na konec se 
zaměří na nejčastěji zcizovaná vozidla tovární značky Škoda. 
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Krádeže automobilů podle tovární značky 
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Násilná kriminalita v Orlové 
 

Vývoj násilné kriminality 
 

 

 

Násilná kriminalita neovlivňuje celkový stav tak jako majetková, ale počet trestných činů v roce 
2014 je nejvyšší od r. 2006. Nejvíce bylo úmyslných ublížení na zdraví, celkem 70 za rok 2014. 
Evidovaných loupeží bylo „jen“ 14 a ostatní skupiny násilných deliktů jsou statisticky zanedbatelné. 
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Pachatelé násilné kriminality v Orlové 
 

Další vyhodnocení je podrobnější a vychází z údajů IS KSU se zaměřením na pachatele. 
 
Vnitřní prstenec grafu zobrazuje městské části, ve kterých dochází k násilným deliktům, vnější pak 
udává, odkud jsou orlovští „násilníci“. 

 

Tento graf nabízí pohled na násilníky podle jejich věku a pohlaví. 
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Mapa násilné kriminality 
Městská část Lutyně zahrnuje cca 2/3 trestných činů a přestupků, proto je na mapě zachycena 
především tato oblast města. 

 

Nejnebezpečnější z tohoto pohledu se v r. 2014 jevily lokality v okolí městského úřadu 
a nemocnice. 
 
K výtržnictvím docházelo takřka rovnoměrně po obou stranách Masarykovy třídy, hlavně 
v restauracích, hernách a v jejich okolí. Loupeže pak byly zaznamenány nejčastěji u Domu dětí 
a mládeže a v hernách v blízkosti Úřadu práce a restaurace Morava. 
 
Ublížení na zdraví dle § 146/1 trestního zákoníku nejsou v mapě zakreslena, ale i u nich dominuje 
Masarykova třída, ulice Osvobození, Kpt. Jaroše a F. S. Tůmy. Kromě restaurací a heren 
k ublížení na zdraví docházelo i před obytnými domy a v bytech. 
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Struktura pachatelů 
 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané údaje o struktuře pachatelů v Orlové a srovnání 
jejich podílu na kriminalitě v okrese, kraji a celé republice. 
 
Tabulka 1 – základní přehled, Orlová r. 2014 

Struktura pachatelů 
stíháno, 

vyšetřováno 
osob 

recidivisté 
recidivisté 

% 
nezletilci   
0-14 let 

nezletilci 
% 

mladiství 
 

mladiství 
% 

Celková kriminalita 504 335 66,5 15 3,0 12 2,4 

Násilné činy celkem: 97 50 51,5 0 0 5 5,2 

Krádeže vloupáním 
celkem: 

37 29 78,4 3 8,1 0 0 

Krádeže prosté celkem: 102 97 95,1 0 0 3 2,9 

Ostatní krim. činy 
celkem: 

96 71 74,0 6 6,3 0 0 

 

Tabulka 2 – recidivisté - procentuální srovnání města, okresu, kraje, republiky 

recidivisté [%] 
recidivisté % 

Orlová 
recidivisté %  
ÚO Karviná 

recidivisté %  
MS kraj 

recidivisté %  
ČR 

Celková kriminalita 66,5 64,1 61,2 53,2 

Násilné činy celkem: 51,5 60,3 55,3 47,5 

Krádeže vloupáním celkem: 78,4 79,4 77,9 68,4 

Krádeže prosté celkem: 95,1 86,1 82,8 74,2 

Ostatní krim. činy celkem: 74,0 66,3 67,8 61,0 
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Tabulka 3 – nezletilci - procentuální srovnání města, okresu, kraje, republiky 

Nezletilci 
do 14 let 

nezletilci % 
Orlová 

nezletilci %  
ÚO Karviná 

nezletilci % 
 MS kraj 

nezletilci %  
ČR 

Celková kriminalita 3,0 1,1 1,2 1,2 

Násilné činy celkem: 0,0 1,0 2,7 2,5 

Krádeže vloupáním celkem: 8,1 4,0 2,4 2,5 

Krádeže prosté celkem: 0,0 29,0 0,6 1,1 

Ostatní krim. činy celkem: 6,3 1,5 0,1 1,5 

 

 

Tabulka 4 – mladiství - procentuální srovnání města, okresu, kraje, republiky 

mladiství  
15 – 17 let 

mladiství % 
Orlová 

mladiství %  
ÚO Karviná 

mladiství % 
MS kraj 

mladiství %  
ČR 

Celková kriminalita 2,4 2,8 3,0 2,3 

Násilné činy celkem: 5,2 3,6 6,2 4,3 

Krádeže vloupáním celkem: 0,0 5,5 5,6 5,1 

Krádeže prosté celkem: 2,9 0,0 3,7 3,0 

Ostatní krim. činy celkem: 0,0 1,7 0,9 2,3 

 

Porovnáním Orlové s vyššími územními celky od bývalého okresu po republiku je zřejmé, že 
v Orlové je vysoký podíl recidivistů mezi trestně stíhanými pachateli. Recidivisté vysoce překračují 
celostátní údaje v podílu na celkové kriminalitě i v ostatních skupinách trestných činů. U nezletilých 
je situace podobná, mladiství pachatelé vykazují „příznivější“ hodnoty. 
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Sociálně demografická část analýzy 
 

Obyvatelstvo 
 
Následuje popis aktuálního stavu a uvedení do problematiky evidence obyvatel.  
 
Orlová má v současné době 30 499 občanů (stav ke konci roku 2015). 
 
Evidence obyvatel eviduje pouze občany České republiky, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na 
území obce. Evidence obyvatel nemá přehled o tom, kolik je na území Orlové cizinců. Cizince 
eviduje Cizinecká policie v Ostravě. V agendovém informačním systému evidence obyvatel 
(AISEO – centrální registr) se vedou pouze cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným 
zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem „občana“, a to pouze jméno, 
příjmení a rodné číslo nebo datum narození. Údaj o adrese trvalého, popřípadě jiného pobytu není 
veden. 
 
Počet obyvatel, pobývajících na území obce je vyšší, jelikož na území obce Orlová pobývají 
občané z různých koutů republiky, a to v různých ubytovnách, kde se nemohou přihlásit k trvalému 
pobytu. Evidence obyvatel nemá k dispozici přehled, kolik těchto občanů na ubytovnách žije. Dále 
se v Orlové rozšířilo „podnikání“ s pronajímáním vlastních nemovitostí, kdy majitel nemovitosti 
přenechává slabším sociálním vrstvám svou nemovitost, sepíše nájemní smlouvu, aby se mohli 
přihlásit k trvalému pobytu a tím jim vznikl nárok na dávky na bydlení a majitel nemovitosti měl 
jistotu placení dosti vysokého nájemného. Není výjimkou, že v jedné nemovitosti bydlí i několik 
rodin. Jelikož tato nemovitost není vedena jako ubytovna, nemusí se v tomto případě dodržovat 
žádné předpisy o počtu ubytovaných a další normy. Majiteli nehrozí žádná kontrola a žádný postih. 
 
Ve městě vznikají různá občanská sdružení, která poskytují byty, které mají v nájmu (např. od 
vlastníka RPG Byty, s.r.o.), dále do podnájmu občanům.  
 
V Orlové každý rok klesá počet občanů, hlášených k trvalému pobytu. Není to způsobeno úmrtím 
občanů, nýbrž postupným odstěhováním orlovských občanů do jiných obcí. Jeden z hlavních 
důvodů je neustále se zvyšující nájemné bytů, jejichž vlastníkem je společnost RPG Byty, s.r.o. 
Ostrava. Občané si staví rodinné domky za hranici Orlové, odcházejí do Petřvaldu, Dolní Lutyně, 
Dětmarovic apod. Mladá generace zase odchází za prací. 
 
Na druhé straně se do Orlové stěhují početné rodiny občanů ze slabších sociálních vrstev 
a nepřizpůsobivých občanů z různých koutů republiky. Sami potřebují asistenty, aby si byli schopni 
vyřídit úřední záležitosti na úřadech a jiných institucích.  
 
Jako dvě hlavní příčiny, proč vzdělaní a slušní občané z Orlové odcházejí a stěhují se jinam, 
spatřujeme v tom, že v Orlové a blízkém okolí není dostatek pracovních příležitostí.  
 
Vývoj počtu občanů Orlové v pětiletých cyklech:  

Rok Počet občanů*) Změna Poznámka 

2000 35 398  *) stav k 31. 12. 
příslušného roku 2005 33 940 - 1 458 

2010 32 328 - 1 612 

2015 30 450**) - 1 878 **) jedná se o odhad 
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Změny počtu občanů v letech 2011-2014: 

Rok Odhlášeno Přihlášeno Zemřelo Narozeno 
Celkový 
úbytek 

Celkem 
občanů 

2011 - 988 + 573 - 332 + 274 - 473 31 716 

2012 - 916 + 609 - 353 + 281 - 379 31 461 

2013 - 949 + 667 - 340 + 257 - 365 31 096 

2014 - 947 + 664 - 365 + 277 - 371 30 740 

Statistika dle manuální evidence (dle obdržených sestav MV ČR). 
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Zastoupení obyvatel Orlové v členění na muže a ženy za období 2011-2014: 

Rok Ženy Muži Celkem 

2011 16 010 15 706 31 716 

2012 15 931 15 530 31 461 

2013 15 774 15 322 31 096 

2014 15 597 15 143 30 740 

 

 
 
Dalším trendem, vyskytujícím se nejen v Orlové, je rušení trvalých pobytů. Z větší části je tato 
aktivita „účelová“. Čím dál více lidem vyhovuje mít úřední adresu, aby byli nedohledatelní 
a nepostižitelní. Nejedná se pouze o lidi bez domova, ale právě jsou to lidé, kteří mají kde bydlet, 
ale účelově neprovedou přihlášení k trvalému pobytu a volí formu úřední adresy. Nezřídka kdy se 
stává, že ke správnímu orgánu přijdou rodiče rovnou se svými potomky a chtějí zrušit trvalý pobyt.   
 
V jiném případě přijde rodič bez potomka, kdy tvrdí, že vůbec neví, kde se jeho dítě zdržuje, vůbec 
s ním není v kontaktu, ani v telefonickém kontaktu apod. Následně podá návrh na zrušení trvalého 
pobytu. Tímto podáním je zahájeno správní řízení. Pokud jsou splněny všechny stanovené 
podmínky pro vyhovění žádosti, je ve správním řízení vydáno rozhodnutí, které nabývá právní 
moci po 15-ti dnech od převzetí písemnosti, pokud se žádný z účastníků neodvolá.  
Občané jsou přesvědčení o tom, že když zruší svým zadluženým potomkům adresu trvalého 
pobytu a přitom u nich potomek i nadále bydlí, že jsou chráněni před exekutory a exekucí. Což se 
samozřejmě nezakládá na pravdě, exekutor si adresu faktického pobytu zjišťuje a prověřuje. 
 
Narůstá počet zoufalých rodičů, kteří podávají návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
svým dětem. Jako nejčastější důvody uvádějí obavy z případné exekuce, nesplácené půjčky 
dítěte, nechuť dítěte pracovat, konzumace drog a domácí krádeže, gamblerství apod.  
Z výpovědí rodičů se dozvídáme, že nejdříve dluhy za své děti spláceli, ale dluhy neustále rostly 
a děti si nabíraly nové a nové půjčky a rodiče to už nezvládají. Ze strachu, aby nepřišli o svůj 
majetek, pak volí jako východisko, zrušení trvalého pobytu svých dětí.  
 
Rok od roku přibývá počet zrušených pobytů a stoupá počet občanů hlášených na úřední adrese, 
touto neutěšitelnou situací se začíná zabývat i ministerstvo vnitra a již projednává změnu (novelu) 
zákona o evidenci obyvatel. 
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Vývoj počtu občanů hlášených na úřední adrese v letech 2011-2014: 

Rok Počet 

2011 1 106 

2012 1 295 

2013 1 333 

2014 1 361 

 

 
 
 
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu je vedeno ve správním řízení a dle zákona o evidenci 
obyvatel v ustanovení § 12.  
V § 12 zákona o evidenci obyvatel jsou stanoveny podmínky, kdy může být zrušena adresa 
trvalého pobytu. 
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat jen vlastník objektu nebo jeho 
vymezené části nebo oprávněná osoba (nájemce, provozovatel ubytovacího zařízení). Občan si 
trvalý pobyt sám zrušit nemůže. 
 
Mezi občany koluje mylná informace, že se mohou sami přihlásit na úřední adresu. Není tomu tak. 
Dle zákona o evidenci obyvatel může občan provést pouze změnu adresy, a to do objektu, který je 
označen číslem popisným, evidenčním, případně orientačním a který je určen pro bydlení 
ubytování nebo individuální rekreaci. Tyto podmínky budova úřadu nesplňuje. 
 
V praxi se objevilo již několik případů, kdy občané využívají „díru“ v zákoně a místo zdlouhavého 
správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a také z důvodu, že si jej sami nemohou 
zrušit, tak využijí zákonné možnosti ukončit pobyt na území České republiky. Jako důvod uvádějí 
odcestování do ciziny, většinou za prací. Uplyne pár dnů a občan se vrátí na ohlašovnu zpět, že 
práce v cizině nevyšla, v současné době se nemá kde přihlásit k trvalému pobytu.  
Dle ustanovení § 10a zákona o evidenci obyvatel, nemůže-li občan, po ukončení pobytu v cizině, 
předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm. c) tj. např. nájemní nebo podnájemní smlouvu, je 
místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny podle posledního místa trvalého pobytu.  
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Rozdělení počtu občanů podle části obce k 22. 10. 2015: (dle aktuálního stavu, dle „PC“ – SW 
aplikace GINIS – evidence obyvatel) 
 

Část města Ženy Muži Celkem % zastoupení 

Město 583 608 1 191 3,92 

Lazy 127 97 224 0,74 

Poruba 2 713 2 671 5 384 17,73 

Lutyně 11 973 11 596 23 569 77,61 

Celkem 15 396 14 972 30 368 100,00 

 
Rozdělení počtu občanů dle části obce k 31. 12. 2014: (Statistika dle manuální evidence dle 
obdržených sestav MV) 
 

Část města Ženy Muži Celkem % zastoupení 

Město 584 608 1 192 3,88 

Lazy 130 102 232 0,75 

Poruba 2 687 2 662 5 349 17,40 

Lutyně 12 196 11 771 23 967 77,97 

Celkem 15 597 15 143 30 740 100,00 
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Nezaměstnanost a sociální dávky 
 
Srovnání počtu uchazečů o zaměstnání, index na 10 tisíc obyvatel: 

 Orlová MSK ČR 

Průměrný počet evidovaných uchazečů o 
zaměstnání k 31. 12. 2014 

2 763 83 877 559 149 

Počet obyvatel 29 967  1 217 676 10 504 203 

Index 922 689 532 

*Zdroj: Statistiky Úřad práce ČR 
 
Podíl nezaměstnaných (%) v jednotlivých oblastech k 31. 12. v letech:   

Oblast 2012 míra 
nezaměstnanosti 

2012 2013 2014 

Orlová 14,95 x 12,50 12,19 

Moravskoslezský kraj 12,34 9,17 10,47   9,80 

Česká republika   9,36 7,37   8,17   7,46 

*Zdroj: Statistiky Úřad práce ČR 
 
Počínaje lednem 2013 se přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem 
Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 
15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou 
míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání 
pouze k ekonomicky aktivním osobám. Údaje počínaje měsícem říjnem 2012 byly zveřejněny 
podle stávající i nové metodiky paralelně, od ledna 2013 pouze podle nového výpočtu. Nový 
ukazatel byl přepočten až do roku 2005, ale pouze do úrovně okresů, proto v roce 2012 není tento 
ukazatel na úrovni kontaktního pracoviště (mikroregionu) k dispozici. Nový ukazatel Podíl 
nezaměstnaných osob má kvůli odlišné definici jinou úroveň a je tudíž s původním ukazatelem 
nesrovnatelný. 
 
Za jednu z nejohroženějších skupin nezaměstnaných z hlediska ohrožení sociálně-patologickými 
jevy je považována skupina mladistvých a mladých dospělých ve věku do 30 let. Nevýhodou těchto 
nezaměstnaných je nízký věk, nedostatek zkušeností, chybějící praxe a neosvojené základní 
pracovní návyky.  
 
Město Orlová, konkrétně oddělení sociálně-právní ochrany dětí, se zúčastnilo mezinárodního 
projektu „Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním 
trhu a s tím související sociální exkluzí“, který byl zaměřen na zaměstnávání mladých lidí, 
charakterizovaných jako NEET (zkratka z angl.. not in education, employment or training = těch, 
kteří jsou nezaměstnaní, nestudují ani se neúčastní jiné odborné přípravy). Jednalo se zejména o 
přenos dobré praxe, který inspiroval některé preventivní projekty ve městě Orlové v následujících 
letech. Např. od roku 2015 usilují aktéři prevence kriminality v rámci vzdělávacího projektu 
„Prevence sociálního vyloučení mladistvých a mladých dospělých“ o zkvalitnění komunikace mezi 
jednotlivými subjekty, které pracují s mládeží a mladými dospělými tak, aby došlo ke zvýšení jejich 
šancí na uplatnění na trhu práce.  

 
Dávky státní sociální podpory: 

Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim 
pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Příspěvek na bydlení 
přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Rodičovský 
příspěvek je nároková dávka, kterou pobírá rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, 
celodenně a řádně pečuje o dítě, nejdéle do 4 let. Dávky pěstounské péče jsou určeny ke krytí 
nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Od roku 2013 
je odměna pěstouna považována za plat a pěstoun z ní odvádí sociální, zdravotní pojištění a daň. 
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Nově je také zaveden příspěvek při ukončení pěstounské péče v jednorázové částce 25tis. Kč, 
určen dítěti, které po nabytí zletilosti nebo po ukončení přípravy na budoucí povolání, odchází 
z pěstounské rodiny. Porodné je jednorázová dávka, poskytovaná rodinám s nízkými příjmy při 
narození prvního a druhého dítěte. Tato dávka přispívá na náklady související s narozením prvního 
a druhého dítěte. Pohřebné je jednorázovou dávkou, kterou se přispívá na náklady spojené 
s vypravením pohřbu.  

 
Přiznané dávky státní sociální podpory: 

Za období 1.1. - 31. 12. 2014: Počet dávek 

Odměna pěstouna     150 

Pohřebné       12 

Porodné       60 

Přídavek na dítě  4 888 

Příspěvek na bydlení  7 104 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla         4 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte     116 

Příspěvek při převzetí dítěte       22 

Příspěvek při ukončení pěstounské péče         3 

Rodičovský příspěvek     847 

Volba nároku na rodičovský příspěvek         6 

Celkem přiznaných dávek: 13 212 

*Zdroj: Statistiky Úřad práce ČR 
 

Dávky pomoci v hmotné nouzi: 
 
Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, 
motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním 
z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá 
osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. 
 
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: 

 příspěvek na živobytí 

 doplatek na bydlení 

 mimořádná okamžitá pomoc 
 
Počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi: 

Za období 1.1. - 31. 12. 2014: Počet dávek 

Příspěvek na živobytí 14 654 

Doplatek na bydlení   8 716 

Mimořádná okamžitá pomoc      233 

Celkem vyplacené dávky za rok 2014: 23 603 

*Zdroj: Statistiky Úřad práce ČR 
 
Příspěvek na péči 
 
Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem 
se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních 
službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto 
osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent 
sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu. Jeho poskytování vyplývá ze zákona o sociálních 
službách. 
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Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje: 
 

 příspěvek na mobilitu 

 příspěvek na zvláštní pomůcku 

 průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají. 
 
Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním 
postižením má při splnění podmínek fyzická osoba, jestliže je na území ČR hlášena k trvalému 
pobytu a má zde bydliště. Dávky a průkaz náleží rovněž dalším osobám uvedeným v zákoně 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které nemají na území ČR trvalý pobyt, 
pokud zde mají bydliště. 
 
Počet vyplacených dávek pro osoby se zdravotním postižením: 

Za období 1.1. - 31. 12. 2014: Počet dávek 

Průkaz osoby se zdravotním postižením     285 

Příspěvek na mobilitu     719 

Příspěvek na zvláštní pomůcku       40 

Příspěvek na péči   9 992 

Celkem vyplacené dávky za rok 2014: 11 036 

*Zdroj: Statistiky Úřad práce ČR 
 
 

Vyloučené lokality 
 
Chudobou nebo sociálním vyloučením je v České republice ohroženo 14, 6% obyvatelstva.1 
Problematikou sociálně vyloučených lokalit a s tím spojenou problematikou chudoby se zabývá 
především Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, která vznikla v roce 2015, dále Strategie 
integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020 a také Zpráva 
o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2014, kterou vydal Úřad vlády ČR – 
Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny. 
 
V souvislosti se sociálním vyloučením v našem městě jsou nejčastěji spojováni Romové. Jde o 
početnou národnostní menšinu, která na území města Orlová žije. Dle různých kvalifikovaných 
odhadů, jich ve městě Orlová žije cca 1 500, až 2 000, což představuje přibližně 7 % obyvatel 
města. Skutečný počet lze jen stěží určit, jelikož drtivá většina Romů v Orlové se ke svojí 
národnosti nehlásí. Například v roce 2011 se při sčítání lidu, domů a bytů k romské národnosti 
přihlásilo v Orlové pouze 11 osob. Důvodů, proč se Romové ve městě Orlová ke své národnosti 
nehlásí je hned několik: 

 obava z diskriminace na trhu práce, 

 je výhodnější mít českou národnost – lépe zde získám bydlení, je problematičtější získat byt, 
pokud mám například slovenskou národnost, 

 Romštinu a romské tradice na místních školách neučí – nemám ani zájem o její výuku. 
Ve většině případů se tak Romové hlásí k české, nebo v případě těch starších ke slovenské 
národnostní menšině. Romové na území města bydlí nerovnoměrně, část Romů je plně 
integrována a bydlí v místní části Lutyně, pro kterou je typická panelová výstavba ze 70. až 90. let 
minulého století. Místní část Lutyně je zároveň nejlidnatější částí města, žije zde přes 23 000 
obyvatel z celkového počtu cca 30 000 obyvatel města. 
Převážná část romského obyvatelstva bydlí v městské části Poruba, kde jsou soustředěny obě 
sociálně vyloučené lokality na území města a také hned několik problémových ubytoven. 
Pětitisícová městská část Poruba má poněkud jiný charakter zástavby než Orlová – Lutyně. 
Najdeme zde udržované ulice rodinných domů, dále přízemní a patrové činžovní domy z 30. let 
minulého století, které zde byly postaveny pro nově příchozí zaměstnance místních uhelných dolů 

                                                           
1
 ČADA KAREL, Mgr. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, Praha květen 2015  
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a také dvoupodlažní činžovní domy z 50. let minulého století, které byly postaveny po obou 
stranách ulice Slezské. Pro tuto lokalitu se vžil název „Hornické sídliště“.2  
Právě zde se nachází první ze dvou sociálně vyloučených lokalit. Lokalitu tvoří přibližně 800 až 
1000 sociálně vyloučených obyvatel, přičemž Romové jsou zde zastoupení ze 75 – 80%. V lokalitě 
se nachází supermarket, základní devítiletá škola, která prošla rekonstrukcí, stanice Policie České 
republiky a pobočka stanice Městské policie Orlová. V místě je na ulici B. Němcové čp. 853 
umístěno komunitní centrum Maják. V rámci Komunitního centra Maják jsou poskytovány tři 
registrované sociální služby, a to Občanská poradna Orlová (odborné sociální poradenství), 
Sociální asistence Orlová (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) a terénní program. Na 
tyto služby pak navazují další - fakultativní - činnosti, jako je klub dětí a maminek, výchovně 
vzdělávací aktivity, hudební taneční či sportovní aktivity. Lokalita je tvořená především dvou a 
třípodlažními činžovními domy z 50. let minulého století, které prošly částečnou rekonstrukcí 
(především domy v majetku společnosti Round Hill Capital – bývalá společnost RPG Byty, s.r.o.).  
Druhá sociálně vyloučená lokalita se nachází v lokalitě „U Horníka“3 podle názvu místní 
restaurace. Jedná se o dvoupodlažní domy z 50. let minulého století na ulici Žofinská, Lipová a 
Závodní. Také tyto domy jsou převážně v majetku společnosti Round Hill Capital. Místní 
starousedlé obyvatelstvo postupně domy opouští, popřípadě již zemřelo a do opuštěných bytů se 
postupně sestěhovávají sociálně vyloučení obyvatelé – především Romové. Celkový počet 
obyvatel lokality, včetně ubytovaných na zdejších ubytovnách je odhadován na 450 osob. Na ulici 
Žofinské čp. 604 je zároveň umístěná jedna z problémových ubytoven ve městě. Nedaleko od této 
ubytovny je další, v areálu bývalého dolu Fučík 5 na ulici Těšínské čp. 1316. Obě ubytovny obývá 
přibližně 150 – 200 osob. Romové tvoří přibližně 50 – 60% obyvatel těchto ubytoven. Lokalita je 
obecně vnímána jako závadová, jsou zde provozovány 2 herny (podzim 2015) a zastavárna. Škola 
je od lokality vzdálená 500m, pošta 200m. V lokalitě je přítomná malá samoobsluha, před kterou 
často postávají místní obyvatelé z ubytovny na ulici Žofinské. Jde o problémové osoby, které často 
svým hlukem a chováním obtěžují místní starousedlíky a majitele blízkých rodinných domů, které 
jsou rovněž v lokalitě přítomné. Situaci v lokalitě lze označit jako zhoršující se. V lokalitě jsou 
hlášeny časté krádeže a vandalismus. 
 
Stále častějším jevem v sociálně vyloučených lokalitách na území našeho města jsou tzv. mini 
ubytovny – jedná se o staré činžovní domy, které mají nízký standard bydlení (často mají pouze 
vodovodní přípojku a elektřinu, kanalizace, nebo plynofikace chybí. Jde o domy, které jsou 
především v lokalitě Orlová – Město a Orlová – Poruba. Tyto domy jsou obývány hned několika 
převážně romskými rodinami. V celkovém součtu pak jeden činžovní dům o 4 bytových jednotkách 
obývá i 30 osob. Jde v podstatě o malé ubytovny, které nevyžadují žádný režim, jsou často 
osídleny závadovými osobami, u kterých je často problematické zjistit jejich trvalé bydliště, 
popřípadě tyto domy obývají nelegálně.  
Druhé podstatné riziko, které je zapotřebí identifikovat v našem městě je stále silnější „segregace“ 
místních základních škol. V poslední době totiž stále častěji dochází k segregaci žáků mezi romské 
a neromské děti ve školách na území města. Rodiče dětí, které pocházejí z řad majority, odmítají 
své děti umísťovat, v některých případech, do nejbližší základní školy v lokalitě Poruba, a to z toho 
důvodu, že je tato škola navštěvována především romskými dětmi. V praxi tak děti z lokality Orlová 
– Lazy, Město a Poruba dojíždějí denně místní hromadnou dopravou (v některých případech i cca 
3km) do škol v místní části Orlová – Lutyně, a to i přesto, že v lokalitě Orlová – Poruba se nachází 
hned dvě základní školy s kvalitním vybavením, přičemž ZŠ Slezská navíc prošla v minulém roce 
celkovou revitalizací.4 Celková obsazenost škol, které se nacházejí v sociálně vyloučené lokalitě je 
poté nízká a navštěvována především romskými dětmi.  

                                                           
2
 viz mapa – č. 1 

3
 viz mapa – č. 2 

4
 Například ZŠ Slezská č. 850 - 60 % dětí patří k žákům sociálně znevýhodněným. V 9 ti třídách se vyučuje 

168 žáků. Ve škole pracují 3 asistenti pedagoga, tzv. romští asistenti. Materiální vybavení je standardní. 
Škola má k dispozici pro výuku a další činnosti žáků 2 tělocvičny (v jednom pavilonu) 2 dílny (v jedné 
budově), školní družinu s 1 učebnou a hernou, atd. Informace získány z oficiálních stránek školy viz: 
http://www.zsskolni.org/zs_slezska/informace_skola_slezska/info_slezska.htm 
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Přitom současným trendem je plná integrace všech žáků bez rozdílů etnicity a rovněž projekty 
Krajského úřadu v Ostravě (Agentury pro sociální začleňování apod.) jsou takto směřovány. 
Podporovány jsou v současné době především ty školy, ve kterých je maximální zastoupení 
romských dětí do 40%. Integrace romských žáků mezi žáky z majority totiž probíhá mnohem 
snadněji ve školách, které nejsou čistě etnicky segregované. Mimo tak zůstávají školy z Orlové – 
Poruby, které navštěvují především romské děti a představují více než 50% všech žáků školy.  
 
Specifický problém pak představuje návrh povinné předškolní docházky v rámci úpravy školského 
zákona, který by měl vejít v platnost od 1. 9. 2015. Je totiž obecně známo, že většina romských 
rodičů odmítá své děti posílat do místních školek, a to především z důvodů finančních. V současné 
době je obsazenost místních školek poměrně vysoká a je zapotřebí zvážit, jak by se dala celá 
situace řešit v případě, že by návrh byl schválen. Otevřená otázka tak zůstává především ohledně 
financí (zdali by museli rodiče za docházku platit), ohledně kapacity (obsazenost místních školek 
se pohybuje kolem 80%) a také ohledně ochoty rodičů děti do školky dávat. 
 
Určitý posun v problematice sociálně vyloučených lokalit (listopad 2015) může představovat vládou 
schválená koncepce Zákona o sociálním bydlení, která by měla podle plánu platit od roku 2017. 
Koncepce počítá se třemi stupni pomoci:  

 Krizové bydlení by bylo formou sociální služby pro lidi bez přístřeší či v ohrožení zdraví 
a života.  

 Sociální byt představuje jednodušší bydlení, nájemníkům by se věnovali sociální pracovníci.  

 Dostupný byt je běžné bydlení, má být hlavně pro seniory, postižené, rodiny s dětmi, oběti 
domácího násilí či mladé po odchodu z dětských domovů.  

 
Pomoc by mohli dostat lidé či rodiny, jimž na přiměřené bydlení nestačí 40 procent příjmu. 
Poskytnout by ji měla obec, přijatelná čekací doba má být do půl roku, ale až po dokončení celého 
projektu. Nájem by neměl překročit úředně stanovené náklady na bydlení. Lidé by dostali smlouvu 
na dva roky, mohla by se prodloužit. Pokud by podmínky neplnili, museli by byt opustit. Senioři a 
postižení by měli mít smlouvu na neurčito. 
 

Ostatní rizikové sociální faktory 
 
Nealkoholová toxikomanie 
 
Drogy jsou v současné době nejožehavější téma a neexistuje žádný ucelený koncept jak je 
vymýtit. Spotřeba u dospělé populace v České republice se od roku 2008 stabilizuje jak na poli 
konopných látek tak i tvrdých drog. Tyto záležitosti se potírají na státní úrovni příslušnými orgány 
činnými v této oblasti.  
Nejvíce ohroženou skupinou je školní populace. Z výzkumu ESPAD (2011) se ukazuje, že 
v Moravskoslezském kraji dochází v posledních letech k nárůstu užívání nelegálních drog u této 
populace, a to především konopí. Ostatní nelegální látky a jejich užívání mezi mládeží, jako jsou 
extáze, halucinogeny, LSD, pervitin a heroin jsou taktéž na předních místech všech krajů v ČR. 
Užívání drog se výrazně podepisuje na zvýšeném počtu přestupků, ale i trestných činů. 
Doprovodnými jevy u mladých lidí jsou útěky z domova, špatné rodinné vazby, neschopnost 
vzdělávání či pracovního zařazení, ale i také bezdomovectví aj.   
V Orlové je v současnosti zpracován projekt na zjištění současného stavu užívání drog u školní 
populace. Projekt nazvaný „LEPŠÍ JE NEBRAT!“ bude dále rozpracován a jeho výsledky budou 
zveřejněny a využity pro další účely.  
 
Alkoholismus 
 
Alkohol stále patří mezi legální drogy, ale závislost na alkoholu je prakticky neléčitelná. V České 
republice užívá alkohol příležitostně nebo pravidelně přes 90% populace. Od roku 2000 se počet 
ošetřených pacientů na protialkoholních stanicích v ČR neustále zvyšuje! Podobný trend je i 
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v našem městě. Množí se případy požití alkoholu s následnou jízdou ve vozidle. Zaznamenány 
jsou i případy užití alkoholu v souvislosti s jízdou na kole.  
U dospělé populace ve městě Orlová je alkohol velmi častý doprovodný jev převážně u osob, které 
jsou bez domova a dále osob, které žijí asociálním způsobem života. Dochází pak k narušování 
veřejného pořádku, porušování OZV (zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství) a dalších právních norem.  
Specifickou skupinou jsou osoby, které nedovršily osmnáct let. Zaznamenáváme případy, kdy 
dochází jak k experimentálnímu, ale i pravidelnému konzumování alkoholu. Nejčastější se s tímto 
jevem setkáváme v době víkendu, kdy mládež navštěvuje taneční zábavy a další sportovně 
kulturní akce. Aktivitou MP Orlová se podařilo snížit podávání alkoholu mladistvým přímo na těchto 
akcích, problémem však stále zůstává prodej alkoholu a jeho konzumace mimo tyto prostory.  
Problémové chování spojené s alkoholem u dospělé populace v našem městě není až tak palčivé, 
kdy orgány zabývající se touto problematikou, jsou schopné vzniklé situace řešit. Řešení či 
zlepšení problému u mládeže a dětí je stejný jako u tabáku. Zkvalitnění preventivních opatření na 
školách, spolupráce a komunikace s rodiči a zajistit různorodost zájmových a sportovních činností. 
 
Hazard – patologické hráčství 
 
Problematika patologického hráčství není doposud na úrovních jednotlivých krajů zpracována, je 
prováděn pouze celorepublikový monitoring. Samotný hazard představuje další podstatné 
nebezpečí, na které se navazují další nejen sociální problémy. Jde především o rozpad rodiny, 
krádeže, bezdomovectví, kriminalita a další patologické projevy. Pokud chceme snížit riziko 
hazardu, musíme snížit možnosti jak se k němu dostat.  
Hazardem jsou ohroženy všechny vrstvy obyvatel, a to jak dospělých tak i mladistvých. Zatím 
jediným dostupným řešením snížení rizika je důsledná kontrola prostorů (heren), kde k hazardu 
dochází. Jde především o kontrolu věku hráčů, ale i o kontrolu zda nejsou pro hazard využívány 
např. sociální dávky osobami, které tyto pobírají. Nutná je koordinace všech participujících 
subjektů MP, ÚP, PČR, OSZ. V našem městě Orlová již k této koordinaci dochází. 
 
Bezdomovectví 
 
Specifická skupina osob, která je ohrožena ve všech faktorech života. V České republice loni 
(2014) proběhla první konference o bezdomovectví, která řešila mimo jiné i možnosti prevence, 
solidarity u lidí, služby poskytované této skupině obyvatel a kdo se bude do jaké míry podílet na 
jejich řešení. V současné době existuje několik skupin, typů bezdomovců. Specifika těchto skupin 
jsou u každé různá. Společný problém, který je, však pro všechny skupiny stejný je problém 
ohrožení života a patologické chování. (Kriminalita, alkoholismus, drogy, krádeže).  
Na území města Orlová bylo provedeno v rámci působení MP Orlová zmapování situace a počtu 
osob bez domova. V červenci roku 2015 bylo na našem území zaznamenáno celkem 31 těchto 
osob. Největší problémy tito lidé v našem městě způsobují tím, že si svou stávající situaci vylepšují 
drobnými krádežemi (kovový šrot, dřevo na otop), sociální dávky zneužívají na hazard, koupi 
alkoholu a cigaret. Opakovaně jsou převážení na PZS a NsP Orlová. V neposlední řadě pak 
žebrají u kolemjdoucích lidí.  
V rámci působení sociálního odboru je těmto lidem nabízená pomoc s možností další péče. 
Městská policie taktéž provádí monitoring jejich stávající situace a v rámci svých kompetencí 
následně tuto řeší.  
 
  



Stránka 30 z 106 
 

Institucionální analýza 
 

Orgány státní správy a samosprávy 
 

NÁZEV SÍDLO POZN. 
Policie ČR 
(1 obvodní oddělení Policie ČR 
vč. teritoriálního oddělení SKPV) 

Slezská 1370  
Orlová-Poruba 

Působnost OOP je na území města a v obci 
Doubrava. 
Policie plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a 
bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem 
stanoveným právními předpisy. 
V rámci prevence se zaměřuje také na ochranu 
seniorů, kteří se stávají velmi často cílem 
různých útoků, ohrožení a různých druhů 
trestných činností apod.  

Městská policie Orlová Polní 973 
Orlová-Lutyně 
 
a detašované 
pracoviště 
 
 
Slezská 91 
Orlová-Poruba 

Místní záležitosti veřejného pořádku. 
Obsluhuje mj. kamerový monitorovací systém 
(prevence zabraňující páchání kriminality). 
Obsluhuje pult centralizované ochrany.  
 
Zřízena služebna v Orlové-Porubě působí jako 
preventivní prvek proti vzniku možné trestné 
činnosti v této lokalitě. Disponuje také 
kamerovým systémem. 

Územní odbor Policie ČR 
Karviná 

Havířská 1511/26 
Karviná-Nové 
Město 

Jeho součástí je i Preventivně informační 
skupina (PIS). Nový název – Skupina tisku a 
prevence 

Okresní soud v Karviné park Bedřicha 
Smetany 176/5, 
Karviná-Fryštát  

 

Okresní soud v Karviné pobočka 
Havířov 

Dlouhá tř.1647/46a 
Havířov-Podlesí 

 

Okresní státní zastupitelství 
Karviná 

park Bedřicha 
Smetany 176/5, 
Karviná-Fryštát 

 

Okresní státní zastupitelství 
Karviná pobočka Havířov 

Dlouhá tř.1647/46a 
Havířov-Podlesí 

 

Probační a mediační služba ČR  
pobočka Havířov 
 
TKÁČOVÁ Jana Mgr. 
Vedoucí střediska 
HAVLÁSKOVÁ Yvona Mgr. 
Pracovník střediska 
NĚMCOVÁ Lenka Bc. 
Pracovník střediska 
ŠIDLOVÁ Zuzana Mgr. 
Pracovník střediska 
WERNEROVÁ Šárka Mgr. 
Pracovník střediska 
 

Dlouhá tř.1647/46a 
Havířov-Podlesí 
 
596 498 437 
 
596 498 436 
 
596 498 435 
 
596 498 439 
 
596 498 438 
 
 

Zprostředkovává řešení konfliktů spojených 
s trestnou činností a současně organizuje a 
zajišťuje efektivní a důstojný výkon 
alternativních trestů a opatření s důrazem na 
zájmy poškozených, ochranu komunity a 
prevenci kriminality. Usiluje o začlenění 
obviněného resp. pachatele do života 
společnosti bez dalšího porušování zákonů, 
obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry 
ve spravedlnost 

Pedagogicko-psychologická 
poradna Karviná 
5 odloučených pracovišť 
(Karviná, Havířov, Bohumín, 
Orlová, Český Těšín) 
 
PhDr. Věra Podhorná 
Ředitelka  
PhDr. Svatava Holubová 

Masarykova třída 
1313 
Orlová-Lutyně 
 
597 582 371 
 

Všechna pracoviště jsou obsazena odborníky, 
kteří nabízejí služby širokému spektru dětí, žáků 
a studentů ve věku od 3 do 26 let. Odloučená 
pracoviště umožňují získat klientům tyto služby 
v místě svého bydliště a pracovníkům poraden 
pak širší znalost problematiky jednotlivých měst 
regionu. Znalost prostředí je velmi důležitá také 
pro umožnění užšího kontaktu s učiteli, 
výchovnými poradci, školními metodiky 
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psycholog 
Mgr. Michaela Skřížalová 
speciální pedagog 
Bc. Pavla Vojtylková 
sociální pracovnice 

prevence a rodiči dětí, žáků a studentů. 

Městský úřad Orlová 
 

Osvobození 796 
Orlová-Lutyně 

Příslušné odbory a útvary MěÚ 
 

Odbor sociální a zdravotní  Okružní 988 
Orlová-Lutyně 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí  
oddělení ekonomicko-správní 
oddělení sociální práce 
koordinátor pro národnostní menšiny 
koordinátor sociálních služeb 
Komunitní centrum Maják 

Odbor správy majetku města Osvobození 796 
Orlová-Lutyně 

městský majetek, veřejné osvětlení, oplocení 
parkovišť, úpravy veřejného prostranství apod. 
ochrana bytových i nebytových objektů 
v majetku města 

Odbor dopravy Kpt. Jaroše 1345 
Orlová-Lutyně 

bezpečnost v dopravě 
řešení přestupků 

Odbor školství, kultury a sportu Osvobození 796  
Orlová-Lutyně 

problematika MŠ a ZŠ 
školské komise 
manažer prevence kriminality a protidrogový 
koordinátor 

Odbor vnitřních věcí a 
živnostenský úřad 

Osvobození 796 a 
Polní 973 
Orlová-Lutyně 

přestupkové oddělení (Komise k projednávání 
přestupků) 

Právní odbor Osvobození 796 
Orlová-Lutyně 

právní záležitosti spojené s městem Orlová 

příslušné komise Rady města 
Orlová s vazbou na danou 
problematiku  
 

Osvobození 796 
Orlová-Lutyně 

komise pro prevenci kriminality, protidrogovou 
problematiku a ostatní sociálně-patologické jevy 
komise pro děti a mládež 
komise pro dopravu 
komise pro kulturní a spolkovou činnost 
komise bytová a pro přidělování bytů v DPS 
komise zdravého města a MA21 
komise pro strategický rozvoj města 
komise pro problematiku hornictví a životního 
prostředí 
komise pro sport 

komise zřízená starostou města 
dle zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí 

Okružní 988, 
Orlová-Lutyně 

komise pro sociálně-právní ochranu dětí, od 
roku 2011 realizuje společná jednání s Týmem 
pro mládež Systému včasné intervence 

 
 

Sociální prevence 
 
Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) se sídlem nebo působností na území města 
Orlové a v nejbližším okolí, jejichž činnost je v přímé souvislosti s prevencí kriminality 
 
Název NNO  Adresa sídla Činnost 

Centrum prevence pro děti a 
mládež ohrožené závislostmi 
všeho druhu 

Na Nábřeží 41 
Havířov 

poradenství při závislostech všeho druhu 

Centrum drogové pomoci Hřbitovní 12 
Havířov-Šumbark 

kontaktní centrum 

Kontaktní centrum o.s. Ave Ostravská 1628 
Český Těšín 

kontaktní centrum 
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Slezská diakonie Karviná 
 
 
 
 
 
 
 

V Aleji 435/12 
Karviná-Ráj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

charitativní organizace, která pomáhá 
potřebným lidem v nouzi, jejíž aktivity se 
projevují také na území města a zároveň 
občané města Orlové využívají služby, 
které organizace nabízí i v okolních 
městech, zejména v Karviné  

- Středisko EUNIKA 
- Středisko HOSANA 
- Středisko BETHEL 
- Azylový dům pro matky s dětmi 

HANNAH 
- Azylový dům pro matky s dětmi 

v tísni SÁRA 
- Občanská poradna Karviná 
- Sociální asistence 

- Intervenční centrum Havířov  
Modrý kříž Pivovarská 15/9, 

Karviná-Fryštát 
Poskytuje ambulantní sociální služby. 
Pomáhá lidem ohroženým závislostí na 
alkoholu a jiných návykových látkách či 
hazardní hře. Pomáhá i jejich rodinným 
příslušníkům a blízkým osobám. Poskytuje 
odborné sociální poradenství, pastorační 
péči. 

YMCA  Fr. Palackého 878, 
Orlová-Město 

Zajišťuje organizování společenských 
aktivit pro děti a mládež a humanitárních 
akcí na pomoc potřebným lidem doma i v 
zahraničí. Provozuje informační centrum. 

BKB – Bílý kruh bezpečí 28. října 124 
Ostrava 

pomoc obětem trestné činnosti, zejména 
osobám ohroženým domácím násilím 

Futra – nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 

Orlová poskytování nízkoprahových služeb 
mládeži a mladým dospělým od 12-26 let 

 

Činnost těchto organizací se sídlem nebo působností na území města Orlové a v jejím okolí je 
vnímána jako vítaná a žádoucí. Hlavním záměrem těchto organizací je přispět ke zlepšení 
podmínek pro integraci dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí v rámci systému 
vzdělávání, i v rámci společnosti. Aktivity těchto organizací jsou také určeny rodinám, jejichž děti 
vyrůstají v prostředí odlišném od prostředí běžných rodin většinové společnosti a prostřednictvím 
poradenství, vzdělávacích programů a volnočasových aktivit se zaměřují na pomoc rodičům 
a dětem, kterým jejich odlišnost znemožňuje prosadit se ve škole nebo se zapojit do kolektivu.  
 
Hustá sídlištní zástavba, vysoká koncentrace obyvatel, anonymita obyvatel, existence sociálně-
vyloučených lokalit a další kriminogenní faktory ovlivňují vývoj kriminality ve městě. Proto je nutná 
úzká spolupráce mezi institucemi, jako je městský úřad, sociálně-právní ochrana dětí, městská 
policie, Policie ČR, soudy, státní zastupitelství, probační a mediační služba ČR, úřad práce, 
základní a střední školy, dobrovolné hasičské sbory a další organizace, které jsou uvedeny v této 
institucionální analýze. Pouze navázání užší spolupráce a systematická práce s dětmi a mládeží 
přispívá k intenzivnějšímu působení na přetrvávající kriminogenní faktory.   
 
Ze statistických výstupů provedených při zpracování podkladů pro tuto analýzu je zřejmé, že jsou 
prováděny kroky ke zlepšení péče o děti a mládež, ať už v rámci základního a středního školství 
nabídkou besed a programů na dané téma, či nabídkou širokého spektra aktivit v odpoledních 
hodinách připravovaných školami v rámci školních kroužků nebo organizacemi pracujícími s dětmi 
a mládeží. Činnost těchto subjektů je podporována také finančními příspěvky z rozpočtu města 
Orlová, které formou dotací z variabilních fondů napomáhají nejenom ke kvantitě, ale také ke 
kvalitě připravovaných akcí. Město Orlová je také pravidelným organizátorem řady sportovních, 
kulturních, zájmových a společenských akcí, které navštěvují nejenom orlovští občané, ale také 
občané z okolních měst. Tradiční je také účast obou polských partnerských měst Rydultowy 
a Czechowice-Dziedzice na těchto akcích. Informovanost o připravovaných akcích je zajišťována 
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prostřednictvím měsíčních kalendárií, které jsou rozesílány všem školským zařízením, jsou 
zveřejňovány na informačních vývěsních tabulích ve městě včetně jeho okrajových částí, 
a v neposlední řadě jsou uveřejněny na webových stránkách města. 
 
V rámci městské resp. lokální úrovně prevence kriminality lze kladně hodnotit práci školních 
metodiků prevence na školách v oblasti primární prevence, existenci neziskových organizací 
v oblasti kultury, zájmové činnosti a volného času s finanční podporou všech jejich aktivit ze strany 
města, existenci sportovních klubů v široké škále sportovních odvětví včetně finanční podpory 
města, dostatečnou síť a nabídku školních kroužků, nabízejících volnočasové aktivity dětem 
a mládeži, rozvinutou spolupráci s partnerskými městy v zahraničí, a zejména vytvoření funkčního 
systému prevence kriminality včetně zdrojů financování preventivních programů. 
 
Významným prvkem v oblasti prevence kriminality i preventivní činnosti v oblasti sociálně 
patologických jevů, zejména pak u dětí a mládeže, je široká a pestrá nabídka volnočasových 
aktivit. Město Orlová věnuje významnou pozornost a značnou finanční podporu sportu i činnosti 
s dětmi a mládeží. Na území města Orlové je evidováno 34 sportovních klubů, které úzce 
a oboustranně s městem spolupracují. Město Orlová významně finančně podporuje jak činnost 
sportovních klubů, tak i jimi pořádané sportovní akce. Členská základna aktivních sportovců 
v uvedených spolcích se každoročně mění. Celkový počet evidovaných členů se pohybuje 
v rozmezí 2 200 – 2 800 sportovců. Každoročně město Orlová vynaloží kolem 24 – 26 mil. Kč do 
sportovní oblasti ve městě, z čehož je cca 7,5 mil. Kč přerozděleno dotačním systémem. 
 
Sportovní kluby působící na území města Orlové: 
 

P.č. Sportovní klub Zaměření 
Členská 

základna
5
 

mládež/dospělí 
Kontakt 

1 1. FBK EAGLES Orlová florbal 73 38 Na Vyhlídce 168, 
Orlová 

2 A.F.C. Noční draci o.s. futsal 0 18 Masarykova tř. 836, 
Orlová 

3 Baseball klub Snails Orlová 
občanské sdružení 

baseball 0 22 Ke Studánce 1050, 
Orlová 

4 Capoeira z. s. brazilská capoeira 38 7 Na výsluní 1277, 
Orlová 

5 CROSSCAR Racing club, o.s. motorismus 0 5 Letní 620, Orlová 

6 Cyklistický klub Orlík cyklistika 14 13 Ke Studánce 1044, 
Orlová 

7 Enduro-Motocross team Orlová 
o.s. 

motokros 4 26 V Zimním dole 1228, 
Orlová 

8 FBK Fénix Orlová florbal 0 15 Adamusova 1259, 
Orlová 

9 FC Oskarol Orlová futsal 2 34 Rydultowská 1344, 
Orlová 

                                                           
5
 členská základna uvedena s daty z roku 2015 
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10 FK Slavia Orlová-Lutyně fotbal 183 45 Na Stuchlíkovci 340, 
Orlová 

11 HC Orlová, z.s. lední hokej 102 46 Na Stuchlíkovci 982, 
Orlová 

12 Horolezecký klub Gymnázia 
Orlová 

horolezectví 40 30 Masarykova tř. 1313, 
Orlová 

13 Jezdecký klub Stáje NANKA 
Orlová 

jezdectví 8 9 Luční 18, Orlová 

14 Judo club Orlová judo 30 1 Závodní 1628/17, 
Karviná 

15 Klub amatérských sportovců 
Orlová občanské sdružení 

organizovaný 
amatérský sport 

0 27 Přespolní 98, Orlová 

16 Klub biatlonu letní biatlon 28 4 Masarykova 916, 
Orlová 

17 Klub českých turistů Orlová - 
Lutyně 

turistický závod 30 9 Pěší 365, Orlová 

18 Klub plaveckých sportů Mládí 
Orlová 

plavání 38 8 V. Martínka 712, Orlová 

19 Krasobruslařský klub Orlová krasobruslení 40 7 Masarykova 958, 
Orlová 

20 Organzační výbor GRACIA 
ČEZ -EDĚ 

pořadatel Gracia 
Orlová 

 -  - Na Stuchlíkovci 628, 
Orlová 

21 SK Slavia Orlová - o.s. kulturistika, stolní 
tenis, nohejbal, 
šachy, turistika 

74 109 Na Stuchlíkovci 340, 
Orlová 

22 Sportovně střelecký klub Orlová 
Poruba 

střelectví 0 39 Těšínská 1335, Orlová 

23 SPORTOVNÍ KLUB - 
VOLEJBAL SLAVIA ORLOVÁ 

volejbal 0 14 Masarykova tř. 1313, 
Orlová 

24 Sportovní klub Slezan Orlová volejbal, zájmová 
TV 

56 71 Masarykova 958, 
Orlová 

25 Sportovní klub Sporting Orlová 
z.s. 

futsal, fotbal, 
parkour 

12 19 Energetiků 942, Orlová 

26 T.J. Meteor Orlová házená 12 23 K. Dvořáčka 1220, 
Orlová 

27 Tenisový klub Slavia Orlová tenis 79 57 Na Stuchlíkovci 340, 
Orlová 

28 TJ Baník Fučík Orlová fotbal 0 29 Osvobození 849, 
Orlová 

29 TJ Orlová-Lutyně badminton 65 28 Školní 860, Orlová 
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30 TJ Sokol Orlová-Poruba rekreační TV 20 77 Slezská 67, Orlová 

31 Třetí oddíl petanque petanque 0 8 Kpt. Jaroše 784, Orlová 

32 TTC SIKO Orlová o.s. stolní tenis 33 37 K. Dvořáčka 1216, 
Orlová 

33 X-TRAIL ORLOVÁ, o. s. adrenalinové a 
vytrvalostní sporty 

1 27 Masarykova 1021, 
Orlová 

 

Město Orlová taktéž podporuje činnost klubů pracujících s dětmi a mládeží. Na území města 
Orlové je registrováno kolem 20 těchto klubů, z nichž 15 velice úzce a oboustranně s městem 
spolupracuje. 
 
Město Orlová finančně podporuje akce pořádané těmito kluby, a to poskytováním neinvestičních 
dotací na jimi pořádané akce na základě žádostí o neinvestiční dotace. Žádosti jsou řešeny 
v souladu s vyhlášenými dotačními programy a Zásadami pro poskytování dotací a peněžních darů 
z rozpočtu města Orlová. V roce 2015 bylo schváleno poskytnutí neinvestičních dotací na akce pro 
děti a mládež v celkové výši 196 700,- Kč. 
 

 

Vyhodnocení aktivit 
 
Cílem tzv. Institucionální analýzy je také provedení vyhodnocení dosavadních aktivit orgánů 
státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací a dalších institucí působících 
v oblasti sociální a situační prevence. Této záležitosti je věnována následující část. 
 
Policie České republiky: 
 
Obvodní oddělení Policie České republiky se sídlem v Orlové-Porubě spadá pod Územní odbor 
PČR Karviná. Prevenci zabezpečuje skupina tisku a prevence Karviná, která realizuje preventivní 
aktivity, zaměřené na konkrétní skupiny obyvatel od dětí a mládeže po seniory. Policisté 
obvodního oddělení PČR Orlová jsou členy komisí města a spolupodílejí se na preventivních 
projektech, podpořených zejména v rámci programu prevence Ministerstva vnitra ČR.  
 
Městská policie Orlová: 
 
Městská policie Orlová byla zřízena v rámci samostatné působnosti města Orlové. MP je orgánem 
obce, která plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další 
úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Jedná se převážně o pochůzkovou činnost, 
zajišťování preventivní pořádkové služby a kontrolní činnost, rozvrženou do 12-ti hodinových 
směn. Do struktury městské policie je zařazen manažer prevence kriminality a protidrogový 
koordinátor.  
  
Město Orlová, Městský úřad Orlová, odbor školství, kultury a sportu: 
 
Prevenci odbor zajišťuje v rámci Projektu Zdravého města, volnočasových aktivit a jednorázových 
akcí v oblasti školství. Zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol, 
Domu dětí a mládeže, Domu kultury města Orlové a Městské knihovny s městským informačním 
centrem. Koordinuje realizaci Projektu Zdravého města. Podílí se na přípravě a realizaci 
celoměstských projektů v rámci dotačních titulů v oblasti školství, kultury a sportu. 
 
6 pracovníků, z toho: 
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 1 vedoucí pracovník 
 5 ostatních pracovníků 
 
Město Orlová, Městský úřad Orlová, odbor rozvoje a investic: 
 
Prevenci odbor zajišťuje zejména v rámci realizace investičních akcí. Odbor zajišťuje a koordinuje 
rozvojové aktivity města Orlové v rámci samosprávy. Zajišťuje strategické a investiční plánování 
města, investiční koncepci, zpracování žádostí o dotace a jejich následnou administraci, přípravu a 
realizaci investičních akcí a stavebních úprav pro město Orlovou. Odbor zajišťuje a koordinuje 
vypracování návrhu strategického plánu ekonomického a územního rozvoje města Orlové. 
 
8 pracovníků, z toho: 
 1 vedoucí pracovník 
 2 pracovníci – příprava investic 

2 pracovníci – realizace investic 
2 pracovníci – dotace a rozvoj 
1 pracovník – správce rozpočtu 

 
Město Orlová, Městský úřad Orlová, odbor sociální a zdravotní: 
 
Prevence na úrovni obce v samostatné a přenesené působnosti je vykonávána zejména v rámci 
odboru sociálního a zdravotního, a to následujícími odděleními a pracovníky: 
 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí: 
16 pracovníků, z toho: 
 1 vedoucí pracovník 
 3 pracovníci – náhradní rodinná péče 

2 pracovníci – dohody o výkonu pěstounské péče  
3 pracovníci – kurátor pro mládež 

 6 pracovníků – sociálně-právní ochrana dětí – terénní sociální práce 
 1 pracovník – terénní asistence v rodinách – dohoda o pracovní činnosti 
 
Oddělení ekonomicko-správní: 
7 pracovníků, z toho: 
 1 vedoucí pracovník 
 4 pracovníci výkon opatrovnictví osob 
 2 pracovníci ekonomický servis, pokladna 
 
Oddělení sociální práce: 
9 pracovníků, z toho: 
 1 vedoucí pracovník 
 4 pracovníci – rodiny s dětmi 
 2 pracovníci – senioři a zdravotně postižení 
 2 pracovníci – osoby ohrožené sociálním vyloučením  
 
Komunitní centrum Maják: 
12 pracovníků, z toho: 
 1 vedoucí pracovník 
 7 pracovníků terénní práce 
 3 pracovníci občanská poradna 
 1 pracovník sociální asistence 
 
Koordinátor pro národnostní menšiny: 
 1 pracovník  
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Koordinátor pro sociální služby: 
1 pracovník 

 
Vzájemná informovanost jednotlivých institucí je na velmi dobré úrovni. Propojenost rolí 
se projevuje zejména při řešení problematiky rodin s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit města. 
Zde je přínosem situování jak Komunitního centra, tak obvodního oddělení Policie ČR a 
detašovaného pracoviště Městské policie v sociálně-vyloučené lokalitě.   
 
Funkční spolupráce odboru sociálního a zdravotního s příspěvkovou organizací Sociální služby 
města Orlové, neziskovými organizacemi působícími na území města i v okolních městech. Velmi 
dobrá spolupráce byla navázána také s okresním soudem, státním zastupitelstvím, probační 
a mediační službou, střediskem výchovné péče. Realizace volnočasových aktivit pro děti 
z ohrožených rodin, sociálně-psychologických programů pro rizikovou mládež. Vytvoření 
informačního materiálu pro zkvalitnění spolupráce se základními školami. Zároveň je kladen důraz 
na zvyšování odborných znalostí jednotlivých aktérů prevence kriminality. Vše vyplývá 
z multidisciplinární spolupráce nastavené při zapojení Města Orlové do Systému včasné 
intervence.  
 
Aktivity, realizované jednotlivými odděleními MěÚ Orlová nejsou vykonávány duplicitně, každé 
oddělení má jasně stanovenu pracovní náplň. Co se týče spolupráce MěÚ Orlová s ostatními 
institucemi, tato je vyhodnocena v přehledu jednotlivých institucí v textu níže. Je-li to žádoucí, jsou 
definována doporučení, která by měla vést ke zlepšení vzájemné spolupráce těchto institucí.   
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Školství 
 
V současné době působí na území města školské příspěvkové organizace, které zřizují různé 
subjekty. 

 
 
1.1 MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
Předškolní vzdělávání má doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti 
prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. 
Má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu, proto je jeho úkolem všestranné 
rozvíjení osobnosti dítěte. Město Orlová v roli zřizovatele, vytváří maximální podmínky pro rozvoj 
nové generace. MŠ ve městě jsou nejen moderně vybavené, ale především přizpůsobují svoji 
činnost moderním trendům a různému zaměření.  
 
MŠ zřizované městem 
Město na svém území zajišťuje předškolní vzdělávání v sedmi budovách (čtyři příspěvkové 
organizace) s celkovou kapacitou 458 dětí. Školné se pohybuje v rozmezí od 350,- do 420,- Kč 
měsíčně na dítě. Předškolní děti školné neplatí. Povinností MŠ je zajištění školního stravování pro 
docházející děti. Vlastní školní jídelnu mají v MŠ Okružní 917 a K. Dvořáčka 1228. Stravování 
v MŠ Na Vyhlídce 1143 a v MŠ Husova 1211 je zajišťováno dovozem stravy ze ZŠ Školní 862. 
 
MŠ soukromé 
Jedná se o čtyři soukromé subjekty s kapacitou 338 dětí, které se v případě formy zápisu a 
přijímání dětí do MŠ přizpůsobily pravidlům jako MŠ zřizované městem. Vzhledem k 
nedostatečnému počtu míst v MŠ (zřizovaných městem), přispívá město těmto subjektům na 
provoz a hradí část školného předškolákům a dětem osvobozeným od placení školného. Školné se 
pohybuje v rozmezí od 600,- do 700,- Kč měsíčně na 1 dítě. Stravování v MŠ je zajišťováno 
dovozem stravy ze ZŠ Ke Studánce 1050 (MŠ Duha, MŠ Radost, MŠ Čtyřlístek) a ZŠ Školní 862 
(MŠ Orlík). 
 
V mateřských školách dochází od roku 2007 k nárůstu počtu dětí. Vzhledem ke zvyšujícím se 
požadavkům zákonných zástupců o umístění dětí do MŠ, byla v uplynulých 5 letech navýšena 
opakovaně kapacita, a to celkem o 163 míst. V současné době lze konstatovat, že kapacita, která 
je ve městě pro předškolní výchovu stanovena (bez rozdílu zřizovatele), je plně vytížena na 98 %. 
Od roku 2013 probíhají ve všech MŠ zápisy v jednotném termínu. Při zápisech jsou přednostně 
umísťovány předškolní děti, které v příštím školním roce nastoupí povinnou školní docházku 
(předškoláci). Vytíženost je v průběhu roku pohyblivá, možnost umístění dítěte je nutno ověřovat 
vždy aktuálně.  
 
Vládou schválená novela školského zákona (23. září 2015) zavádí povinný rok předškolního 
vzdělávání před zahájením povinné školní docházky, a to od školního roku 2017/2018. 

1. Město Orlová 

zřizuje: 

 

1.1 Mateřské školy 
 

1.2 Základní školy 
 

1.3 Dům dětí a mládeže 

 

školní jídelny a výdejny 

školní jídelny a výdejny,  
školní družiny 

 
školní dr 
zřizuje: 
užiny 
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„Povinný předškolní rok bude ve veřejných předškolních zařízeních bezplatný a bude možné jej 
plnit podle možností a potřeb dětí.“  Děti mladší pěti let budou mít také nárok na místo v mateřské 
škole, a to konkrétně od školního roku 2017/2018 pro čtyřleté děti a od následujícího školního roku 
pro děti tříleté. Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání pro děti od pěti let by nemělo 
vést ke snížení kapacit a k omezení dostupnosti služeb pro děti od tří let.  
V níže uvedeném tabulkovém přehledu jsou uvedeny počty dětí, docházející do všech orlovských 
MŠ, v posledních letech.  
 
Počet dětí v MŠ 

Školní rok Počet dětí 

2015/2016 778 

2014/2015 783 

2013/2014 775 

2012/2013 740 

2011/2012 722 

2010/2011 736 

2009/2010 718 

2008/2009 678 

2007/2008 651 

2006/2007 628 

2005/2006 635 

2004/2005 634 
  Zdroj: vlastní zpracování, údaje OŠKS 

 
 
MATEŘSKÉ ŠKOLY - název dle zřizovací listiny, profilace 

1. 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková 
organizace 

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách: 
 
MŠ K. Dvořáčka 1228 v Orlové-Lutyni – s celodenním provozem, školní jídelnou  
MŠ na ul. 1. máje 1268 v Orlové-Lutyni – s celodenním provozem, školní jídelnou-
výdejnou.  
 

MŠ pracuje podle ŠVP „Kurikulum – chvíli si zpívej, chvíli si hraj…“, je zařazena 

do Programu mateřských škol podporujících zdraví, získala certifikát „Zdravá MŠ“. 

Provozuje logopedickou třídu a třídu s výukou anglického jazyka. Celková kapacita 

MŠ je stanovena pro 225 dětí a 9 tříd.  

www.mskarladvoracka.cz 

2. 

 

 

 

 

 
Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková 
organizace  
 
Mateřská škola sdružuje: 
 
MŠ Okružní 917 Orlová-Lutyně 
 
MŠ pracuje podle ŠVP nazvaného „Buďme spolu kamarádi“, jehož součástí je 

Minimální preventivní program, Program enviromentálního vzdělávání a Program pro 

nadané děti. Jedná se o MŠ s celodenním provozem, školní jídelnou, celková 

kapacita je 108 dětí, 4 třídy. 

 
MŠ Husova 1211 Orlová-Město 

http://www.mskarladvoracka.cz/
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MŠ je zařazena do Programu mateřských škol podporujících zdraví, získala certifikát 
„Zdravá MŠ“. MŠ pracuje podle ŠVP nazvaného „Kamarádi, pojďte si hrát“ Celková 
kapacita je 35 dětí, 2 třídy. 
 
www.msorlova.cz 

3. 

 

 

 
Mateřská škola Na Vyhlídce 1143 Orlová - Lutyně okres Karviná, příspěvková 
organizace  
 
Mateřská škola s celodenním provozem. Škola umístěna v okrajové části města. 
Pracuje dle Školního vzdělávacího programu „Kamarádi všimněte si, co je krásy 
na světě…“. Zaměřujeme se na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Stravování 
probíhá ve školní jídelně-výdejně. Celková kapacita je 66 dětí, 3 třídy. 
 
www.msnavyhlidce.info 

4. 

 

 

 

 
Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, 
příspěvková organizace 

Przedszkole jest placówką jednooddziałową, całodzienną. Przyjmujemy dzieci od 2 
do 6lat. Pracujemy wg programu edukacyjnego pt. Domowe przedszkole z oknem 
na świat. Oferujemy naukę języka angielskiego, ćwiczenia oddechowe na fletach, 
kursy nauki pływania oraz zajęcia z komputerem. 

Celková kapacita MŠ je stanovena pro 25 dětí, 1 třída. 
 
www.pzsorlova.cz 

 

1.2 Základní školy - název dle zřizovací listiny, profilace 

1. 

 

 

 

 

Základní škola Orlová - Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
 
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, tvořená oběma stupni ZŠ, 
školní družinou a školní jídelnou. Žáci z hudebních tříd navštěvují Sborové 
a instrumentální studio. Bezbariérová škola, vyšší počet žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, zřízeny funkce asistentů pedagoga, osobních asistentů 
a školního speciálního pedagoga. Součástí je odloučené pracoviště na ul. 1. máje, 
kde je umístěna školní družina. 
 
Celková kapacita ZŠ je stanovena pro 675 žáků. 

www.zsdvoracka.cz 

2. 

 

 

 

 

Základní škola Orlová - Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková 
organizace  
 
Základní škola s rozšířenou výukou výpočetní techniky, tvořená oběma stupni ZŠ, 
školní družinou a školní jídelnou. Na 1. stupni ZŠ probíhá Daltonská výuka. Vyšší 
počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zřízeny funkce asistentů 
pedagoga a školního speciálního pedagoga. 
 
Celková kapacita ZŠ je stanovena pro 700 žáků. 

www.zsukaplicky.cz 

http://www.msorlova.cz/
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.msnavyhlidce.info
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.pzsorlova.cz
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.zsdvoracka.cz
http://www.zsukaplicky.cz/
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3. 

 

 

 

 

 

Základní škola Orlová - Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
 
Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a přírodních věd, tvořená 
oběma stupni ZŠ, školní družinou a školní jídelnou. Součástí organizace jsou tři 
odloučená pracoviště školních jídelen – výdejen při: 
1. Mateřské škole a Základní škole DUHA s.r.o. se sídlem Orlová-Lutyně Lesní 859 
2. Mateřské škole Čtyřlístek, s.r.o. se sídlem Orlová-Lutyně, Kpt. Jaroše 762  
3. Mateřské škole Radost, s.r.o. se sídlem Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1033. 
 
Celková kapacita ZŠ je stanovena pro 660 žáků. 

www.kestud.cz 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Základní škola Orlová - Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková 
organizace  
 
Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků, tvořená oběma stupni ZŠ, školní 
družinou, školní jídelnou. Výuka některých předmětů probíhá metodou Clil, tzn. 
v cizím jazyce. Součástí organizace je 7 odloučených pracovišť školních jídelen- 
výdejen při: 
1.  Základní škole Orlová – Poruba Jarní 400  
2.  Základní škole Orlová – Lutyně Mládí 726  
3.  Základní škole Orlová – Poruba Slezská 850  
4.  Základní škole a mateřské škole s polským vyuč. jaz. Lutyňská 400 Orlová-Lutyně 
5.  Mateřské škole Husova 1211 Orlová-Město  
6.  Mateřská škole Orlová – Lutyně Na Vyhlídce 1143  
7.  MŠ Orlík s.r.o. Kosmonautů 1229 Orlová-Poruba. 
 
Odloučené pracoviště: Základní škola Orlová – Poruba Slezská 850  
Základní škola tvořená oběma stupni ZŠ. Školní družina je umístěna v prostorách 
odloučeného pracoviště na ul. B. Němcové. Vyšší zastoupení žáků se sociálním 
znevýhodněním. Škola zapojena do inkluzivního vzdělávání, zřízeny 3 funkce 
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. 
Stravování probíhá ve školní jídelně-výdejně, kterou provozuje ZŠ Školní 862. 

 
Celková kapacita ZŠ je stanovena pro obě školy pro 1 500 žáků. 

www.zsskolni.org 

5. 

 

 

 

 

Základní škola Orlová - Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
 
Základní škola s  rozšířenou výukou tělesné výchovy, tvořená oběma stupni ZŠ, 
školní družinou. Výuka některých předmětů probíhá metodou Clil, tzn. v cizím 
jazyce. Stravování probíhá ve školní jídelně-výdejně, kterou zřizuje jiná příspěvková 
organizace ve městě. Vyšší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
zřízeny funkce asistentů pedagoga a školního speciálního pedagoga. 
 
Celková kapacita ZŠ je stanovena pro 360 žáků. 

www.skolamladi.cz 

6. 

 

 

 

 

Základní škola Orlová - Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
 
Základní škola tvořená pouze prvním stupněm ZŠ a školní družinou. Vyšší 
zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním. Škola zapojena do inkluzivního 
vzdělávání, zřízeny 3 funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním, zřízena přípravná třída. Stravování probíhá ve školní 
jídelně-výdejně, kterou zřizuje jiná příspěvková organizace ve městě. Na 
odloučeném pracovišti na ul. Slezská 200 je od r. 2014 ZŠ Praktická a ZŠ Speciální. 
 
Celková kapacita ZŠ je stanovena pro 250 žáků. 

www.zsjarni.org 

http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.kestud.cz
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.zsskolni.org
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.skolamladi.cz
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.zsjarni.org
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7. 

 

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, 
příspěvková organizace 
 
Základní škola se skládá ze: 
1. ZŠ s polským jazykem vyučovacím - ZŠ tvořená pouze třídami prvního stupně, 
školní družinou. 
2. MŠ s polským jazykem vyučovacím-s celodenním provozem.  
Stravování probíhá ve školní jídelně-výdejně, kterou zřizuje jiná příspěvková 
organizace ve městě. 
 
Celková kapacita ZŠ je stanovena pro 50 žáků, kapacita MŠ je 25 dětí.  

www.pzsorlova.cz 

 
Výuka byla ve školním roce 2015/2016 zahájena v úterý 1. 9. 2015, a to v sedmi příspěvkových 
organizacích (zřizovatel město Orlová), které tvoří celkem devět základních škol (ZŠ Slezská 850 
v Orlové-Porubě je odloučeným pracovištěm ZŠ Školní 862 v Orlové-Lutyni, ZŠ Slezská 200 
v Orlové-Porubě je odloučeným pracovištěm ZŠ Jarní 400 v Orlové-Porubě, kde byla k 1. 9. 2014 
přestěhována ZŠ speciální a praktická z ul. Polní 963 v Orlové-Lutyni).  
 
V současné době má v našem městě většina škol určité zaměření6:  
 

 na hudební výchovu (ZŠ K. Dvořáčka 1230 O/Lutyně),  
 na výuku cizích jazyků (ZŠ Školní 862 O/Lutyně),  
 na tělesnou výchovu - hokejové třídy (ZŠ Mládí 726 O/Lutyně),  
 na přírodní vědy a výuku výtvarné výchovy (ZŠ Ke Studánce 1050 O/Lutyně),  
 na informatiku a výpočetní techniku (ZŠ U Kapličky 959 O/Lutyně),  
 na národnostní školství (MŠ a ZŠ Lutyňská 400 O/Lutyně), 
 na speciální a praktické školství (ZŠ Slezská 200 O/Poruba). 

 
Vývojem posledních let a změnou skladby obyvatel lokality Orlová-Poruba se v ZŠ Jarní 400 a ZŠ 
Slezská 850 vyskytuje zvýšený počet dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. V ZŠ jsou 
schválené funkce asistentů pedagogů, kteří se věnují nejen těmto žákům, ale také zajišťují 
spolupráci školy a rodiny.  
 
V níže uvedeném tabulkovém přehledu je uvedený vývoj počtu žáků za období od roku 2004. 
Můžeme konstatovat, že se za posledních 5 let jedná o stabilní situaci v počtech žáků.    
 
Počet žáků v ZŠ 

Školní rok Počet žáků Počet tříd 

2015/2016 2 445 119 

2014/2015 2 428 120 

2013/2014 2 436 117 

2012/2013 2 432 117 

2011/2012 2 411 112 

2010/2011 2 505 118 

2009/2010 2 614 123 

2008/2009 2 779 125 

2007/2008 3 021 140 

2006/2007 3 312 150 

2005/2006 3 577 162 

2004/2005 3 765 171 
  Zdroj: vlastní zpracování, údaje OŠKS 

 

                                                           
6
 Zaměření = škola může využít k výuce v rámci Školního vzdělávacího programu disponibilní hodiny, které 

zaměří na danou oblast 

http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.pzsorlova.cz
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Cizí žáci 
 
Do ZŠ ve městě dochází i žáci z přilehlých obcí, jedná se o žáky s trvalým pobytem mimo město 
Orlová, kteří jsou vykazování pod pojmem „cizí žáci.“ Nutno zmínit, že jejich počet v posledních 
letech narůstá – viz graf. Naopak, počet žáků s bydlištěm v Orlové, kteří navštěvují ZŠ v jiných 
městech, se každoročně pohybuje v rozpětí 30-35. 
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Přípravné třídy v ZŠ 
 
Vzdělávací program, který děti absolvují v přípravné třídě, má sloužit k jejich snadnějšímu 
začlenění do vzdělávacího procesu ZŠ. Obecně mohou tyto třídy navštěvovat děti s odloženou 
školní docházkou, a to po splnění dvou podmínek současně:  

 na vlastní žádost zákonného zástupce, 

 na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP). 
 
Pro děti byla otevřena v tomto školním roce jedna přípravná třída, a to v ZŠ Jarní 400 v Orlové-
Porubě, kterou navštěvuje 18 dětí. Přípravné třídy v ZŠ Ke Studánce 1050 a ZŠ K. Dvořáčka 1230 
v Orlové-Lutyni nejsou provozovány z důvodu nedostatečného zájmu ze strany zákonných 
zástupců dětí a doporučení PPP.  
 
Novelou školského zákona má dojít ke změně, tzn., že přípravnou třídu budou mít možnost 
navštěvovat žáci bez doporučení PPP. Změny v této oblasti očekáváme v souvislosti se 
zavedením povinné školní docházky v MŠ – předškoláci. 
 
 
Školní poradenské pracoviště v ZŠ  
 
Na vybraných školách v kraji jsou zřízena školní poradenská pracoviště, která zajišťují poradenské 
služby na úrovni školy. V Orlové-Lutyni mají tato pracoviště 3 školy: 

 ZŠ K. Dvořáčka 1230,  

 ZŠ U Kapličky 959, 

 ZŠ Mládí 726.  
Pracuje zde školní speciální pedagog nebo psycholog, kteří řeší aktuální problémy v součinnosti 
s výchovným poradcem a metodikem prevence. Mzdové prostředky na tyto funkce jsou 
poskytovány ze státního rozpočtu a zřízení těchto funkcí je dobrovolné a plně v kompetenci 
ředitelů škol. Jedním z problémů, které tito odborníci řeší v rámci Systému včasné intervence, je 
i záškoláctví.  
 
1.3 Dům dětí a mládeže  

 

Posláním domu dětí a mládeže je umožnit především dětem a mládeži 
smysluplné trávení volného času. Dům dětí a mládeže je kulturním 
a společenským centrem, které slouží k rozvíjení pohybových, 
uměleckých, technických, estetických a dalších dovedností. DDM 
organizuje odborné zájmové činnosti pro děti, mládež i dospělé, a to 
formou zájmových kroužků, kurzů a klubů. Pravidelná zájmová činnost je 
rozdělena do oblasti: 
 
ESTETIKA 
TĚLOVÝCHOVA 
Taneční klub JOY 
Taneční klub TBC 
PŘÍRODOVĚDA 
BEJBÁČEK 
DĚTSKÝ PARLAMENT 
 
DDM podporuje rozvoj talentů a poskytuje jim i možnost prezentace 
a porovnání výsledků jejich činnosti na přehlídkách a soutěžích. Zařízení 
poskytuje zázemí pro setkávání a aktivity sdružení a spolků věnujících se 
dětem a mládeži. Celoročně nabízí příležitostné akce, soutěže, výstavy, 
spontánní aktivity, výukové programy, spolupracuje s organizacemi ve 
městě. Prázdninová činnost je zabezpečována formou táborů a 
soustředění v tuzemsku i v zahraničí. 
 
DDM má dvě odloučené pracoviště: 
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1. Klub Spirála - nachází se na ulici Energetiků 940, Orlová-Lutyně. Klub 
je určen ke spontánním aktivitám dětí a mládeže ve věku od 6-18 let. 

2. Turistická základna v Krásné /okr. Frýdek-Místek/, DDM zde pořádá 
víkendové pobyty, odborná soustředění a tábory. 

www.ddmorlova.cz 

 
 
Na území města působí školská zařízení, která zřizuje KÚ Moravskoslezského kraje 
 

 
 
 

2.1. Střední škola 

 

Gymnázium a Obchodní akademie Orlová – Lutyně, příspěvková organizace 

Osmileté a čtyřleté studium gymnázia, čtyřleté studium – veřejnosprávní činnost, 
pětileté dálkové studium – veřejnosprávní činnost 

Čtyřleté studium  - daňové a finanční účetnictví, informatika v ekonomice, ekonomické 
lyceum. Pětileté dálkové studium – daňové a finanční účetnictví, informatika 
v ekonomice. 

Celková kapacita školy je stanovena pro 1 500 studentů 

www.goa-orlova.cz  

 
2.2. Základní umělecká škola J. R. Míši 

 

Příspěvková organizace, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Hlavním účelem 
organizace je vzdělávání žáků a dospělých v uměleckých oborech - hudebním, 
tanečním a výtvarném. V budově ZUŠ má své sídlo také Klub přátel hudby Orlová.  
 
Činnost ZUŠ probíhá na odloučených pracovištích: 

 ZŠ Slezská 200, Orlová-Poruba, 

 MŠ Ke Studánce 1033, Orlová-Lutyně, 

 ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně, 

 ZŠ Doubrava 546, 

 ZŠ K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně. 
 
www.zus-orlova.cz 

 
 
  

2. KÚ Moravskoslezského kraje 

 zřizuje:  

 

2.1. Gymnázium a Obchodní akademii 

 

2.2. Základní uměleckou 

 školu 

http://www.ddmorlova.cz/
http://www.goa-orlova.cz/
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.zus-orlova.cz
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Na území města působí soukromá školská zařízení. 

 
 
 
3.1 MATEŘSKÉ ŠKOLY  

1. 

MŠ a ZŠ DUHA s.r.o. Lesní 859 Orlová-Lutyně 
 
V běžné části MŠ jsou tři třídy, které navštěvují děti 
ve věku 3-7 let. Ve speciální části MŠ jsou dvě logopedické třídy pro děti s poruchou řeči 
 
Celková kapacita MŠ a ZŠ je stanovena pro 130 dětí a žáků. 

  

 www.mszs-duha.unas.cz 

 

2. 

Mateřská škola Radost, s.r.o. Ke Studánce 1033 Orlová-Lutyně 
 
Celkem v provozu šest tříd, z toho čtyři s 25-i dětmi a dvě s 15-i dětmi, kde jsou integrovány děti s 
různými handicapy. 

Celková kapacita MŠ je stanovena pro 140 dětí.                                             

 
www.radost-orlova.cz  

3. 

MŠ Čtyřlístek s.r.o. Kpt. Jaroše 762 Orlová-Lutyně 

 
Mateřská škola se nachází v centru města, v sídlištní zástavbě poblíž kina Vesmír. 

 
Celková kapacita MŠ je stanovena pro 50 dětí. 

 
www.naseskolka-cz.webnode.cz 

4. 

MŠ Orlík s.r.o. Kosmonautů 1229 Orlová-Poruba 

 
V provozu jsou dvě třídy. Celková kapacita MŠ je stanovena pro 45 dětí. 
 
www.msorlik.wz.cz 

 
 
3.2 MŠ a ZŠ DUHA s.r.o. Lesní 859 Orlová-Lutyně 
 
Základní škola DUHA, s.r.o., je součásti školy mateřské. V této základní škole speciální je zajišťováno 
vzdělávání pro děti a mládež s mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením ve věku  6-26 
let. Školu navštěvuje v tomto školním roce ve 3 speciálních třídách 16 žáků, dále je zde v provozu přípravný 
stupeň pro 6 žáků.  

 
Celková kapacita je 26 žáků. 
www.mszs-duha.unas.cz 

 

3. Soukromé 

3.1 Mateřské školy 3.2 Základní škola 3.3 Střední školy 

http://www.mszs-duha.unas.cz/
http://www.radost-orlova.cz/
http://www.naseskolka-cz.webnode.cz/
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.mszs-duha.unas.cz
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3.3 Střední školy 
 

1. 

Gymnázium Jana Šabršuly s. r. o. Mládí 726 73514 Orlová - Lutyně 

Celková kapacita je 120 studentů 

www.linguistic.cz/gymnazium/ 

2. 

Linguistic-Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v.o.s. 
Akátová 1296, 73514 Orlová - Poruba 
jazykové kurzy – anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, italský jazyk, 
portugalský jazyk, ruský jazyk, český jazyk pro cizince 
 
www.linguistic.cz 

3. 

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 
Energetiků 144, 73514 Orlová - Lutyně 
 
čtyřleté studium v oblasti informačních technologií 
 
www.nosch.cz 

4. 

Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.  
17. listopadu 211, 73514 Orlová – Lutyně 
 
vyšší odborné – podnikatel pro obchod a služby  
střední s maturitou – hotelnictví  
studijní obory s maturitou – mechanik strojů a zařízení, obchodník  
tříleté obory – 12 oborů 

 
Počet studentů ve všech SŠ  
 

Školní rok Počet studentů Počet tříd 

2015/2016 1 362 68 

2014/2015 1 377 59 

2013/2014 1 623 73 

2012/2013 1 809 74 

2011/2012 2 304 91 

2010/2011 2 517 103 

2009/2010 2 413 102 
Zdroj: vlastní zpracování, údaje OŠKS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.nosch.cz
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Ostatní instituce a Systém včasné intervence (SVI) 
 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc: 
 
V rámci správního obvodu města Orlové nikoliv, nejbližší zařízení Heřmánek v Karviné, Čtyřlístek 
v Havířově, Domeček v Ostravě a nově zařízení při Dětském domově Srdce v Karviné. Zařízení 
jsou zřizována v souladu s §42 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Účelem je poskytnutí 
ochrany a pomoci dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý 
vývoj vážně ohroženy. Pomoc se poskytuje také dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným. 
Zařízení poskytují uspokojení základních potřeb, ubytování, zajištění zdravotní péče, 
zprostředkování psychologické a jiné potřebné péče.  
 
Počet umístěných dětí: 

K 31. 12. roku: 2012 2013 2014 

Počet nově umístěných 3 5 14 

*Zdroj: Resortní statistický výkaz Soc (MPSV) V 20-01 
 
Funguje: Velmi dobrá spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí. Pravidelné návštěvy 
sociálních pracovníků OSPOD. Úspěšná snaha dostát principům zařízení, kdy by zde umístěné 
děti neměly setrvávat déle než je nezbytně nutné. Spolupráce při tvorbě individuálních plánů, 
směřujících k návratu dítěte do původní rodiny, případně do rodiny náhradní. Počty umístěných 
dětí se zvyšují, což lze vnímat jako pozitivní trend, kdy na rozdíl od ústavních zařízení je zde 
realizován pobyt krátkodobý. 
 
Doporučení: Efektivní prací s rodinou a případovou prací v rámci Komise pro sociálně-právní 
ochranu dětí nalézat co nejrychlejší způsoby řešení situace umístěných dětí, zejména návratem do 
původní rodiny, případným umístěním do rodiny náhradní.  
 
Dětské domovy a dětské domovy se školou: 
 
Ústavní zařízení pro umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou. Zpravidla jde o děti, u nichž je 
ústavní výchova nařízena z jiných, než výchovných problémů dětí a mládeže. Jedná se především 
o děti týrané, zneužívané a zanedbávané a děti ohrožené rizikovým chováním svého okolí.  
 
Počet umístěných dětí: 

K 31. 12. roku: 2012 2013 2014 

Počet nově umístěných 6 3 5 

*Zdroj: Resortní statistický výkaz Soc(MPSV) V 20-01 
 
Funguje: spolupráce s OSPOD, pravidelné návštěvy v souladu s ustanovením zákona o sociálně-
právní ochrany dětí, tzn. min. 4xročně. OSPOD zároveň navštěvuje rodiče a jiné osoby 
zodpovědné za výchovu dětí s cílem upravit podmínky rodin tak, aby byl možný návrat dětí do 
původní rodiny. Kde toto není možné, směřuje OSPOD své úsilí k umístění dětí do náhradních 
rodin.  
 
Doporučení: Přímou prací v terénu provádět sanaci rodin za účelem prevence umísťování dětí a 
mládeže do ústavní výchovy. Zároveň je nezbytná spolupráce s organizacemi, nabízejícími terénní 
práci a sociální asistenci v rodinách.  
 
 
Výchovné ústavy a dětské diagnostické ústavy: 
 
Umístění dětí a mladistvých s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Zpravidla děti 
s výchovnými problémy, jako je neomluvená absence, útěky, zneužívání návykových látek, vedení 
zahálčivého života, trestná činnost, apod. 
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Počet umístěných dětí a mladistvých: 

K 31. 12. roku: 2012 2013 2014 

Počet nově umístěných 2 4 1 

*Zdroj: Resortní statistický výkaz Soc(MPSV) V 20-01 
 
V rámci správního obvodu města Orlové nikoliv, nejbližší v Ostravě a v Novém Jičíně. Spolupráce 
v rámci umísťování dětí – klientů kurátorů pro mládež. Návštěvy sociálních pracovníků za účelem 
kontroly výkonu ústavní výchovy dle zákona 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí, a to 4x 
ročně.  
 
Funguje: Velmi dobrá spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí v rámci pravidelných 
návštěv.  
 
Doporučení: Nalezení způsobů zařazení dětí umístěných do výchovných a diagnostických ústavů 
do vhodných sociálně-psychologických nebo terapeutických programů.  
 
 
Zařízení pro osoby se zdravotním postižením: 
 
Benjamín, p. o.: 
Nabídka: V rámci správního obvodu města Orlové, Benjamín, p.o. v Petřvaldu. Péče o děti 
a mládež s mentálním a tělesným handicapem od 3 let do ukončení vzdělání s kapacitou 24 lůžek. 
Pravidelná spolupráce OSPOD s dětmi a jejich rodinami, zjišťování možností návratu dětí do 
původní rodiny nebo svěření do náhradní rodinné péče. Výkon funkce poručníka, zejména při 
udělování souhlasů s lékařskými zákroky nebo v rámci školního vzdělávání, zvláště formou 
individuálních vzdělávacích plánů. Dětem jsou předávány dárky, hrazené z rozpočtu města Orlové. 
V roce 2015 zařízení přestěhováno do rekonstruovaných prostor v Havířově.  
 
Funguje: Systém spolupráce s OSPOD Orlová dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  
 
Doporučení: Doporučení nejsou vyžadována. 
 
Zařízení pro výkon trestu odnětí svobody: 
 
V rámci spolupráce s OSPOD Orlová – rozhodování o umísťování mladistvých do vazební věznice 
v Ostravě v případech, kdy účinků vazby nelze dosáhnout jiným způsobem. Dále potřebná 
spolupráce v případech uvěznění osob, zejména matek - samoživitelek, pečujících o nezletilé děti. 
Řešení otázky umístění těchto dětí v rodině, příbuzné nebo náhradní, případně v zařízeních pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc, event. společného umístění odsouzených žen a jejich nezletilých 
dětí. Spolupráce s věznicemi, zejména v rámci postpenitenciární péče o propuštěné z výkonu 
trestu odnětí svobody. Návaznost na činnost oddělení sociální práce Městského úřadu v Orlové, 
zejména sociálního kurátora, který dále s propuštěnými pracuje na jejich začleňování do 
společnosti, hledání zaměstnání, bydlení, prevence navázání na předchozí nezákonnou činnost.  
 
Funguje: Spolupráce OSPOD s věznicemi, návštěvy mladistvých, řešení situací nezletilých dětí 
uvězněných matek, spolupráce sociálního kurátora s uvězněnými i propuštěnými. 
 
Doporučení: Nejsou vyžadována. 
 
Pedagogicko-psychologická poradna: 
 
Přímo ve městě Orlové. Velmi dobrá s odborem školství a také odborem sociálním a zdravotním, 
zejména OSPOD, v rámci péče o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Důležitá je 
spolupráce s metodiky prevence na školách. V rámci pravidelných porad koordinuje činnost 
metodiků prevence i výchovných poradců na školách. Dbá na dodržování metodických pokynů pro 
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školy v oblasti prevence. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí. 
 
Metodička prevence v PPP zajišťuje pro školní metodiky prevence dle platné legislativy 
metodickou a informativní podporu, organizuje pravidelné pracovní schůzky, pomáhá školním 
metodikům prevence při tvorbě Školní preventivní strategie a Preventivního programu, 
dokumentům, které podléhají kontrole České školní inspekce a jsou pro školy závazné dokumenty. 
Realizuje primární preventivní aktivity, dle požadavků škol.  
 
V rámci svých aktivit monitoruje každoročně negativní jevy na školách. Preventivní program školy 
je 1x ročně vyhodnocován a je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Zároveň je pro Krajský 
úřad zpracována závěrečná zpráva o plnění preventivního programu v rámci školní preventivní 
strategie za každý školní rok. Toto zpracování není pro školy povinné, i přesto je ve městě Orlová 
tato dobrovolná aktivita na 100 % splněna. 
 
Sledovala jsem počet žáků, snížené známky z chování, omluvenou a neomluvenou absenci, od 
školního roku 2013/2014 podezření na skryté záškoláctví, rizikové projevy chování (do školního 
roku 2012/2013 řešené projevy rizikového chování od další let kromě řešených projevů i pouhý 
výskyt) a to: 
 
Zneužití alkoholu, zneužití ostatních drog, výskyt agresivního chování, výskyt šikany 
a kyberšikany, krádeže. V tabulce níže jsou zpracovány údaje od školního roku 2010/2011 do roku 
2014/2015. 
 
Údaje jsou uvedeny tak, jak byly v jednotlivých letech sledovány. Kde jsou uvedena pouze čísla, 
jedná se o počet žáků. Hodnoty v tabulce jsou údaje za Orlovou, Petřvald, Dětmarovice a Dolní 
Lutyni (spádová oblast orlovské PPP).  
 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Počet žáků 3 168 3 183 3 166 3 233 3 246 

II. stupeň z chování   99  85 71 99 90 

III. stupeň z chování  27  27 18 29 30 

Neomluvená 
absence 

Ž hod Ž hod Ž hod Ž hod Ž hod 

131 6 090 146 2 765 106 3 024 137 3 721 681 4 065 

Omluvená absence 
Ž hod Ž hod Ž hod Ž hod Ž hod 

      2519 248 548 3124 286 548 

Podezření na skryté 
záškoláctví 

   Š Ž Š Ž 

   4 45 5 38 

Zneužití alkoholu 1 5 5 0 1 

Zneužití ostatních 
drog 

5 3 3 12 20 

Výskyt agresivního 
chování a šikany 

45 36 34 X X 

Výskyt agresivního 
chování 

X X X 41 93 

Výskyt šikany, 
kyberšikany 

X X X 34 31 

Výskyt krádeží 15 19 12 6 14 

Pozn.: Ž – žáci, hod – hodiny, Š – školy 
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Ve městě Orlová jsou programy primární prevence realizovány za finanční podpory z Variabilního 
fondu prevence kriminality a za období školního roku 2011/2012 – 2014/2015 bylo celkem 
uskutečněno 97 programů a osloveno 2 189 žáků. Témata k realizaci programů jsou vybírána 
podle poptávky a potřeby základních škol. Do primární prevence jsou zařazena zejména témata 
negativních jevů, která mají v ČR vzestupný trend a těmi jsou HIV/AIDS a agresivní chování a 
šikana. Při realizaci besed je používán autodidakt, ze kterého je zjišťována povědomost a znalosti 
žáků k uvedeným problematikám. Bohužel výsledky jsou velice slabé a povědomí žáků téměř 
nulové. 
 
Kontaktní osoba: PhDr. Svatava Holubová 
Kontakty: Masarykova 958, Orlová-Lutyně, 597 581 371, www.pppkarvina.cz 
 
Funguje: Výše uvedená spolupráce s OSPOD a zároveň aktivní spolupráce v komisi pro sociálně-
právní ochranu dětí. Dále spolupráce se školami, která je v případě Orlové na velmi dobré úrovni. 
 
Doporučení: Nadále spolupracovat v rámci komise pro sociálně-právní ochrany dětí na řešení 
složitých kauz prostřednictvím případových konferencí. Spolupráce se školami v rámci 
preventivních programů pro žáky.   
 
Středisko výchovné péče: 
 
Velmi dobrá spolupráce se Střediskem výchovné péče (SVP) v Karviné. Spolupráce s OSPOD, 
zejména s kurátory pro mládež. Nevýhodou jsou dlouhé čekací lhůty na vyšetření (nad 1 měsíc), 
event. na pobyt. Avšak v akutních případech možná dohoda. V případě doporučení diagnostického 
pobytu spolupráce s pobytovým zařízením Střediska výchovné péče v Ostravě – Koblově.  
 
Počty dětí z Orlové, pravidelně navštěvujících SVP Karviná: 

Ve školním roce 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

chlapci  15 20 22 

dívky 9 8 7 

celkem: 24 28 29 

Zdroj: Statistiky SVP Karviná 
 
Řešená problematika: 

Ve školním roce 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

školní problémy 6 11 12 

výchovné problémy 6 9 8 

kriminalita 3 3 4 

drogy 4 5 5 

z toho pobyt v OV-Koblově 3 1 4 

Zdroj: Statistiky SVP Karviná 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Kroček 
Kontakty: 552 301 679, svp.karvina@seznam.cz  
 
Funguje: Spolupráce SVP s OSPOD při řešení případů dětí a mládeže s výchovnými problémy a 
páchajícími trestnou nebo jinou protiprávní činnost jako prevence před přijetím jiných opatření k 
řešení nastalé situace, např. umístěním do ústavního zařízení. Funguje také vzájemná výměna 
informací, zejména v rámci případových konferencí, pořádaných při jednáních komise pro 
sociálně-právní ochranu dětí. Funguje také spolupráce při realizaci sociálně-psychologických 
výcviků pro rodiče s dětmi s rizikovým chováním.  
 
Doporučení: Nadále spolupracovat na realizaci sociálně-psychologických výcviků i při jednáních 
komise pro sociálně-právní ochranu dětí. S ohledem na výrazně vyšší počet dětí, kterým je SVP 
doporučováno kurátory pro mládež, než je počet skutečně spolupracujících, je potřeba řešit lepší 
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dostupnost SVP pro obyvatele Orlové. Doporučení je dlouhodobě součástí výstupů z jednání 
Komise OSPOD.  
 
Probační a mediační služba: 
 
Nabídka: Zprostředkovávání řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje 
a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy 
poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Usiluje o začlenění obviněného resp. 
pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů, obnovení jeho pocitu bezpečí, 
integrity a důvěry ve spravedlnost. Spolupráce s pobočkou Probační a mediační služby se sídlem 
v Havířově. Specializované oddělení pro mládež je tvořeno dvěma pracovníky. Spolupráce 
zejména v oblasti vykonávání trestů obecně prospěšných prací u dospělých i mladistvých klientů.  
Probační a mediační služba je od roku 2009 zapojena do SVI, v rámci systému spolupracuje 
zejména s OSPOD, funguje vzájemná výměna informací, zasílání oznámení o klientech Probační 
a mediační služby i zpřístupňování spisů nezletilých dětí a mládeže. 
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Tkáčová 
Kontakty: Dlouhá třída 46a/1647, Havířov-Podlesí, 596 498 438, 
jtkacova@pms.justice.cz  
 
Funguje: Velmi dobrá spolupráce s ostatními organizacemi v rámci komise pro sociálně-právní 
ochrany dětí.   
 
Doporučení: Nadále pokračovat ve spolupráci v rámci komise SPOD, zároveň usilovat o vytváření 
vhodných probačních programů pro rizikové děti a mládež.  
 
Azylový dům: 
 
Azylový dům HANNAH: 
Nabídka: od 1. 3. 2009 na území města zřízeno azylové zařízení dle §57 zákona o sociálních 
službách. Zřizovatelem zařízení je Slezská Diakonie. Cílovou klientelou jsou ženy a matky s dětmi 
v krizové životní situaci oběti nebo ohrožené domácím násilím. Od roku 2014 rodiny s dětmi. 
Přednostně jsou ubytováni klienti s trvalým pobytem na území města Orlové. Kapacita zařízení je 
40 lůžek. Náklady na provoz zařízení částečně kryty z rozpočtu města Orlové v rámci neinvestiční 
dotace.  
Kontaktní osoba: Bc. Martina Wiśniowská 
Kontakty: Klášterní 367, Orlová-Město 605 292 991, sp.adorlova@slezskadiakonie.cz 
 
Azylový dům Armády spásy pro matky s dětmi v Havířově: 
Nabídka: Dům pro matky s dětmi v Havířově umožňuje využití pobytové služby na přechodnou 
dobu zletilým těhotným ženám, matkám nebo zákonným zástupcům s dětmi v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem Domu pro matky s dětmi je poskytnutí aktuální pomoci 
uživatelkám a posilování jejich začlenění do společnosti. V prvním stupni poskytuje pobytovou 
službu v Domě pro matky s dětmi, ve druhém stupni nabízí pobytovou službu ve čtyřech terénních 
bytech. Celková kapacita služby je 80 lůžek. 
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Wlosoková 
Kontakty: Dvořákova 21/235, Havířov, 737 215 423, 
vedouci_mdhavirov@armadaspasy.cz 
 
Azylový dům Sociálních služeb Karviná: 
Nabídka: služba provozována jako součást Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace. 
Posláním azylového domu je poskytnutí ubytování a dalších sociálních služeb matkám s dětmi, 
těhotným ženám, otcům s dětmi a celým rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené 
zejména se ztrátou bydlení. Služby jsou prioritně poskytovány osobám s trvalým pobytem 
na území Karviné, ale ubytování osob z Orlové je možné. Poskytovanými službami jsou: 
ubytování, pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv uživatelů, sociální poradenství, 
sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, aj.  

mailto:jtkacova@pms.justice.cz
mailto:adorlova@slezskadiakonie.cz
mailto:vedouci_mdhavirov@armadaspasy.cz


Stránka 53 z 106 
 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hiblerová 
Kontakty: Nám. O.Foltýna 267, Karviná 5, 596 313 839, 
vedouciAD@socsluzbykarvina.cz  
 
Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi Ostrava: 
Nabídka: pro ženy a matky s dětmi bez přístřeší ubytování a komplexní práce, terapie. 
Kontaktní osoba: Bc. Jiří Vonšík 
Kontakty: Gen. Píky 25/2980, Ostrava–Fifejdy, 737 215 411, Jiri_Vonsik@czh.salvationarmy.org  
 
Charitní dům sv. Zdislavy Ostrava: 
Nabídka: Posláním sociální služby Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi v 
Ostravě-Zábřehu je podporovat matky s dětmi, ženy s dětmi svěřenými do péče a těhotné ženy, 
které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, v jejich soběstačnosti a 
zapojení do běžného života ve společnosti. Na základě individuálního přístupu rozvíjet potřebné 
schopnosti a dovednosti uživatelek služby důležité pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Kapacita zařízení je 9 matek, 15 dětí. 
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Dančevská 
Kontakty: Kapitolní 14, Ostrava – Zábřeh, 599 527 494, cho.zdislava@caritas.cz 
 
Azylový dům Debora Ostrava: 
Nabídka: posláním azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Ostravě je poskytovat pomoc, 
podporu a azylové ubytování na přechodnou dobu klientkám z Ostravy a okolí. Provozovatelem 
zařízení je Diakonie ČCE. Služby jsou poskytnuty cca 40 ženám a matkám s dětmi ročně. Cílem je 
zmírnit složitou životní situaci žen a matek s dětmi spojenou se ztrátou bydlení, domácím násilím, 
což povede k začlenění do společnosti. Poskytování stravy nebo pomoc při jejím zajištění, 
poskytnutí ubytování a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 
Kontaktní osoba: Bc. Anita Bočková, DiS. 
Kontakty: Karpatská 40, Ostrava – Zábřeh, 596 787 437, 
bockova.ostrava@diakoniecce.cz 
 
Domov pro matky s dětmi Ostrava: 
Nabídka: Domov pro matky dětmi v Moravské Ostravě je jedním z pobytových zařízení Centra 
sociálních služeb Ostrava. Poskytuje podporu a zázemí v překonávání obtížného životního období 
osamělým matkám s malými dětmi a těhotným ženám. Podpora je zaměřena na posílení a 
upevnění citového vztahu mezi matkou a dítětem a vytváření podmínek pro jejich společný návrat 
do běžného života.   
Kontaktní osoba: Monika Petrášová, DiS. 
Kontakty: Budečská 3, Ostrava, 599 455 101, dmd@css-ostrava.cz 
 
Sára Petrovice u Karviné – azylový dům: 
Nabídka: provozuje Slezská Diakonie. Azylový dům poskytuje služby celkem 60 osobám, 
17 ženám a 43 dětem. Poskytuje pobytovou sociální službu ženám a jejich dětem, které potřebují 
zázemí, pomoc a podporu při řešení krizové životní situace, často spojené se ztrátou bydlení. 
Cílem je osamostatnění žen a jejich návrat do běžného života. Služba obsahuje poskytnutí 
ubytování na přechodnou dobu, zpravidla na 1 rok, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření 
podmínek pro zajištění úklidu, poskytnutí sociálního poradenství, zprostředkování dalších 
sociálních služeb, vytvoření podmínek pro přípravu stravy, umožní kontaktu s rodinou, aj.  
Kontaktní osoba: ing. Walter Siuda 
Kontakty:  Petrovice u Karviné 616, 735 72, tel. +420 596 361 703, 
sara@slezskadiakonie.cz 
 
Charitní dům pro matky v tísni Český Těšín: 
Nabídka: cílem služby je poskytování ubytování a na něho navazujících služeb matkám s dětmi a 
těhotným ženám v tíživé životní situaci. Služba pomáhá vyřešit tíživou životní situaci uživatelsky a 
vrátit jí co nejdříve do samostatného života. Cílem je naučit uživatelsky samostatně řešit své 
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problémy, orientovat se v náročných situacích, poskytnout pomoc při uspořádání hodnotového 
životního systému. Úsilí o dosažení toho, aby se matka sama naučila vyřizovat si své záležitosti na 
úřadech, dle možností pomoci nabýt praktické dovednosti. Důležitým je posílení emoční vazby 
mezi matkou a dítětem. Cílovou skupinou je 24 osob, 9 matek a 15 dětí.  
Kontaktní osoba: Bc. Andrea Branná 
Kontakty: Třanovského 6, Český Těšín 737 01, 558 711 704, matky@ceskytesin.charitas.cz 
 
Azylové domy: 
Funguje: Velmi dobrá spolupráce při umísťování žen a matek s dětmi v tísni, informování o volných 
kapacitách. Spolupráce především s OSPOD, event. s oddělením sociální práce MěÚ Orlová. 
 
Doporučení: Nejsou vyžadována. 
 
Domy na půl cesty: 
 
Dům na půli cesty Heřmánek: 
Nabídka: Dům na půli cesty Heřmánek v Karviné pomáhá mladým lidem ve věku od 18-26 let, kteří 
po dosažení zletilosti opouštějí zařízení ústavní výchovy nebo odcházejí od pěstounů nebo od 
rodiny, která ohrožuje jejich vývoj. Úkolem zařízení je prostřednictvím poskytnutí ubytování 
a dalších služeb změnit nepříznivou životní situaci klientů, do té míry, aby nebyli nadále závislí na 
pomoci společnosti, aby převzali plnou zodpovědnost za své chování a byli schopni žít běžným 
občanským životem. Nabídka služeb zahrnuje ubytování, nácvik sociálních dovedností, sociální 
poradenství, individuální psychoterapie. Cílem je také zařazení klienta do pracovního procesu a 
naučit ho pracovním návykům prostřednictvím pracovních terapií. Přednostně jsou ubytováni klienti 
z Karviné a přilehlého regionu, tedy i z Orlové.  
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Sporysch 
Kontakty: Nám. O. Foltýna 267, Karviná-St.Město, 596 312 213, 
dpchermanek@seznam.cz 
 
Dům na půl cesty Ostrava: 
Nabídka: Dům na půl cesty poskytuje ohroženým mladým dospělým ubytování na přechodnou 
dobu a podporu při vstupu do běžného a samostatného života. Je příspěvkovou organizací města 
Ostravy. Usiluje o rozvíjení schopností dovedností uživatelů a jejich sociální začleňování. Služba je 
určena mladým dospělým od 18-26 let po ukončení ústavní a ochranné výchovy, po ukončení 
náhradní rodinné péče, ze sociálně znevýhodněného prostředí, po propuštění z výkonu trestu 
odnětí svobody. Cílem je podpořit uživatele v samostatnosti, v úspěšném dokončení studia, 
v začlenění na trh práce a udržení si zaměstnání, v nalezení následného bydlení, aj. 
Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Zrasták 
Kontakty: Bozděchova 1792, Moravská Ostrava, 599 455 182, dpc@css-ostrava.cz 
 
Funguje: Spolupráce s oběma uvedenými domy na půl cesty. Spolupráce s OSPOD a se sociálním 
kurátorem je velmi dobrá, v rámci umísťování mladých dospělých po ukončení ústavní výchovy a 
také na dohodu se zákonnými zástupci dětí, kteří se ocitli v krizové životní situaci. Náklady na 
ubytované osoby s trvalým bydlištěm v Orlové jsou také částečně kryty z prostředků města v rámci 
neinvestičních dotací. Zúžení spolupráce se OSPOD a sociálního kurátora při společném řešení 
situace mladých lidí, opouštějících ústavní výchovu. 
 
Doporučení: nejsou potřeba 
 
Poradny AT: 
 
Skupina Krok – Anonymní alkoholici: 
Nabídka: společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou 
vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholismu. Prvotním účelem 
je zůstat střízliví a pomáhat ostatním alkoholikům střízlivosti dosahovat. Setkávání skupiny Krok 
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v prostorách fary Římskokatolické farnosti každé úterý od 17 hodin. Vytvořena brožura pro 
veřejnost „Informace pro veřejnost“.  
Kontaktní osoba: Dana 
Kontakty: Lidická 770, Orlová Město, 734 678 023 (paní Lenka), 603 252 988 (pan Martin), 
AAKrokOrlova@gmail.com  
 
Modrý kříž: 
Nabídka: občanské sdružení Modrý kříž pomáhá lidem závislým nebo ohroženým závislostí 
na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách, jejich rodinným příslušníkům 
a blízkým osobám. Služby podporují změnu životní situace klientů a jejich návrat 
do plnohodnotného života bez ovlivnění návykovou látkou. Poskytování odborného sociálního 
poradenství a služeb následné péče. Jednou týdne se schází terapeutická skupina. Nejbližší 
pobočka poradny je v Karviné. 
Kontaktní osoba: Mgr. Filip Švehelka 
Kontakty: Pivovarská 15/9, Karviná-Fryštát, 731 494 695, karvina@modrykriz.org. 
 
ARKA CZ – poradna Ostrava: 
Nabídka: ARKA CZ, je nestátní neziskovou organizací, založenou v r. 2004, z důvodu poskytnutí 
pomoci osobám závislým na alkoholu a jejich blízkým a příbuzným - resocializace a doléčování 
osob závislých na alkoholu a pomoc, podpora jejich blízkým a příbuzným formou odborného 
sociálního poradenství a svépomocných aktivit. 
Kontaktní osoba: Bc. Hana Cronová 
Kontakty: Sokolská tř. 2587/81, 702 00 Ostrava, 732 114 589, 597 454 155, arka@email.cz 
 
Poradny AT: 
 
Funguje: Zprostředkování služeb pracovníky K-centra, dále OSPOD pro rodinné příslušníky, 
zejména rodiče, jejichž závislost nebo ohrožení závislostí na návykových látkách negativně 
ovlivňuje rodinné prostředí. 
 
Doporučení: Nadále doporučovat klientům spolupráci s poradnou Modrý kříž v Karviné, zejména 
v záležitostech řešení krizových situací v rodině, hrozících rozpadem rodiny v případech výskytu 
závislosti na alkoholu jako sociálně-patologického jevu. Informovat klienty o možnostech využití 
služeb sdružení formou vyvěšení informací např. ve vývěsních skříňkách. 
 
Kontaktní centra: 
 
K-centrum Orlová: 
Nabídka: Dle §37 zákona o sociálních službách poskytuje služby sociální prevence - sociální 
poradenství základní a odborné a primární prevenci.  
Dle § 59 zákona o sociálních službách je nízkoprahovým zařízením, poskytujícím ambulantní, 
popř. terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby 
je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 
Dle § 69 zákona o sociálních službách organizuje terénní programy. Jsou to terénní služby 
poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy. Jako organizační složka města ukončilo K-centrum svou činnost k 31. 12. 2010. 
S účinností od 1. 1. 2011 je součástí nově zřízené příspěvkové organizace města Sociální služby 
města Orlové.  
Klienti K-centra jsou: 
- osoby ohrožené sociálními a zdravotními riziky spojenými se zneužíváním návykových látek, 

rizikoví uživatelé návykových látek, rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů, 
- uživatelé návykových látek, 
- potencionální uživatele návykových látek, 
- osoby ohrožené negativními projevy chování ve spojení s užíváním návykových látek, 
- instituce, školy, výchovná zařízení v rámci prevence užívání návykových látek a protidrogové 

koordinace. 
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Počet nově registrovaných klientů K-centra:  

K 31. 12. roku: 2012 2013 2014 

Počet nově registrovaných 15 19 27 

Zdroj: Statistický výkaz MPSV – Úkony poskytování sociálních služeb 
 
Počet návštěv K-centra: 

K 31. 12. roku: 2012 2013 2014 

Počet návštěv 2 927 2 889 4 560 

Zdroj: Statistický výkaz MPSV – Úkony poskytování sociálních služeb 
 
Sledování počtu přijatých jehel: 

K 31. 12. roku: 2012 2013 2014 

Počet návštěv 19 787 22 942 35 042 

Zdroj: Statistický výkaz MPSV – Úkony poskytování sociálních služeb 
 
V samostatné působnosti od založení vydalo K-centrum celkem 23 informačních materiálů 
s různou preventivní tématikou distribuované nejen na přednáškách, nástěnkách a výstavách. 
Počty tisknutého materiálu nejsou uvedené v kontaktech ani návštěvách Centra a byly připravené 
v celkovém počtu 500 formátu A4. V roce 2014 se zúčastnilo besed 220 dětí základních škol v 
Orlové. V roce 2009 K-centrum vytvořilo své vlastní internetové stránky, které obsahuji základní 
údaje o práci K-centra a základní informace v oblasti drog. V tomto roce byly aktualizovány a 
navštívilo je od jejich vzniku 5 800 návštěvníků.  
 
V roce 2014 byla zavedena pravidelná pracovní terapie pro klienty, kteří se v jejím rámci postarali 
o úklid v areálu kontaktního centra. Klientům byla odměnou nejen uklizená budova a zahrada k-
centra, ale také akce loučení s létem s grilováním či Vánoční posezení s občerstvením. Pracovní 
terapie se zúčastnilo celkem 38 klientů a odpracovalo 231 hodin.  

  
Drogou, která je zneužívána nejčastěji, je stále amfetamin (pervitin). THC a těkavé látky. 
Zneužívání marihuany je převážně v kombinaci s další drogou (nejčastěji pervitin). Zneužívání 
drog je ve většině případů spojeno i se zneužíváním alkoholu a nikotinu v případech finanční 
nouze. V mnoha případech mají rizikoví uživatelé drog pobyt mimo domov a jsou nezaměstnaní. 
Ve většině případů užívání drog je spojené s trestnou činností. Ve většině případů chybí klientům 
základní potřeby jako jídlo, spánek, teplo, hygiena.  
 
Oproti roku 2013 se zvýšila výměna injekčních stříkaček o cca 12 000 kusů, což je rapidní nárůst. 
Na konci roku 2011 bylo přistoupeno k možnosti aplikace drog prostřednictvím gelových tobolek. 
Např. v roce 2014 jich bylo vydáno 539 ks.  
 
Kontaktní osoba: Bc. Petr Svěch, DiS. 
Kontakt: Energetiků 940, Orlová-Lutyně, 596 511 074, k.centrum@ssmo.cz   
 
Funguje: Spolupráce s občany a s Městskou policií, která nalezené injekční stříkačky donáší do K-
centra. Pokračuje zájem o služby podporující základní životní potřeby – krizový potravinový servis, 
hygiena, praní, sprchování. Pokračuje spolupráce s lékaři, školami, Probační a mediační službou 
ČR v Havířově a v Karviné, Městským úřadem Orlová, odborem sociálním a zdravotním a 
Psychiatrickou léčebnou v Opavě a v Kroměříži.  
 
Doporučení: V rámci multidisciplinární spolupráce podporovat preventivní aktivity, zejména 
v oblasti vzdělávání v oblasti prevence zneužívání návykových látek. Dále je potřeba rozšířit 
pedopsychiatrické služby a zřídit dostupné pobytové zařízení pro děti a mládež zneužívající 
návykové látky. Zároveň řešit přemístění K-centra do vhodnější lokality. Současné umístění 
zařízení uprostřed sídliště v bezprostřední blízkosti zařízení pro maminky s dětmi a volnočasového 
střediska pro děti a mládež, případě dětského hřiště se jeví jako nevhodné.  
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Ubytování pro osoby bez přístřeší: 
 
Ubytovna pro neplatiče: 
Ubytování na dobu dočasnou (pro osoby bez přístřeší, neplatiče, aj.), není možnost ubytování 
rodin s dětmi. Podmínkou pro přijetí k ubytování je trvalý pobyt občana v Orlové. Zřizovatelem 
zařízení je město Orlová. Kapacita zařízení je 22 osoby. Ubytovna svými parametry nesplňuje 
požadavky dle §57 zákona 108/2006 o sociálních službách, kterými je charakterizován azylový 
dům. Ubytovna je vhodná pouze pro krátkodobý pobyt, řešící akutní krizovou situaci po soudním 
vystěhování klientů. V žádném případě neskýtá vhodné podmínky pro pobyt např. celých rodin 
s dětmi. 
Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Cieslar 
Kontakty: Klášterní 1215, Orlová-Město, 596 581 452, tomas.cieslar@muor.cz 
 
Azylový dům Bethel: 
Nabídka: Zřizovatel Slezská Diakonie. Kapacita 44 lůžek pro program azylového bydlení, 5 lůžek 
pro program tréninkového bydlení. Posláním služby je podpora osob, které se ocitly bez domova. 
Služba uživatelům pomáhá zajistit nejen bydlení a stravování, ale také uvidět a naplnit jejich 
možnosti a příležitosti. Pro uživatele je azylový dům důležitým průvodcem na jejich cestě do 
běžného, nezávislého, aktivního života. Pomáhá obnovovat a rozvíjet sociální dovednosti a 
přirozené vazby se svým okolím. Pomoc při řešení obtížné životní situace klienta formou sociálního 
poradenství, podpory při hledání zaměstnání a bydlení, pomoci při obnovení či upevnění kontaktů 
s rodinou, řešení finančního zajištění, atd. Klienti – muži od 18 let mohou využít programu 
azylového a následně tréninkového bydlení. Matky nad 18 let s dětmi mohou využít pouze 
programu tréninkového bydlení.  
Kontaktní osoba: Bc. Jana Brzezinová 
Kontakty: Stavbařů 2199, Karviná 7, 596 318 208, betel.ka@slezskadiakonie.cz 
 
Noclehárna a denní centrum Bethel: 
Nabídka: Zřizovatel Slezská Diakonie. Kapacita 20 lůžek. Posláním služby noclehárny 
je poskytovávat lidem bez přístřeší přenocování včetně hygienického zázemí. Služba nabízí 
individuální pomoc při řešení jejich nepříznivé situace a dává šanci ke kvalitnějšímu životu. 
Poskytuje ubytovací služby, pomoc při osobní hygieně, základní sociální poradenství a duchovní 
podporu.  
Kontaktní osoba: Bc. Jana Brzezinová 
Kontakty: Lešetínská 1945/49, Karviná 1, 605 231 660 
nocleharna@slezskadiakonie.cz 
 
Azylový dům Armády spásy: 
Nabídka: Posláním Azylového domu Armády spásy v Havířově je poskytovat mužům bez  domova 
ubytování, stravu a prostřednictvím individuální sociální práce bránit jejich dalšímu sociálnímu 
vyloučení a napomáhat jejich začlenění do společnosti. Cílovou skupinou jsou muži nad 18 let, kteří 
se z důvodu ztráty bydlení ocitli bez přístřeší. Kapacita je 39 lůžek, z toho 11 lůžek v tréninkových 
bytech. Nabízenými službami jsou osobní hygiena, sociální práce a asistence, podpora při 
vyhledávání zaměstnání, pracovní aktivity, umožnění výkonu alternativních trestů, aj. Cílem je 
stabilizace sociální situace uživatele, předcházení šíření nemocí, motivace uživatele k řešení jeho 
sociálních problémů, vstřícný postoj veřejnosti k uživateli. 
Kontaktní osoba: Ladislav Solana 
Kontakty: Na Spojce 807/2, Havířov, 737 215 413, ad_havirov@czh.salvationarmy.org 
 
Noclehárna pro muže: 
Nabídka: Posláním noclehárny Armády spásy v Havířově je poskytovat mužům bez přístřeší nad 18 
let nocleh s večeří, podmínky pro hygienu a základní sociální poradenství, bránit jejich dalšímu 
sociálnímu vyloučení a ve spolupráci s Azylovým domem podporovat jejich začlenění 
do společnosti. Ubytování se poskytuje jen na jednu noc. Je-li kapacita naplněna, nabízí noclehárna 
v mrazivých dnech bezplatně tzv. „volnou židli“ – jde o prevenci zmrznutí, omrzlin či podchlazení. 

mailto:tomas.cieslar@muor.cz
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Kapacita je 18 lůžek. Služba poskytuje ubytování, osobní hygienu, praní a sušení prádla za 
poplatek, potravinovou pomoc formou teplých večeří, umožnění výkonu alternativních trestů, 
sociální poradenství.  
Kontaktní osoba: Ladislav Solana 
Kontakty: Na Spojce 807/2, Havířov, 773 770 142, nocleharna_havirov@armadaspasy.cz 
 
Charitní dům sv. Františka: 
Nabídka: Zařízení provozováno Charitou Ostrava. Posláním služby je mužům bez domova 
nabídnout jistotu zázemí, pomoci jim samostatně řešit jejich nepříznivou životní situaci a poskytnout 
příležitost začlenění do společnosti. Cílem je dosáhnout takové úrovně soběstačnosti uživatele 
služeb, aby byl schopen návratu do přirozeného sociálního prostředí a pomáhat mu k rozvoji 
schopností a dovedností tak, aby se snížila jeho závislost na sociální službě. Kapacita zařízení je 42 
lůžek.  
Kontaktní osoba: Jiří Linhart 
Kontakty: Sirotčí 683/41, Ostrava-Vítkovice, 599 527 496, cho.frantisek@charita.cz 
 
Azylový dům pro muže Ostrava: 
Nabídka: Zařízení nabízí podporu a přechodné ubytování mužům při řešení obtížné životní situace 
v období po propuštění z výkonu trestu, z vazby nebo v jiné obtížné situaci, která je spojena se 
ztrátou bydlení. Služba vytváří podmínky pro návrat do běžného života a společnosti. Cílem je 
podpoření uživatelů v začlenění na trh práce a udržení si zaměstnání, podpora v nalezení 
následného bydlení, pomoc při řešení splácení dluhů, podpora při vytváření a udržování 
smysluplných vztahů, zvyšování povědomí o normách, hodnotách a pravidlech v běžné společnosti.  
Kontaktní osoba: Michaela Bekárková, DiS. 
Kontakty: Palackého 61, Ostrava-Přívoz, 599 455 161, mbekarkova@css-ostrava.cz 
 
Azylové domy, noclehárny: 
 
Funguje: Krátkodobý pobyt, zejména vystěhovaných neplatičů z nájemních bytů. Spolupráce 
s odborem sociálním a zdravotním – vyřizování požadavků na ubytování, krytí nákladů 
na ubytovací služby. Funguje zavedení péče o osoby bez přístřeší do kompetence sociálních 
pracovníků oddělení sociální práce MěÚ Orlová. 
 
Doporučení: Zřízení azylového domu a denního centra pro klienty přímo ve městě Orlové.  
 
Domy dětí a mládeže: 
 
Dům dětí a mládeže Orlová: 
Nabídka: Dům dětí a mládeže Orlová je školské zařízení, které zabezpečuje vyplnění volného času 
dětí, mládeže, jejich rodičů a ostatních zájemců. Zřizovatelem je Město Orlová. Dům dětí 
a mládeže organizuje odborné zájmové činnosti pro děti, mládež i dospělé formou zájmových 
kroužků, kurzů a klubů. Pravidelná zájmová činnost je rozdělena do oblasti: estetika, tělovýchova, 
taneční klub KMIT, taneční soubor STATIC UP a přírodověda. Dům dětí a mládeže podporuje 
rozvoj talentů a poskytuje jim i možnost prezentace a porovnání výsledků jejich činnosti na 
přehlídkách a soutěžích. Zařízení poskytuje zázemí pro setkávání a aktivity sdružení a spolků 
věnujících se dětem a mládeži. V průběhu roku nabízí příležitostné akce, soutěže, výstavy, 
spontánní aktivity, výukové programy pro základní a mateřské školy. Prázdninová činnost je 
zabezpečována formou táborů a soustředění jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Dům dětí a mládeže 
Orlová provozuje turistickou základnu v Krásné v Beskydech, kde pořádá víkendové pobyty, 
odborná soustředění a tábory. Kapacita zařízení je cca 20 osob v jedné aktivitě. 
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Šertlerová 
Kontakty: Masarykova 958, Orlová-Lutyně, 596 511 492, jana.sertlerova@ddm-orlova.cz 
 
Funguje: Spolupráce s Městem Orlová, školami, muzeem Těšínska, Stacionářem Duha a dalšími.  
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Doporučení: Aktivity přiblížit i dětem a mládeži v okrajových částech města, zaměřit se více na děti 
s rizikovým chováním nebo ohrožené rizikovým chováním svého okolí.  
 
Komunitní centra: 
 
Komunitní centrum při ZŠ Slezská: 
Nabídka: Komunitní centrum zřízené v objektu čp. 851 při základní škole Slezská v roce 2008 
nabízí možnosti jak smysluplně využít volný čas pro děti ze sociálně-vyloučené lokality Orlové-
Poruby. V odpoledních hodinách nabízí různé kroužky a volnočasové aktivity, již tradičně 
se během letních prázdnin konají prázdninové aktivity, podpořené z Variabilního fondu prevence 
kriminality.   
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Rettová 
Kontakty: Slezská 850, Orlová-Poruba, 596 511 101, zsslezska850@seznam.cz 
 
Komunitní centrum Maják: 
Komunitní centrum Maják bylo zřízeno ke dni 1. 9. 2012 jako oddělení odboru sociálního a 
zdravotního. V prostorách jsou realizovány tři registrované sociální služby, volnočasové centrum 
pro děti a mládež a klub dětí a maminek. Komunitní centrum je situováno v sociálně vyloučené 
lokalitě v Orlové-Porubě.  
Kontaktní osoba: Bc. Žofie Tomanová, DiS. 
Kontakty: B. Němcové 853, Orlová-Poruba, 596 512 973 
 
Komunitní centra: 
 
Funguje: Spolupráce se ZŠ Slezská, s odborem sociálním a zdravotním, s odborem školství. Dále 
spolupráce KC Maják s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Futra.  
 
Doporučení: Nejsou potřeba.  
 
Občanské poradny 
 
Občanská poradna Komunitního centra Maják: 
Nabídka: Občanská poradna Komunitního centra Maják poskytuje rady, informace a pomoc všem, 
kteří se na ni obrátí. Cílem občanského poradenství je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé 
sociální situace, řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti. Cílovou 
skupinou jsou všichni, kteří se dostali do situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami a 
obrátí se na poradnu se žádostí o její služby. 
 
Statistické údaje Občanské poradny: 

K 31.12.: 2012 2013 2014 

Návštěva uživatele v poradně 75 356 345 

Telefonický dotaz 1 20 17 

Internetový dotaz 0 0 5 

Konzultace v bytě uživatele 0 0 1 

Intervence celkem 132 863 874 

 
Druh poskytnuté služby: 

K 31.12.: 2012 2013 2014 

Zprostředkování navazujících služeb 26 94 129 

Sociálně-terapeutické činnosti 3 2 0 

Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

75 362 366 

 
Kontaktní osoba: Bc. Žofie Tomanová, DiS. 
Kontakty: B. Němcové 853, Orlová-Poruba, 596 512 973, poradna@muor.cz 
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Občanská poradna Bohumín: 
Nabídka: Občanská poradna provozovaná Charitou Bohumín poskytuje rady, informace a pomoc 
všem, kteří se na ni obrátí. Cílem občanského poradenství je umožnit lidem, kteří se dostali do 
nepříznivé sociální situace, řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a 
diskrétnosti. Cílovou skupinou jsou všichni, kteří se dostali do situace, kterou nejsou schopni řešit 
vlastními silami a obrátí se na poradnu se žádostí o její služby. Poradenství je poskytováno 
v celkem 18 oblastech, v poslední době zvýšeně zejména v oblasti dluhového poradenství.  
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Fábryová, DiS. 
Kontakty: Štefánkova 957, Bohumín, 596 016 715, opbohumin@seznam.cz 
 
Občanská poradna Karviná: 
Nabídka: občanská poradna zřízená Slezskou Diakonií poskytuje základní i odborné sociální 
poradenství pro veřejnost. Denní kapacita služby je 5 intervencí.  
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Sklenaříková, DiS. 
Kontakty: V Aleji 435, Karviná-Ráj, 734 645 272, obcan.ka@slezskadiakonie.cz 
 
Občanské poradny: 
 
Funguje: Spolupráce s občanskými poradnami zvláště v podávání informací občanům v oblasti 
dluhového poradenství. Spolupráce zejména s občanskou poradnou v Bohumíně. 10% 
identifikovaných klientů této poradny pochází právě z Orlové. Zřízení poradny v Orlové znamenalo 
významné rozšíření služeb ve městě, zaměřených zejména na osoby v sociální a ekonomické 
tísni.  
 
Doporučení: nejsou potřeba.  
 
Poradny pro rodinu: 
 
Centrum psychologické pomoci – Rodinná a manželská poradna: 
Nabídka: Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje nabízí sociálně terapeutické činnosti – 
manželské, předmanželské, rodinné a psychosexuální poradenství, psychologická diagnostika, 
psychoterapie, rodinná terapie, zprostředkování dohod a psychologické poradenství v rozvodových 
a porozvodových vztahových problémech, sociálně právní poradenství, poradenství pro náhradní 
rodiny a jejich podpora, psychologické a sociální vedení, pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktů s rodinou, podpůrná krizová intervence, rodinná mediace, rodičovské dohody, 
zprostředkování styku rodiče s dítětem při nebo po rozvodovém řízení, doprovázení na kontaktních 
setkáních s druhým rodičem, nebo biologickou rodinou, spolupráce s navazujícími organizacemi, 
zprostředkování kontaktů se společenským prostředím – psychologické a sociální vedení, 
poradenská činnost, vedení terapeutických skupin, psychosociálních dovedností u studentů 
středních a vysokých škol, spolupráce s navazujícími institucemi. V oblasti náhradní rodinné péče 
– poradenství pro adoptivní a pěstounské rodiny, psychologické posouzení žadatelů o náhradní 
rodinnou péči, kurzy odborné přípravy pro budoucí pěstouny a osvojitele, služby rodinného 
poradce. Dále osvětové a preventivní aktivity – přednášky a kurzy. Organizace je pověřena 
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče s osobami 
v evidenci a osobami pečujícími. 
Kontaktní osoba: PhDr. Jana Michailidisová 
Kontakty: Karola Śliwky 620/7, Karviná-Fryštát, 596 317 575, karvina@cepp.cz 
 
Rodinná poradna Ostrava: 
Nabídka: Posláním Rodinné poradny je poskytovat sociální a psychologické poradenství a 
terapeutickou pomoc související s mezilidskými vztahy, výchovou dětí a posílením psychického 
stavu jednotlivce. Rodinná poradna vždy respektuje individuální potřeby, vlastní vůli, diskrétnost a 
práva klientů. Obecným cílem Rodinné poradny jsou příznivé rodinné, partnerské a mezilidské 
vztahy. Poskytované služby jsou krizová intervence, psychologické poradenství, výchovné 
poradenství, sociálně-psychologické poradenství. Klienty zařízení jsou rodiče, partneři, ostatní 
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členové rodiny a jednotlivci, kteří řeší konflikty v domácnosti nebo rodině, problémy s výchovou 
dětí, spory o výchovu dětí, životní traumata. Dále děti, které jsou ohroženy narušenou funkcí 
rodiny, řeší problémy ve školním prostředí, jsou zneužívány okolím, ocitly se jiné náročné životní 
situací.  
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Johanna 
Kontakty: Jahnova 864/12, Ostrava-Mariánské Hory, 599 455 120, poradnaostrava@css-
ostrava.cz  
 
Poradna pro rodinu Havířov: 
Nabídka: Poradna pro rodinu je poskytována Slezskou diakonií. Posláním poradny je podporování 
a napomáhaní rodinám s dětmi s řešením jejich nepříznivé, tíživé či krizové situace. 
Prostřednictvím odborného sociálního poradenství a sociálně terapeutické činnosti podporovat a 
napomáhat rodinám ve schopnosti získat či udržet funkčnost rodiny, plnit své funkce v rámci 
rodiny, řešit rodinné, vztahové, či osobní problémy týkající se rodiny.  
Kontaktní osoba: ing. Bc. Milana Bakšová 
Kontakty: Opletalova 4/607, Havířov-Šumbark, 732 804 353, prorodinu@slezskadiakonie.cz  
 
Rodinné poradny: 
 
Funguje: Spolupráce zejména s Centrem psychologické pomoci Karviná v přípravách náhradních 
rodičů, posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči. Doporučování klientů OSPOD na rodinné 
terapie. 
 
Doporučení: Nadále spolupracovat v rámci péče o rodiny, které procházejí konflikty, s problémy 
v komunikaci, umožňování asistovaného styku rodičů s dětmi. Zvažovat zřízení podobného 
zařízení přímo ve městě Orlové z důvodu lepší dosažitelnosti služby pro občany města.  
 
 
Centra denních služeb: 
 
Nestátní denní zařízení Duha, o.p.s.: 
Zařízení poskytuje služby sociální péče dle §45 zákona o sociálních službách, pomoc 
při sebeobsluze, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie, pomoc při 
prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, stravování, sociální 
poradenství. Základními činnostmi jsou pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, sociální, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí klientům a jejich rodinám. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním 
postižením, s kombinovaným postižením, s tělesným postižením, s mentálním postižením a 
zdravotním postižením. Zařízení má dvě pracoviště, jedno určeno pro cílovou skupinu dětí 
předškolního věku, mladších a starších dětí, dorostu a mladých dospělých do 20 let. Druhé 
pracoviště je určeno pro mladé dospělé 20-26 let a dospělé 27-64 let. Kapacita služby je 35 osob. 
Kontaktní osoba: PaedDr. Marcela Králová 
Kontakty: Lesní 859, Orlová-Lutyně, 596 511 098, kralova.marcela@quick.cz 
 
Funguje: Spolupráce s odborem sociálním a zdravotním, spolupráce s odborem školství. Provoz 
zařízení částečně hrazen z rozpočtu města v rámci neinvestičních dotací.  
 
Doporučení: Nejsou potřeba.  
 
Nízkoprahová centra: 
 
Nízkoprahové zařízení Futra: 
Nabídka: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 12-24 let, ohroženou společensky 
nežádoucími jevy, umožňující smysluplné trávení volného času. Služby poskytované uživatelům se 
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zaměřují především na sociální doprovázení uživatelů v jejich rozhodovacích procesech, 
spojených s orientací na trhu práce, při jednání s dalšími institucemi, informace spojené 
se vzděláváním, apod. Základem je kontaktní práce. Základní poradenství nabízí škálu možností 
řešení problémů uživatelů, nastínění situací, které mohou nastat a prostor k samotnému 
vyhodnocování. Preventivní aktivity jsou zaměřeny na předcházení rizikového chování. Zřízení 
zařízení bylo jednou z priorit strategického plánu v rámci komunitního plánování. Zařízení vzniklo 
k 1. 1. 2009. Kapacita služby je 30 osob, kapacita klubu 80 osob.  
Kontaktní osoba: Lukáš Pyrchala 
Kontakty: Masarykova třída 1000, Orlová-Lutyně, 777 988 786, futra@email.cz 
 
Funguje: Velmi dobrá spolupráce zařízení s odborem sociálním a zdravotním a s Komunitním 
centrem Maják. Zapojení dětí a mládeže do různých aktivit, koncertů, přednášek, výstav, jednání 
s ostatními poskytovateli služeb ve městě.  
 
Doporučení: V koncepci prevence kriminality na léta 2008-2011 a 2012-2015 byla důležitost vzniku 
zařízení tohoto typu zdůrazňována. Stejně tak ale bylo zdůrazňováno, že tato zařízení by měla 
pokrýt více lokalit ve městě. Toto je doporučením i pro následující období.  
 
 
Telefonická krizová pomoc: 
 
Linka důvěry Karviná: 
Nabídka: Linka důvěry využívána v rámci služeb Centra psychologické pomoci, Rodinné 
a manželské poradny v Karviné i pro lokalitu Orlové. Telefonickou krizovou pomoc poskytuje 
nepřetržitě 24 hodin denně. Volající může zůstat v anonymitě. Určeno pro klienty, kteří se ocitli 
v obtížné životní situaci, mají pocit bezvýchodnosti, bezradnosti, cítí se sami, opuštění a nejistí. 
Stejně tak, když je v obtížné situaci někdo blízký volajícímu. Pracovník linky důvěry naslouchá 
problémům, provází klienta, je pro něho partnerem, který s ním sdílí jeho situaci. Pomáhá najít 
cestu, jak problematickou situaci řešit. Poskytuje informace, kontakty, pomáhá hledat další 
vhodnou pomoc. Cílem je umožnit lidem v nepříznivé situaci prostřednictvím nabízené služby 
zachovat stabilitu běžného osobního, partnerského nebo rodinného života. Kontakty: 596 318 080 
nebo 777 499 650 
 
Funguje: Velmi dobrá informovanost klientů o možnostech anonymního řešení svých krizových 
situací, např. prostřednictvím letáků Linky důvěry, které jsou k dispozici na odboru sociálním 
a zdravotním.  
 
Doporučení: Nejsou potřeba.  
 
Linka bezpečí: 
Nabídka: Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 18 
let, studenti do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České 
republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Linka bezpečí ctí zásadu anonymity 
klienta a tak, pokud klienti sami nechtějí, nemusí nám sdělovat své osobní údaje. Posláním Linky 
bezpečí je poskytovat telefonickou krizovou pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se 
nacházejí v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou nebo nedokáží zvládnout 
vlastními silami. Linka bezpečí pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace. Slouží 
především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení 
a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto však 
potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc. Dětem a 
mladistvým je dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své situaci a 
dospět společně k nějakému možnému řešení.  
Kontakty: tel. 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz 
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Funguje: Spolupráce s OSPOD v případech nutného konzultování akutních případů. Velmi dobrá 
informovanost klientů o možnostech řešení své krizové situace, např. prostřednictvím letáků Linky 
bezpečí, které jsou k dispozici na odboru sociálním a zdravotním.  
 
Doporučení: Nejsou potřeba. 
 
Intervenční centra: 
 
Intervenční centrum Havířov: 
Nabídka: Poradenské zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím. Pro okres Karviná určeno 
Intervenční centrum Slezské diakonie. Posláním je vyhledávání a koordinace pomoci osobám 
ohroženým domácím násilím a rovněž osobám v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby 
ze společné domácnosti. Cílem centra je napomoci uživateli vyřešit svoji krizovou životní situaci a 
vrátit se k běžnému způsobu života. Centrum nabízí nebo zprostředkovává osobní konzultace, 
telefonické konzultace, krizovou intervenci, odborné psychologické poradenství, sociální a právní 
poradenství, vyhledávání a zprostředkovávání dalších služeb ohrožené osobě, pomoc při 
vypracování písemných žádostí a podání, aktuální informační databázi organizací. 
 
Kontaktní osoba: Michaela Ohřálová, DiS.  
Kontakty: Opletalova 4/607, Havířov-Šumbark, tel. 596 611 239, 
ic.havirov@slezskadiakonie.cz 
 
Funguje: na velmi dobré úrovni spolupráce mezi centrem a PČR, MP Orlová, odborem sociálním a 
zdravotním MěÚ, OSPOD. Uskutečnily se již společné schůzky s cílem posílení vzájemné 
informovanosti. V několika případech se podařilo společnými silami vyřešit krizovou situaci oběti, 
např. přestěhováním do utajeného bydlení, apod.  
 
Doporučení: pokračovat v navázané spolupráci, prohlubovat vzájemnou informovanost, usilovat o 
další pokračování pravidelných schůzek zúčastněných subjektů.  
 
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 
 
Sociální asistence Orlová - Komunitní centrum Maják: 
Nabídka: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, tj. podpora školní docházky, vzdělávání a 
volnočasových aktivit, pomoc s vedením domácnosti a při řešení konfliktů mezi členy rodiny, 
vedení k plnění zdravotních prohlídek a dodržování finančních závazků, pomoc při jednání na 
úřadech, ve školách, apod. Kapacita služby je 12 rodin.  
 
Druh poskytnuté služby sociální asistencí Orlová: 

K 31.12.: 2012 2013 2014 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 71 135 286 

Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 

1 25 22 

Sociálně terapeutické činnosti 0 49 31 

Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

22 160 246 

Intervence celkem 173 691 1 158 

*Zdroj: Statistiky KC Maják 
 
Kontaktní osoba: Bc. Žofie Tomanová, DiS.  
Kontakty: B. Němcové 853, Orlová-Poruba, 596 512 973, asistence@muor.cz 
 
Sociální asistence Karviná, Orlová: 
Služba zřízena v souladu s § 65 zákona o sociálních službách – sociálně-aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi. Na území města působí od roku 2010 nezisková organizace Slezská diakonie. 
Smyslem služby je doprovázení rodin s dětmi na cestě k řešení jejich problémů, které souvisí 
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s tíživou sociální situací, zadlužeností, výchovou dětí, bydlením. Terénní aktivizační služba podává 
lidem potřebné informace a podporu k tomu, aby svůj problém byli schopni vyřešit vlastními silami, 
uměli hájit svá práva a zároveň dostát svým povinnostem. Cílem služby je podpora rodin při 
snižování zadluženosti, zlepšování prospěchu dětí, řešení výchovných problémů s dětmi, nalézání 
možností pracovního uplatnění rodičů, zvyšování informovanost, jak řešit vlastní sociální problémy, 
zachování vhodného bydlení. Kapacita služby je 6 rodin na den. 
 
Počet rodin a osob: 

K 31. 12. roku: 2012 2013 2014 

Počet rodin 10 6 11 

Počet osob 46 22 46 

Zdroj: Statistiky Slezské Diakonie 
 
Kontaktní osoba: ing. Bc. Milana Bakšová 
Kontakty: Klášterní 367, Orlová-Město, 734 433 057, sa.vedouci.ka@slezskadiakonie.cz 
 
Funguje: Velmi dobrá spolupráce s OSPOD. Společná péče o rodiny nejvíce ohrožené sociálně-
patologickými jevy, rizikovým chováním svých členů, o rodiny s hrozbou odebrání dětí – sanace 
rodin jako prevence odebrání. Pomoc rodinám při udržování hygienického standardu, hospodaření 
s finančními prostředky, výchovou dětí, doprovod do různých institucí, k lékařům, apod. Služba 
působí na území celého města Orlové. Od 1. 12. 2010 služba zapojena v Systému včasné 
intervence – zkvalitnění a zrychlení komunikace s OSPOD. 
 
Doporučení: nejsou potřeba 
 
Terénní programy: 
 
Streetwork 
 
K-centrum: 
Nabídka: Služba nabízena v rámci K-centra při příspěvkové organizaci Sociální služby města 
Orlové. Terénní program zajišťuje výměnný program jehel a stříkaček. Klient má možnost získat 
sterilní jehly a stříkačky a nemusí sdílet injekční náčiní s dalšími uživateli, což by vedlo ke zvýšení 
rizika šíření infekčních nemocí. Streetworker také poskytuje poradenství, zejména informace o 
méně nebezpečných způsobech aplikace drog, nebezpečí kombinace drog, apod. V mezích 
možností, které jsou dané přímou prací na ulici, zajistí základní zdravotní ošetření, poradí ohledně 
sociálně-právních záležitostí, léčby, apod.  
 
Služby streetworku jsou bezplatné a anonymní. Streetwork poskytuje služby v úterý a ve čtvrtek od 
17:00-19:00.  
 
Funguje: Spolupráce s odborem sociálním a zdravotním. Spolupráce s odborem školství a školami 
v rámci preventivních aktivit. Spolupráce se zdravotnickými zařízeními a léčebnami. 
 
Doporučení: Nejsou potřeba. 
 
 
 
Terénní sociální práce: 
Nabídka: Služba zřízena v Komunitním centru Maják. Poskytovatelem je Město Orlová. Služba 
zabezpečuje terénní práci v sociálně-vyloučené lokalitě v Orlové-Porubě. Jedná se o službu 
poskytovanou osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy. Konkrétně se jedná o doprovody na úřady, k lékaři, do speciálních poraden a institucí, 
poradenství, vyhledávání návazných služeb, sepisování žádostí, atd. Cílem služby je klienty 
vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba je poskytována anonymně.  
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Statistiky Terénní sociální práce Orlová: 

K 31.12.: 2012 2013 2014 

Intervence 2 127 2 871 3 443 

Kontakty   887 1 201 1 321 

Celkem poskytovaných služeb 2 103 2 732 2 836 

*Zdroj: Statistiky KC Maják 
 
Nejčastěji řešená problematika Terénní sociální práce Orlová: 

Počet klientů k 31.12.: 2012 2013 2014 

Problematika bydlení neevidováno 1 364 1 157 

Dluhové poradenství neevidováno   472   527 

Sociální dávky neevidováno   316   375 

Problematika rodinného práva  neevidováno   157   197 

Problematika nezaměstnanosti neevidováno   150     73 

*Zdroj: Statistiky KC Maják 
 
Kontaktní osoba: Bc. Žofie Tomanová, DiS. 
Kontakty: B. Němcové 853, Orlová-Poruba, 733 714 008, zofie.tomanova@muor.cz 
 
Funguje: Spolupráce terénní služby s koordinátorem pro národnostní menšiny, vedení jednání 
s vlastníkem většiny bytového fondu v lokalitě – RPG, spolupráce s odborem sociálním 
a zdravotním Městského úřadu v Orlové.  
 
Doporučení: Pokračovat v úzké spolupráci s koordinátorem pro národnostní menšiny.  
 
Ostatní organizace, působící v rámci sociální a situační prevence, jinde neuvedené: 
 
Křesťanské sdružení Benjamin: 
Nabídka: Křesťanské sdružení Benjamin se zabývá prací s dětmi a mládeží a svou činnost staví na 
principech křesťanské etiky a humanismu. Vychází vstříc potřebám mladé generace mladé 
generace a pomáhá jí tyto potřeby naplňovat hodnotným způsobem. Místní pobočka 04 Orlová 
byla založena v roce 1996 na základě vysoké poptávky o podobnou činnost v Orlové a okolí. 
Se vznikem sdružení se otevřely široké možnosti spolupráce s organizacemi, které 
se sice nedeklarují jako křesťanské, avšak mají zájem o to, aby život člověka měl vysokou kvalitu a 
opíral se na pevných základech. Křesťanské sdružení Benjamin, pobočka 04 je členem České 
rady dětí a mládeže.  Velká část zájmu sdružení je věnována každodenním aktivitám zaměřeným 
na naplňování volného času. Sdružení má pro tento účel zřízený komplex sportovišť, na kterých 
koordinuje pohyb a hry dětí a mládeže, která sem každodenně přicházejí. Sdružení organizuje letní 
tábory pro děti, putovní a stanové, víkendové pobyty a sjezdy mládeže. Organizuje různé sportovní 
turnaje a pořádá koncerty. 
Kontaktní osoba: Mgr. Vladislav Szkandera 
Kontakty: Petra Cingra 482, Orlová-Město, 596 511 631, vladislav@szkandera.com 
 
YMCA Orlová: 
Nabídka: Činnost YMCA Orlová se soustředí na několik hlavních činnosti – Informační centrum pro 
mládež, gospelový soubor a Rodinné centrum Radovánek v Rychvaldu. Vlastní každodenní provoz 
je od pondělí do pátku od 14-19 hodin. Sdružení realizuje také přednáškovou činnost. Poslání 
sdružení spočívá zejména v péči o všestranný tělesný, duševní a duchovní rozvoj mladých lidí i 
neorganizované mládeže formou mravní výchovy, tělesné výchovy a sportu, výchovy k demokracii, 
toleranci a občanské zodpovědnosti, vzdělávacích programů, charitativní a humanitární pomoci 
potřebným lidem. 
Kontaktní osoba: Mgr. Štěpán Janča 
Kontakty: Palackého 787, Orlová-Město, 739 244 607, orlova@ymca.cz  
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Klub dětí a maminek – KC Maják: 
Nabídka: Určeno pro maminky a jejich děti předškolního věku. Klienti se věnují společným 
volnočasovým aktivitám. K dispozici je PC učebna s připojením k internetu. Přístup do klubu je 
bezplatný. Kapacita je 6 dospělých s dětmi v jednom okamžiku.  
Kontaktní osoba: Bc. Žofie Tomanová, DiS. 
Kontakty: B. Němcové 853, Orlová-Poruba, 596 512 948, zofie.tomanova@muor.cz 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež – KC Maják: 
Nabídka: Výtvarné a rukodělné aktivity, osvětové besedy o zajímavých tématech, výlety za 
poznání. Možnost využití sportovního náčiní k osvojení sportovního chování, rozvoji osobnosti a 
vytvoření vazeb v rámci kolektivu. Aktivity jsou bezplatné.  
Kontaktní osoba: Bc. Žofie Tomanová, DiS. 
Kontakty: B. Němcové 853, Orlová-Poruba, 596 512 948, zofie.tomanova@muor.cz 
 
Rodinné a mateřské centrum Bejbáček: 
Nabídka: Organizování pohybových, hudebních a výtvarných činností pro maminky s dětmi. 
Pořádání kurzů, seminářů a přednášek pro děti a jejich rodiče. 
Kontaktní osoba: Silvie Tůmová 
Kontakty: Energetiků 940, Orlová-Lutyně, 603 858 512, bejbacek.vivina@seznam.cz 
 
Ostatní organizace: 
Funguje: Velmi dobrá spolupráce s městem, participace na prevenci kriminality účastí členky 
sdružení v Komisi prevence kriminality. Čerpání prostředků na realizaci různých aktivity z fondů 
prevence kriminality.  
 
Doporučení: Nadále aktivně spolupracovat s městem, odborem školství, odborem sociálním 
a zdravotním a v rámci pracovní skupiny. Ze strany města nadále podporovat aktivity, 
organizované organizacemi.  
 
 
SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE – MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE AKTÉRŮ 
PREVENCE KRIMINALITY: 
 
Aktéry prevence kriminality se rozumí zástupci institucí, které se spolupodílejí na prevenci 
kriminality a zpravidla jsou členy preventivních pracovních skupin nebo komisí.  
 
Multidisciplinární spolupráce aktérů prevence kriminality byla navázána zejména v souvislosti se 
zapojením Města Orlové do Systému včasné intervence (dále SVI).  
 
Pravidelná jednání aktérů prevence kriminality jsou realizována v Komisi prevence kriminality 
a ostatních sociálně-patologických jevů a Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí. Činnost obou 
komisí je zaměřena na analýzu sociálně-patologických jevů ve městě a navrhování opatření 
k jejich řešení. Komise pro sociálně-právní ochranu dětí realizuje jednání společně s Týmem pro 
mládež SVI a její činnost je zaměřena výhradně na prevenci u cílové skupiny dětí a mládeže. Jejím 
cílem je mj. realizace aktivit a opatření v rámci SVI. 
 
Cílem SVI je včasná detekce rizikového chování dětí a mládeže a zároveň dětí ohrožených 
týráním, zneužíváním a zanedbáváním. Z toho důvodu jsou do SVI zapojeny subjekty, které se na 
péči o ohrožené děti a mládež spolupodílejí.  
 
Od roku 2009, kdy se Město Orlová zapojilo do SVI, se podařilo do systému zapojit řadu 
spolupracujících subjektů. Centrem systému, který přijímá a zpracovává informace o ohrožených 
dětech a mládeži, je OSPOD. Hlavními partnery OSPOD jsou Policie ČR, Okresní soud, Probační 
a mediační služba a Okresní státní zastupitelství. S ohledem na zkvalitnění spolupráce byly do SVI 
postupně zapojeny základní školy, pediatři, neziskové organizace, přestupkové oddělení, oddělení 
sociální práce, Městská policie.  

mailto:zofie.tomanova@muor.cz
mailto:zofie.tomanova@muor.cz
mailto:bejbacek.vivina@seznam.cz
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Spolupráce zainteresovaných subjektů v rámci SVI byla po celé sledované období na velice dobré 
úrovni. Mimořádně je ceněno zkvalitnění komunikace s Policií ČR a Probační a mediační službou. 
Spolupráce se základními školami se také výrazně zlepšila, což lze připsat zejména kvalitnímu 
nastavení komunikace prostřednictvím SVI, Informační brožuře SVI, vzdělávání školních metodiků 
prevence v přístupech k rizikovým dětem a jejich rodinám i individuálnímu přístupu v řešení 
jednotlivých případů. Zároveň lze považovat za velmi pozitivní zvýšený zájem o spolupráci 
u neziskového sektoru, nabízejícího služby sociální prevence.  
 
Počty oznámení, zaslaných prostřednictvím SVI se v prvních letech fungování systému zvyšovaly, 
v posledním roce klesl. Tento pokles nelze připisovat poklesu výskytu sociálně-patologických, ale 
spíše zkvalitnění vzájemné informovanosti a ujasnění, které informace a jakým způsobem jsou do 
systému oznamovány.  
 
Počty oznámení, zaslaných prostřednictvím SVI v letech 2010-2014: 

Počet oznámení k 31.12.: 2010 2011 2012  2013 2014 

Základní školy 77 188 231 198 164 

PČR 59 225 430 490 376 

Městská policie 60 49 37 25 19 

Lékaři 1 54 96 74 43 

NNO – sociální asistence 0 58 22 140 154 

Přestupkové oddělení 0 0 0 18 1 

Celkem: 197 578 816 945 757 

*Zdroj: Statistiky SVI – OSPOD Orlová 
 
Je poměrně obtížné se vyjádřit k tomu, zda došlo díky aplikaci SVI k nějakému významnějšímu 
poklesu kriminality mládeže. Ale je na místě uvést, že projekt SVI zatím funguje příliš krátce a není 
dostatečně stabilizován. V současném stadiu je jeho důsledné uskutečňování spíše nadějí pro 
budoucnost. Projekt SVI rozhodně sehrál pozitivní roli v oblasti urychlení přenosu informací a 
navázání multidisciplinární spolupráce napříč zapojenými subjekty a dalšími občasně 
spolupracujícími subjekty. Propojení všech tří pilířů SVI může dát základ vzniku systémového 
preventivního a resocializačního přístupu k péči o ohrožené děti. Projekt vytvořil zásadní rámec 
pro řešení problematiky dětí a mládeže nejen ve městě, ale také v regionu.  
 
 
SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE – AKTIVITY A OPATŘENÍ: 
 
Systém včasné intervence přispěl k  realizaci opatření ke zmírnění rizikového chování dětí a 
mládeže na území města. V rámci multidisciplinární spolupráce byly pro každý rok stanoveny cíle, 
které byly naplňování formou realizace dílčích preventivních projektů.  
 
Letní tábory pro rizikovou mládež: 
 
V letech 2012-2015 byly realizovány 4 běhy táborů pro rizikovou mládež. Tábory, pořádané 
OSPOD Orlová ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Orlová, jsou financovány z Programu 
prevence kriminality a městem Orlová. Pro děti ohrožené rizikovým chováním byl vždy připraven 
bohatý program koncipovaný jako sled zážitkově-vzdělávacích aktivit. Akce se v každém roce 
zúčastnilo 20 dětí ve věku 9-17 let, které měly možnost v pěti tematicky zaměřených dnech získat 
dovednosti a zkušenosti ve způsobech sebeobrany, pomoci v nouzi, zdravovědě, komunikaci, 
prevenci zneužívání návykových látek a orientaci v přírodě.  
 
Projekt se také zaměřil na bezpečné chování na internetu a na výběr budoucího povolání. Projekt 
byl velice pozitivně hodnocen účastníky i realizátory. Závěrečného vyhodnocení projektu a 
promítání DVD, spojeného s výletem na hory se společně s dětmi zúčastnili i jejich rodiče.  
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Sociálně-psychologické výcviky pro rodiče s dětmi: 
 
V letech 2011-2013 byly realizovány 3 běhy sociálně-psychologických výcviků pro rodiny s dětmi 
„Opět si rozumíme“ a „Rodina v bezpečí“. Projekt je plně zážitkovou aktivitou zaměřenou na 
zkvalitňování rodinných vztahů, upevňování vazeb, řešení mezigeneračních problémů 
prostřednictvím sebezkušenostního výcviku v modelové skupině a bezpečném prostředí. Projekt 
zaměřuje pozornost na komunikaci v rodině, interpersonální vztahy a interakce, vytváření 
pozitivního rodinného klimatu, řešení konfliktů a výchovných problémů, přičemž zážitek 
a zkušenost jsou následně reflektovány a teoreticky zarámovány. Projekt napomáhá k vytváření 
žádoucích vzorců chování, tvarování a uvědomování si svých postojů, názorů, hodnot a možností 
řešení krizových a zátěžových situací při současném poznání a pochopení mechanizmů 
a důsledků aplikovaných při řešení negativních jevů a problémů. 
 
Projekt realizovalo občanské sdružení SP+D Kontakt. V každém roce se jej zúčastnilo 12 
účastníků, vždy ve složení 1 rodič + 1 dítě. Jednalo se o 3 víkendové pobyty. Díky projektu se 
podařilo prohloubit a posílit vzájemné vztahy a vazby mezi rodiči a dětmi, zkvalitnit komunikaci 
a výchovné prostředí. Projekt byl účastníky, realizátory i pracovníky OSPOD každoročně velmi 
dobře hodnocen.  
 
Vzdělávání aktérů prevence kriminality: 
 
Kromě preventivních projektů, do nichž se zapojují aktéři prevence kriminality, probíhá od roku 
2012 kontinuální vzdělávání aktérů prevence kriminality, zaměřené na různé skupiny obyvatel, 
ohrožených sociálně-patologickými jevy. V průběhu let 2012-2015 bylo vzdělávání aktérů prevence 
kriminality realizováno ve 4 oblastech.  
 
2012 – projekt „Jak na rizikové děti a jejich rodiny“ – prevence sociálně-patologických jevů na 
školách, cílovou skupinou byli školní metodici prevence a výchovní poradci základních škol 
v Orlové a spádových obcích.  
 
2013 – projekt spolupráce aktérů prevence kriminality, zaměřený na zkvalitnění vzájemné 
spolupráce a objasnění kompetencí jednotlivých subjektů prevence kriminality. 
 
2013 – „Práce s oběťmi trestných činů“ - Seminář reagoval na nový zákon o obětech trestných činů 
a vznik nových institucí, které se prací s oběťmi trestných činů zabývají. Jelikož tato problematika 
zasahuje řadu subjektů a řeší se napříč věkovými skupinami klientely, byla žádoucí spoluúčast 
vybraných pracovníků ze všech zaangažovaných spolupracujících subjektů. Výstupem ze 
semináře bylo vytvoření letáku pro oběti trestných činů, plakátu pro veřejnost a odborné příručky, 
která je k dispozici všem odborníkům, kteří se danou problematikou zabývají. Seminář byl velmi 
pozitivně hodnocen a účastníci přivítají realizaci obdobných pracovních seminářů v příštích letech.  

2014 – „Práce s rizikovou mládeží“ - Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnění spolupráce subjektů, 
působících v péči o ohrožené děti a mládež tak, aby došlo ke snížení rizika delikventního chování 
dětí a mládeže. Projekt navazoval na dva realizované projekty v roce 2013 zaměřené na 
multidisciplinární spolupráci a práci s oběťmi trestných činů. Konkrétním výstupem měly být 
informativní materiály pro veřejnost ve formě letáků a zároveň praktická brožura pro odbornou 
veřejnost – aktéry prevence kriminality. Prakticky byl projekt realizován formou dvou dvoudenních 
seminářů. Lektory byli odborníci z institucí, podílejících se na péči o ohrožené děti a mládež – 
Policie ČR, Městská policie, OSPOD, Středisko výchovné péče, Pedagogicko-psychologická 
poradna, Probační a mediační služba. Výstupní materiály byly vytvořeny tak, aby co nejstručněji, 
ale zároveň dostatečně vyčerpávajícím způsobem, definovaly jednotlivé rizikové situace a způsoby 
chování u dětí a mládeže a opatření, vedoucí k jejich nápravě nebo předcházení. Výstupní 
materiály pro veřejnost byly distribuovány do základních škol, do čekáren dětských lékařů, 
nízkoprahových a volnočasových center, azylového domu, občanské poradny a na odbor sociální 



Stránka 69 z 106 
 

a zdravotní Městského úřadu v Orlové. Zároveň byly vyvěšeny v informativních tabulích na území 
města Orlové. 
 
2015 – „Prevence sociálního vyloučení mladistvých a mladých dospělých“ – Cílem tohoto projektu 
bylo vytvoření koordinovaného přístupu k péči o mladistvé a mladé dospělé ve věku do 26 let, kteří 
jsou ohroženi sociálním vyloučením. Nejvíce ohroženými jsou děti, které neměly možnost vyrůstat 
v rodinném prostředí, zejména děti z náhradní rodinné péče a s nařízenou ústavní výchovou. 
Cílem projektu bylo vytvoření výstupních materiálů – letáků pro mladistvé a mladé dospělé 
s informacemi o možnostech přípravy na samostatný život. Dále byla vytvořena nabídka 
přednášek, seminářů a exkurzí do organizací, které s mladistvými a mladými dospělými pracují za 
účelem prevence jejich sociálního vyloučení.  
 
 
PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ: 
 
Koordinovaný přístup k práci s oběťmi trestných činů na území města Orlové vychází 
z multidisciplinární spolupráce aktérů prevence kriminality. V rámci této spolupráce a vzdělávání 
aktérů prevence kriminality byl realizován projekt prevence kriminality na téma práce s oběťmi 
trestných činů. V akčních plánech pro léta 2012-2015 byly tyto aktivity zacíleny na oběti domácího 
násilí, ale v důsledku přijetí zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, došlo k rozšíření 
cílové skupiny projektu na všechny oběti trestných činů.  
 
Byl vytvořen pracovní materiál pro aktéry prevence kriminality a řada informačních materiálů pro 
veřejnost, která se jednoduchou formou dozvídá, kde se může oběť trestného činu obrátit a jaká jí 
bude poskytnuta pomoc.  
 
Ačkoliv je práce s oběťmi trestných činů náplní práce mnohých institucí, např. Policie ČR, OSPOD, 
soudů, neziskových organizací, stěžejní organizací, která v této oblasti realizovala řadu projektů, je 
Probační a mediační služba České republiky.  
 
Jedním z realizovaných projektů Probační a mediační služby byl projekt „Proč zrovna já“, který byl 
realizován v období od 1. 1. 2013 - 30. 11. 2015 a zapojilo se do něj 40 středisek Probační 
a mediační služby ve spolupráci s nevládními organizacemi. V rámci projektu vznikly Poradny pro 
oběti, jejichž náplní činnosti je: 

 telefonické a internetové poradenství 

 osobní poradenství 

 doprovázení obětí 

 psychologická a psychoterapeutická podpora obětí 

 restorativní skupinové konference 

 multidisciplinární týmy pro oběti 

 systematický monitoring problémů a potřeb obětí 

 metodiky osobního i vzdáleného poradenství 
 
Statistická data projektu: 

 Celkem 1 459 (z toho 257 Moravskoslezský kraj) klientů 

 2 835 (z toho 290 Moravskoslezský kraj) konzultací 

 79% dospělí (19 – 60), 18% senioři, 3% děti 

 Dle pohlaví 62% žen 
 
Řešená problematika: 

 28% - majetková trestná činnost 

 27% - násilná trestná činnost 

   6% - sexuálně orientované trestné činy 

 10% - činy ne-trestné 

 29% - ostatní 
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PREVENTIVNÍ ČINNOST OSPOD: 
 
Preventivní volnočasové aktivity: 
 
Preventivní volnočasové aktivity, realizované OSPOD, hrazené z rozpočtu Města Orlové jsou 
zaměřeny na smysluplné využití volného času u dětí a mládeže – klientů OSPOD, pocházejících 
ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.  
 
Jedná se o řadu zážitkových aktivit, kterých se účastní děti a mládež, kteří se nemohou ze 
sociálních a ekonomických důvodů účastnit hrazených aktivit, pořádaných např. základními 
školami. Jedná se o desítky výletů, návštěv kulturních, volnočasových a sportovních zařízení, 
pobytů na horách v průběhu každého roku. Každoročně jsou tyto aktivity završeny Mikulášskou 
nadílkou, realizovanou v prostorách Domu kultury Města Orlové.  
 
V letech 2011-2014 se těchto aktivit zúčastnilo na 1000 dětí a mládeže – klientů OSPOD.  
 
Péče o děti s nařízenou ústavní výchovou: 
 
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, navštěvuje 
OSPOD děti s trvalým pobytem v Orlové a spádových obcích, kterým byla nařízena ústavní 
a ochranná výchova. Jedná se o děti, které byly do zařízení pro výkon ústavní výchovy umístěny 
v důsledku dlouhodobě přetrvávající nedostatečné péče jejich rodičů, zanedbávání, zneužívání 
nebo týrání a také o děti, které vykazovaly závažné poruchy chování.  
 
Děti jsou navštěvovány pracovníky OSPOD minimálně 4x ročně, se stejnou intenzitou jsou 
navštěvováni jejich rodiče tak, aby bylo možné prostřednictvím sanace rodiny dosáhnout návratu 
dětí do rodinného prostředí.  
 
Příprava dětí a mladistvých na samostatný život: 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, se zúčastnilo mezinárodního projektu „Přenos know-how 
práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s ním související 
sociální exkluzí.  

Cílem projektu byla výměna zkušeností v práci s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním 
na pracovním trhu mezi britskými partnery NACRO a Youth Association a českými účastníky. 
Hlavním výstupem je stáž v britských organizacích a publikace „Jak překonat problém 
nezaměstnanosti mládeže: dobrá praxe z ČR a Velké Británie“.  

Publikace se věnuje tématu práce s nezaměstnanou mládeží a je primárně určena pracovníkům 
NNO, OSPOD a představitelům státní i soukromé sféry, kteří problémy NEET osob řeší 
v každodenní praxi.  
 
Sanace rodin – péče o sociálně-slabé rodiny: 
 
V souladu s požadavkem návratu dětí z ústavní výchovy do přirozeného rodinného prostředí, 
působí OSPOD v rodinách, v nichž došlo k odebrání dětí z jejich péče nebo takové odebrání 
bezprostředně hrozí.  
 
Tato sanace je prováděna formou terénní asistence, vykonávanou jednou pracovnicí OSPOD na 
dohodu o pracovní činnosti a také v rámci spolupráce se službou sociálně-aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi Slezské Diakonie a KC Maják.  
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V případě akutní krizové situace je rodina vybavena základními potravinami, které slouží 
k prevenci akutního nedostatku finančních prostředků k uspokojení základních životních potřeb 
členů rodiny.  
 
Péče o pěstounské rodiny: 
 
Není-li možný návrat dětí a mládeže do biologických rodin, OSPOD vždy upřednostňuje umístění 
dětí do náhradních rodin před nařízením ústavní výchovy. Tyto náhradní rodiny, zejména 
pěstounské, umožňují dětem vyrůstat v rodinném prostředí, zároveň umožňují také bezpečný 
a pravidelný kontakt s biologickými rodinami po doby, kdy tyto nejsou schopny o děti pečovat.  
 
Od roku 2013 uzavírá OSPOD s pěstounskými rodinami Dohody o výkonu pěstounské péče. 
V rámci uzavřených dohod OSPOD rodiny doprovází a poskytuje nebo zprostředkovává jim služby, 
na něž tyto rodiny mají ze zákona nárok.  
 
Jedná se zejména o realizaci respitních pobytů, jejichž účelem je poskytnutí odpočinku 
pěstounům, a to v délce minimálně 14 dní v kalendářním roce. OSPOD pořádá pro děti 
z pěstounských rodin jarní a letní tábory, ozdravný pobyt, víkendové pobyty, návštěvy kin a další 
výlety. Povinností pěstounů, kteří mají uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, je 
absolvování vzdělávání v celkové délce 24 hodin v průběhu 12-ti kalendářních měsíců. OSPOD 
Orlová realizuje tyto vzdělávací aktivity prostřednictvím veřejné zakázky, ale současně 
zaměstnáváním odborných lektorů, psychologů a terapeutů.  
 
Přednášková činnost pro základní školy: 
 
Přednášková činnost OSPOD je nabízena základním školám na území města a spádových obcích, 
a to jak žákům škol, tak pedagogickému sboru. Přednášky jsou realizovány kurátory pro mládež 
a zaměřeny na aktuální témata z oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Každoročně je školám 
zasílána nabídka témat. Od roku 2015 jsou realizována pravidelná setkávání OSPOD a školních 
metodiků prevence, kdy je tématem diskuse jeden ze sociálně-patologických jevů, vyskytujících se 
na školách.  
 
Od roku 2014 jsou realizována pravidelná setkávání členů komise pro sociálně-právní ochranu dětí 
a ředitelů základních škol. Tématem je vzájemná spolupráce a ujasnění kompetencí jednotlivých 
subjektů.  
 
 
OSTATNÍ PREVENTIVNÍ ČINNOSTI, ORGANIZOVANÉ ODBOREM SOCIÁLNÍM 
A ZDRAVOTNÍM, JINDE NEUVEDENÉ: 
 
Humanitární sbírka šatstva a provoz humanitárního šatníku: 
 
Od roku 2013 probíhají na odboru sociálním a zdravotním pravidelné sbírky šatstva, v roce 2013 
zaměřené na celou populaci, v letech 2014-2015 zaměřené na děti a mládež. Šatstvo, obuv, 
lůžkoviny, ale také ostatní předměty denní potřeby, jsou uloženy v humanitárním šatníku na 
odboru sociálním a zdravotním, který je klientům přístupný v úředních hodinách Městského úřadu.  
 
Péče o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, po propuštění z výkonu trestu, ze zařízení 
pro výkon ústavní výchovy, atd.: 
 
Péče o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, po 
propuštění z ústavních zařízení, pěstounské péče, zdravotnických zařízení, atd. je v kompetenci 
sociálního kurátora. Sociální kurátor v rámci základního sociálního poradenství poskytuje klientům 
informace potřebné k překonání jejich nepříznivé životní situace. V rámci odborného sociálního 
poradenství pomáhá klientům zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, snaží se 
zabránit sociální izolaci klientů, pomáhá jim při uplatňování práv a oprávněných zájmů, je klientům 
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nápomocen při obstarávání osobních záležitostí a realizuje sociálně terapeutické činnosti, které se 
zaměřují na obnovení vztahů klientů s jejich okolím, jejich praktických schopností a dovedností. 
Pomáhá zmírnit dopad vlivu rizikových skupin na klienta. 
 
Péče o osoby bez přístřeší: 
 
Péče o osoby bez přístřeší je v kompetenci oddělení sociální práce, zejména sociálního kurátora. 
Tento monitoruje výskyt těchto osob ve městě. V období blížící se zimy zprostředkovává těmto 
osobám ubytování, zejména v noclehárnách v okolních městech. Vybavuje je šatstvem, 
hygienickými potřebami, popřípadě potravinami. 
 
Potravinová banka: 
 
Odbor sociální a zdravotní realizoval v roce 2014 potravinovou sbírku. V krizových situacích jsou 
potravinovými balíčky zabezpečeni klienti oddělení sociální práce nebo rodiny, které jsou v péči 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí.  
 
Komunitní plánování: 
 
Komunitní plánování je metoda, kterou lze otevřeně a veřejně plánovat sociální služby a navazující 
aktivity ve vymezené oblasti tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Plánování sociálních služeb 
probíhá v souladu se zákonem o sociálních službách. Je to otevřený, cyklický proces zjišťování 
potřeb, zdrojů, plánování, realizace a vyhodnocení efektivity dílčích kroků za účelem zajištění 
dostupnosti sociálních služeb ve vymezené oblasti. Účastníky komunitního plánování se mohou 
stát všichni, kteří se dobrovolně hlásí k principům komunitního plánování sociálních služeb a 
aktivně se podílejí na jeho realizaci. Jsou to zástupci uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů 
sociálních služeb a veřejnosti.  
 
Komunitní plánování probíhá v pěti pracovních skupinách, a sice skupina senioři, občané se 
zdravotním postižením, děti mládež a rodina, etnické menšiny a občané v přechodné krizi.  
 
Strategickým dokumentem komunitního plánování je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
a služeb navazujících ve městě Orlové a v jeho správním obvodu na období 2013 - 2015. 
 
 
DEFINOVANÉ CHYBĚJÍCÍ NEBO NEDOSTATEČNÉ AKTIVITY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY, 
SOUVISEJÍCÍ S PREVENCÍ KRIMINALITY: 
 
Tzv. startovací byty (byty přechodného pobytu) pro rodiny s dětmi: 
 
Nedostatečná kapacita bytů pro nízkopříjmové rodiny s dětmi, event. samotné rodiče s dětmi. 
Situaci neřeší nové bytové jednotky v budově „Doubravan“, jelikož klienti odboru sociálního 
a zdravotního, kteří se v minulosti dostali do platební neschopnosti, zpravidla neplní požadavky na 
přidělení bytu.  
 
Funguje: V minulosti se neosvědčila spolupráce s NNO Vzájemné soužití – Hnízdo, jelikož tzv. 
startovací byty byly touto organizací přednostně přidělovány nepřizpůsobivým rodinám, které pak 
z důvodu platební neschopnosti musely být vystěhovány. V roce 2015 započata spolupráce se 
sdružením „Orlovák“. 
 
Doporučení: Pokračovat ve spolupráci s RPG byty ohledně možností uvolňování části bytového 
fondu k ubytovávání nízkopříjmových rodin s dětmi za zvýhodněných podmínek, např. za snížené 
nájemné.  
  

http://www.mesto-orlova.cz/soubory_clanek/23666_1.pdf
http://www.mesto-orlova.cz/soubory_clanek/23666_1.pdf
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: 
 
Dle §62 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Vysoká kriminalita mládeže ve správním 
obvodu a zejména přímo ve městě Orlové. Zvýšený počet řešených problémů dětí a mládeže. 
Absence služby tohoto typu s možností anonymního užívání. Zřízení zařízení, které bude 
naplňovat potřeby cílové skupiny 15-26 let.  
 
Funguje: Nízkoprahové zařízení Futra dle §62 zákona o sociálních službách. Zaznamenány 
problémy s dalším financováním služby po ukončení Individuálního projektu Moravskoslezského 
kraje. Dále elokované pracoviště domu dětí a mládeže, klub Spirála. Není však v souladu se 
zákonem o sociálních službách a nepokrývá cílovou skupinu. Navíc bez možnosti anonymního 
užívání služby, další nevýhodou je lokalizace v Orlové-Lutyni, podobné zařízení v jiných částech 
města chybí zcela.  
 
Doporučení: Řešit problematiku zřízení nízkoprahového zařízení v jiných částech města. Dále do 
budoucna řešit udržitelnost podobných projektů z hlediska jejich financování.  
 
Středisko výchovné péče: 
 
Dlouhodobá zkušenost pracovníků OSPOD svědčí o potřebě umístění Střediska výchovné péče ve 
městě. Dostupné středisko v Karviné je klienty využíváno. Avšak klienti, kteří patří mezi 
nízkopříjmové rodiny, event. rodiny, žijící pod hranicí životního minima, obvykle z finančních 
důvodů středisko nenavštíví.  
 
Funguje: Středisko výchovné péče v Karviné, které spolupracuje zejména se základními školami 
a s oddělením sociálně-právní ochrany dětí. 
 
Doporučení: Nalézt vhodné umístění Střediska výchovné péče v nebytových prostorách ve městě. 
Jednat o možnostech financování střediska. 
 
Psychologické a psychiatrické služby pro děti a mládež: 
 
V rámci preventivní činnosti OSPOD, který pracuje mj. s dětmi s psychickými problémy či 
s psychiatrickými diagnózami je nutná spolupráce se specialisty v těchto oborech. Bohužel, čekací 
lhůty na vyšetření u pedopsychologů a pedopsychiatrů jsou zpravidla velmi dlouhé.  
 
Funguje: Nabídka psychologických a psychiatrických služeb pro děti a mládež v okolních městech. 
Nedostupnost péče ve městě je problémem pro nízkopříjmové rodiny a rodiny, vyplácených 
sociálními dávkami. 
 
Doporučení: Řešit problematiku nedostatku psychologických a psychiatrických služeb pro 
uvedenou cílovou skupinu, např. pobídkami pro psychology nebo psychiatry s nabídkou 
zvýhodněného pronájmu prostor, event. bydlení.  
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Informace o provedených výzkumech, šetřeních a anketách 
 
Na sklonku roku 2015 bylo provedeno krátké dotazníkové šetření zaměřené na vnímání pocitu 
bezpečí, na kvalitu práce bezpečnostních složek a sociálních služeb. Součástí dotazníkového 
šetření bylo také zjišťování nejrizikovějších částí města a obecné vnímání dynamiky bezpečnostní 
situace. 
 
Výstupy provedeného šetření: 
 
Respondenti byli dotázáni na to, jak se dle nich za poslední dva roky změnila bezpečnost ve městě 
Orlová za poslední dva roky. Nejvíce respondentů  - 33% si myslí, že míra bezpečnost v Orlové se 
za poslední dva roky nezměnila, 26% respondentů neví, anebo si myslí, že se situace zhoršila. 
Nejméně si respondenti myslí, že se situace zlepšila – 15%. 
  
Graf – Změna bezpečnosti v Orlové za poslední dva roky 
 

 
 
Z dalších údajů vyplývá, že oslovení muži považují bezpečnost ve městě za lepší než ženy – 23% 
mužů si oproti 11% myslí, že se situace za poslední dva roky zlepšila. Poměr těch, kteří si myslí, 
že se naopak zhoršila, je vyrovnaný (24% mužů a 26% žen). 
Rozdíly pak jsou patrné i u těch, kteří v Orlové pracují, ale nebydlí, oproti těm, kteří v Orlové 
pracují i bydlí. Z těch, kteří zde pracují, ale nebydlí, si  17% myslí, že se situace zlepšila a 13%, že 
se zhoršila. Přičemž ze získaných dat nevyplývá, že by se názor na změnu bezpečnosti odvíjel od 
toho, jak dlouho dotyčný v Orlové pracuje. 
Ti, kteří zde pracují i bydlí, si pak v 13% myslí, že se situace zlepšila a 31%, že se zhoršila.  
 
Bezpečnost v jednotlivých městských částech 
 
Ze získaných výsledků se ukazuje, že v hodnocení bezpečnosti v jednotlivých částech města, 
nejsou markantní rozdíly – nejlépe hodnocená část Orlová – Lutyně (průměrné hodnocení 2,8) je 
jen o jednu pomyslnou známku lepší než hodnocení nejhůře oznámkované části – Orlová – 
Poruba (průměrné hodnocení 3,9). Z odpovědí respondentů je navíc patrné, že žádná část města 
není vnímána jako zcela bezpečná, jelikož i nejlepší hodnocení se blíží hodnocení průměrné, tedy 
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za tři. Přičemž na hodnocení bezpečnosti jednotlivých částí města Orlová nemá příliš vliv to, zda 
respondent bydlí či nikoliv: průměrné celkové7 hodnocení těch, co zde pracují i bydlí je rovno 3,2 
těch, co zde jen pracují pak 3,1. 
 
Tabulka – Průměrné hodnocení bezpečnosti jednotlivých městských částí 

Městská část 
Průměrné 
hodnocení 

Orlová – Lutyně 2,8 

Orlová – Lazy 3,0 

Orlová – Město  3,1 

5. etapa 3,3 

Orlová – Poruba 3,9 

 
V následujícím grafu je znázorněno, jak respondenti hodnotili úroveň bezpečnosti v jednotlivých 
městských částech (známkování jako ve škole – 1 nejlepší, 5 – nejhorší). Jak je z grafu patrné 
a jak vyplývá i z výše uvedeného, nejčastějším hodnocením bylo za tři, nejméně často pak za 
jedna, přičemž i u Orlové – Lutyně, která celkově vyšla nejlépe, dali respondenti za jedna jen ve 3 
%.  
 
Graf – Hodnocení bezpečnosti v jednotlivých městských částech 
 

 
 
Jak se ukázalo, průměrné hodnocení celkové bezpečnosti ve všech městských částech je 
v souladu s tím, jak respondenti vnímají případnou změnu bezpečnosti v Orlové za poslední dva 
roky. Ti, kteří jí vnímají jako zhoršenou, hodnotili bezpečnost ve všech městských obvodech 
nejhůře (3,3). Ti respondenti, kteří jí vnímají jako zlepšující se, hodnotili bezpečnost ve všech 
městských částech průměrně nejlépe – 2,9. 
 
 

                                                           
7
 Průměrným celkovým hodnocením se myslí průměr součtu hodnocení všech městských obvodů u 

jednotlivých kategorií respondentů. 



Stránka 76 z 106 
 

 
Zkušenosti s negativními jevy 
 
V této části jsou zpracovány jen odpovědi těch, kteří v Orlové nejen pracují, ale také bydlí, a to 
z důvodu co jak největší objektivnosti, vzhledem k tomu, že cílem je zjistit, jak se lidé cítí bezpečně 
ve městě Orlová, a z otázky není jasné, zda se respondenti s danými jevy setkali v Orlové nebo 
v místě svého bydliště. 
Pocit bezpečí není dán jen mírou kriminality v obci, ale také mírou výskytu negativních jevů či 
jedinců s rizikovým chováním, které mohou vyvolávat pocit ohrožení, popřípadě mohou být 
zdrojem (latentního) konfliktu – vulgární jednání, alkoholismus apod. I proto byly tyto jevy zahrnuty 
do nabídky, z které mohli respondenti vybírat. 
Z dotazníků vyplývá, že nejčastěji se dotázaní setkávají s vulgaritou mládeže. Je však potřeba brát 
v potaz skutečnost, že pedagogičtí pracovníci tvořili 48% všech dotázaných a jsou to právě oni, 
kteří se s vulgaritou u mládeže nejčastěji setkávají. 
Na pomyslném druhém místě je vandalismus, těsně za ním pak drobné krádeže a rušení nočního 
klidu.  
Respondenti měli rovněž možnost uvést další negativní jevy, s kterými se setkávají či setkali 
a které nebyly zahrnuty do nabídky. Respondenti uvedli následující: rostoucí agresivita 
a lhostejnost, bezdomovci ve městě, nevhodná péče o děti, záškoláctví, šikana, nevhodná péče 
o domácí zvířata a volně pobíhají psi bez náhubku, trávení psů, vulgarita seniorů. 
 
Graf – Míra setkávání s negativními jevy 
 

 
 
 
Pozn.: TD – tvrdé drogy, MD – měkké drogy, DN – domácí násilí, NK – noční klid, OP – obytný 
prostor 
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Funkčnost prostředků a institucí zajišťujících bezpečnost 
 
V rámci dotazníkového šetření bylo rovněž zjišťováno, jak jsou dotázaní respondenti spokojeni 
s některými (základními) složkami, které by měly či mohly podporovat pocit bezpečí ve městě. 
I zde se pro větší objektivnost pracovalo pouze s odpověďmi těch, kteří v Orlové pracují i bydlí. 
Obdobně jako u hodnocení bepečnosti v jednotlivých částech města, není velký rozdíl mezi nejlépe 
a nejhůře hodnocenou skupinou.  
Nejlépe je hodnocena funkčnost kamerového systému a Městské policie Orlová – obojí 2,5. 
Nejhůře jsou pak hodnoceny návazné sociální služby – 2,9.  
 
Tabulka – Hodnocení funkčnosti vybraných prostředků a institucí: 
 

 Průměrné hodnocení 

Kamerový systém (KS) 2,5 

Městská policie Orlová (MP) 2,5 

Policie České republiky (PČR) 2,6 

Asistenti prevence kriminality (APK) 2,8 

Návazné sociální služby (NSS) 2,9 

 
I zde respondenti hodnotili dané jevy od jedničky do pětky, jako ve škole. Nejvíce pomyslných 
jedniček dostala Městská policie, nejvíce pomyslných pětek pak Asistenti prevence krminality. 
 
Graf – Hodnocení funkčnosti prostředků a institucí zajišťujících bezpečnost: 
 

 
 
 
V závěru byli respondenti vyzváni, aby napsali doporučení, která by dle nich zvýšila pocit 
bezpečnosti ve městě. V následující tabulce jsou vypsány respondenty navržená doporučení. 
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Tabulka – Doporučení pro zlepšení pocitu bezpečnosti ve městě Orlová 
 

Více kamer Uzavřít hladová okna Více kontrol v 
podnicích 

Vyšší tresty a vyšší 
pokuty 

Omezení provozu 
restaurací v nočních 
hodinách 

Více PČR, MP a APK 
v ulicích, hlavně ve 
večerních hodinách a 
okrajových částech 
města 

Více hlídek kolem 
nočních klubů 

kontrola výskytu 
návykových látek 

Uzavřít herny Zrušení ubytoven Více měření rychlosti MP v doprovodu 
služebního psa 

Více hřišť pro 
dospívající a dospělé 
(nohejbal apod.) 

Více prevence Více policie u MŠ, ZŠ 
a volnočasových 
institucí 

Navýšení kompetencí 
MP a PČR 

Zvyšovat spolupráci 
jednotlivých institucí 

Zakoupení navigace 
pro MP 

Kontrola parku a 
dětských hřišť 

Dostatečné osvětlení 
na parkovištích 

Navýšit počet 
příslušníků PČR 

Posílit roli MP  Spolupráce se 
školami na 
preventivních 
aktivitách 

 

Navýšit počet 
strážníků MP 

Mluvit s občany a 
zajímat se o jejich 
problémy 

Dbát na funkčnost 
pouličního osvětlení 

 

Navýšit počet 
asistentů prevence 
kriminality 

Zvýšit spolupráci 
s návaznými 
sociálními službami 

Více všímavých lidí  
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Stanovení hlavních a dílčích problémů 
 
Strategií prevence kriminality v ČR pro období let 2016-2020 byly stanoveny níže uvedené priority, 
které budou akceptovány i v našem městě. Jedná se o: 
 
I. Systém prevence kriminality 
II. Pomoc obětem trestné činnosti 
III. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí 

a mládeže 
IV. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách 
V. Nové hrozby a přístupy 
 
Výše uvedené priority a pojmy představují poměrně širokou škálu aktivit a opatření, která bude 
možno realizovat v uvedeném programovém období. 
 
Oblast I. Systém prevence kriminality představuje: 
- Dotační programy prevence kriminality a jejich finanční zajištění 
- Využití příkladů dobré praxe a tvorbu metodik 
- Odborné vzdělávání manažerů prevence kriminality, strážníků MP a policistů Policie ČR 
- Prevenci kriminality v Policii ČR 
- Činnost Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPPK) a užší zapojení samospráv  
- Prevence kriminality v obecních policiích 
- Legislativa – posílení systému prevence kriminality 
- Dobrovolnictví v prevenci kriminality 
- Mezinárodní spolupráce (v rámci EU i OSN) 
- Věda, výzkum a inovace (posílení vědeckého přístupu, výzkumů a inovací v oblasti prevence 

kriminality) 
 
Oblast II. Pomoc obětem trestné činnosti 
- Poradenství a pomoc obětem obecně 
- Zvlášť zranitelné skupiny obětí – děti a mládež, senioři, národnostní menšiny 
- Domácí násilí 
- Obchodování s lidmi 
 
Oblast III. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže 
- Podpora zavádění systému tzv. probačních domů pro poskytování postpenitenciární péče 
- Prevence nástupu kriminální kariéry u dětí a mládeže, boj proti recidivě dětí a mladistvých 

pachatelů 
- Uplatňování Systému včasné intervence pro detekci problémových případů 
- Podpora multidisciplinárních týmů pro mládež 
 
Oblast IV. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách 
- Uplatňování specifických opatření založených na multioborovém přístupu a komplexu 

vzájemně souvisejících a provázaných opatření 
- Prevence specifických problémů – zadluženost a lichva, kriminalita spojená a související 

s hazardem, drogy, pouliční kriminalita, majetková kriminalita, extremismus, volný čas dětí a 
mládeže 

- Podpora a rozvoj osvědčených projektů (Asistent prevence kriminality, Domovník-preventista 
apod.) 

 
Oblast V. Nové hrozby a přístupy 
- Bezpečnost (nejen) na školách – ochrana školských objektů za využití prostředků situační 

prevence 
- Kriminalita ve virtuálním prostoru – podpora preventivních projektů 
- Prevence zadlužování 
- Nové přístupy v boji proti majetkové kriminalitě 
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Z uvedeného vyplývá, že je možno v rámci tohoto spektra stanovených priorit vytvořit celou řadu 
dílčích projektů prevence kriminality, které mohou pomoci řešit konkrétní problémy našeho města.  
 
Přestože nadále zůstávají některé oblasti, které nejsou podporovány systémem prevence 
kriminality v ČR, jako je oblast dopravy a BESIP a také problematika návykových látek, budou pro 
potřeby města zahrnuty i tyto záležitosti do tohoto dokumentu, minimálně do akčních plánů na 
jednotlivá období.   
 
Rozhodně pro rok 2016 bude pokračováno s projektem dotýkajícím se problematiky návykových 
látek – „Lepší je nebrat!“, jehož realizace započala v roce 2015. 
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Akční plány 2016 – 2022 
 
V následujících podkapitolách budou představeny akční plány (dále jen AP) pro jednotlivá léta. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o poměrně delší plánovací období, a kdy reálné AP mají 
reagovat na aktuální bezpečnostní problematiku, je nutno zohlednit jistou variabilitu, kdy bude 
prováděna aktualizace jednotlivých AP před zahájením jejich realizace. Tento proces nastane vždy 
ke konci předchozího roku. Toto se netýká následujícího AP pro rok 2016. 
 
 
AP 2016 

Pořadí Název projektu Náklady Zdroje 

1 Domovník-preventista 2016 185 376 MV + Město 

2 Forenzní značení kol 24 040 MV + Město 

3 Vzdělávání aktérů prevence – práce s rizikovou rodinou 85 000 MV + Město 

4 Bezpečný dům 1241-1242 (přesun z r. 2015) 448 000 MV + Město 

5 Lepší je nebrat! (2. fáze projektu) 60 000 Město 

6 Upgrade MKDS 1 800 000 Město (INV) 

7 Bezpečně a profesionálně (vzděl. MP a PČR) 45 000 Město 

8 BESIP – soubor aktivit 25 000 Město 

9 Bezpečně v kyberprostoru I. (programy pro ZŠ) 10 000 Město + PČR 

10 Asistent prevence kriminality (ÚP 1) 595 000 Město + ÚP 

11 Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů 
prostřednictvím VFPK 2016 

60 000 Město + 
realizátoři 

 CELKEM 3 337 416  

 
 
AP 2017 

Pořadí Název projektu Náklady Zdroje 

1 Analýza rizik v sociálně vyloučených lokalitách 150 000 MV + Město 

2 Letní tábor pro ohrožené a rizikové děti a mládež 95 000 MV + Město 

3 Vzdělávání aktérů prevence – vyloučené lokality 89 000 MV + Město 

4 Dny bezpečnosti 2017 500 000 Sponzoři 

5 Asistent prevence kriminality (ÚP 2) 595 000 Město + ÚP 

6 Lepší je nebrat! (3. fáze projektu) 25 000 Město 

7 Senioři v akci  65 000 MV + Město 

8 Bezpečně v kyberprostoru II. (programy pro ZŠ) 10 000 Město + PČR 

9 Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů 
prostřednictvím VFPK 2017 

60 000 Město + 
realizátoři 

 CELKEM 1 589 000  

 
 
AP 2018 

Pořadí Název projektu Náklady Zdroje 

1 Mobilní služebna MP 1 500 000 MV + Město 

2 Ochrana osob, obydlí, majetku a vozidel 65 000 MV + Město 

3 Bezpečná škola – soubor opatření 180 000 MV + Město 

4 Rozšíření MKDS (V. etapa)  1 000 000 Město (INV) 

5 BESIP 2 – soubor aktivit 25 000 Město  

6 Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů 
prostřednictvím VFPK 2018 

60 000 Město + 
realizátoři 

 CELKEM 2 830 000  

 
 
AP 2019 

Pořadí Název projektu Náklady Zdroje 

1 Lépe a bezpečněji – soubor aktivit pro ohrožené jedince i 
celé rodiny 

220 000 MV + Město 

2 Vzdělávání aktérů prevence – SVI  85 000 MV + Město 
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3 Letní tábor pro ohrožené a rizikové děti a mládež 95 000 MV + Město 

4 Forenzní značení kol a invalidních vozíků I. 26 000 MV + Město 

5 Dny bezpečnosti 2019 500 000 Sponzoři 

6 Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů 
prostřednictvím VFPK 2019 

60 000 Město + 
realizátoři 

 CELKEM 986 000  

 
 
AP 2020 

Pořadí Název projektu Náklady Zdroje 

1 Bezpečné město I. 100 000 MV + Město 

2 Bezpečně ve virtuální komunikaci I. 55 000 MV + Město 

3 Sebeobrana pro ženy I. 45 000 MV + Město 

4 Forenzní značení kol a invalidních vozíků II. 26 000 Město 

5 BESIP 3 – soubor aktivit 25 000 Město 

6 Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů 
prostřednictvím VFPK 2020 

60 000 Město + 
realizátoři 

 CELKEM 311 000  

 
 
AP 2021 

Pořadí Název projektu Náklady Zdroje 

1 Bezpečně v prostoru V. etapy 350 000 MV + Město 

2 Letní tábor pro ohrožené a rizikové děti a mládež 90 000 MV + Město 

3 SVI – vybavení pro zapojené subjekty 95 000 MV + Město 

4 Sebeobrana pro ženy II. 55 000 Město 

5 Výroba a tisk preventivních letáků a materiálu 20 000 Město 

6 Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů 
prostřednictvím VFPK 2021 

60 000 Město + 
realizátoři 

 CELKEM 670 000  

 
 
AP 2022 

Pořadí Název projektu Náklady Zdroje 

1 Bezpečné město II. 600 000 MV + Město 

2 Bezpečně ve virtuální komunikaci II.  85 000 MV + Město 

3 Koncepce prevence kriminality  60 000 Město 

4 BESIP 4 – soubor aktivit 25 000 Město 

5 Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů 
prostřednictvím VFPK 2022 

60 000 Město + 
realizátoři 

 CELKEM 830 000  

 
 
V další části tohoto materiálu následuje detailnější popis jednotlivých projektů a aktivit, včetně stanovení 

odpovědných realizátorů a partnerů projektů. Rovněž je stanoven hrubý termín realizace, případně trvání 

projektu. 

Pro pozdější AP (od roku 2019) jsou náklady projektu stanovené hrubým odhadem a není zohledněna ani 

případná inflace.  

Barevné rozlišení u čísla projektu POŘADOVÉ číslo / ROK realizace je řešeno následovně: 

 Předpoklad dotace MV 

 Projekt bez dotační podpory 

 Městský dotační program – VFPK 

 Předpoklad dotace z jiných zdrojů (ÚP, resp. MPSV, nebo EU) 
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Akční plán na rok 2016 
 

01/16 
Domovník-preventista 2016 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto osvědčeného projektu je zvýšit bezpečí v nejrizikovějších domech ve 
městě. Projekt Domovník předpokládá vytvoření 2 pracovních míst pro vhodné 
uchazeče, na dobu určitou. Pracovní úvazek – DPČ. Místo výkonu práce je ve 
vybraných domech – dům pro neplatiče, Orlová-Město, Klášterní 1215. 
Projekt je přímou odpovědí na stávající potřeby města Orlová zvýšit bezpečnost a 
veřejný pořádek, posílit osobní odpovědnost občanů za dodržování bezpečnostních 
standardů, společenských norem a nastolit systém opatření v rámci triády situační 
prevence kriminality: bezpečný občan – bezpečný dům – bezpečná lokalita. Tento 
projekt představuje formu komplexního přístupu k řešení rizikového problému. Bude 
totiž velmi úzce provázán s dalšími projekty. Jedná se především o projekt Asistent 
prevence kriminality (dále jen APK), kdy také dojde k vytvoření účelové osy spolupráce 
mezi DOMOVNÍKY – APK – MP Orlová. 

Situační prevence  

O/P: OSMM / MP, APK Náklady: 185 376,- Kč T: III-XI/2016 

 

02/16 
Forenzní značení kol 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je zvýšit ochranu cenného majetku (v tomto případě jízdních kol) 
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: 24 040,- Kč T: IV-X/2016 

 

03/16 
Vzdělávání aktérů prevence – práce s rizikovou rodinou 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je zvýšení kompetencí škol při řešení sociální patologie žáků a 
prohloubení spolupráce se zainteresovanými institucemi. Potřeba tohoto vzdělávacího 
programu vyvstala z výstupů SVI a z poznatků týmu pro mládež (komise SPOD), při 
řešení a projednávání konkrétních kauz. Z tohoto důvodu bude smyslem vzdělávacího 
programu nalézt chyby v postupech s využitím konkrétních kazuistik a nastavit 
spolupráci tak, aby byla efektivnější a účinnější než dosud.  

Sociální prevence 
– vzdělávací 
aktivity - profesní  

O/P: OŠKS / OSZ, PMS, PPP ad. Náklady: 85 000,- Kč T: III-XII/2016 

 

04/16 
Bezpečný dům 1241-1242 (přesun z r. 2015) 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Projekt je přímou reakci na nepříznivou bezpečnostní situaci v rizikových domech 
v majetku města. V těchto domech se kumuluje řada negativních jevů, jež mají za 
následek soustavné zvyšování pocitu ohrožení u nájemníků. V domech dochází 
k vandalismu, ke krádežím a k vpouštění nepovolaných osob do společných prostor 
v domě. Cílem je zodolnit vstupní portály s využitím prostředků situační prevence. 
Realizace projektu započala již v roce 2015, ale s ohledem na neúspěšná výběrová 
řízení, bylo dokončení projektu přesunuto do roku 2016.  

Situační prevence  

O/P: OSMM / MP, PČR. APK Náklady: 448 000,- Kč T: I-VII/2016 
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05/16 
Lepší je nebrat! (2. fáze projektu) 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je pokračování v řešení problematiky zneužívání návykových 
látek dětmi a mládeží v Orlové. V předchozí fázi tohoto projektu byla zjištěna 
alarmující situace v tom, že ke zneužívání OPL dochází i mezi dětmi ZŠ. Vzhledem 
k potřebě získat relevantní data, bylo přistoupeno, ve spolupráci se všemi ZŠ 
k možnosti anonymního testování dětí. Smyslem je zjistit skutečnou míru ohrožení dětí 
a zajistit relevantní a účinnou pomoc rodinám těchto dětí. Z anonymního testování 
nebudou zjištěni konkrétní jedinci, zneužívající OPL, ale pouze statistická data ve 
smyslu % zastoupení z počtu žáků. S výslednou informací se bude dále pracovat. 

protidrogová 
prevence  

O/P: MP / ZŠ, PČR Náklady: 60 000,- Kč T: I-XII/2016 

 

06/16 
Upgrade MKDS 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto investičního projektu je obnovit kamerový systém v centru města, který 
byl pořízen v letech 1998-2000. Vzhledem k vysoké poruchovosti a nedostačující 
kvalitě, bude 8 kamerových bodů (analogových) nahrazeno moderními digitálními 
kamerami s vysokým rozlišením a rovněž budou nahrazeny přenosové trasy 
z mikrovlnných spojů na optickou datovou síť.  

Situační prevence 
– kamerové 
systémy  

O/P: ORI / MP, PČR Náklady: 1 800 000,- Kč T: I-XII/2016 

 

07/16 
Bezpečně a profesionálně (vzdělávání MP a PČR) 

 
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. 

Sociální prevence 
– vzdělávací 
aktivity - profesní 

O/P: MP / PČR Náklady: 45 000,- Kč T: II-XII/2016 

 

08/16 
BESIP – soubor aktivit 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Jedná se o soubor dílčích aktivit realizovaných MP Orlová ve spolupráci s odborem 
dopravy a koordinátorem BESIPu. Aktivity budou zaměřené na různé cílové skupiny – 
chodci, motoristé atd. Preferováno bude pravidlo vidět a být viděn, dále bude 
nabídnuta možnost ověření údajů na tachometru prostřednictvím radarového měřiče 
apod.  

Bezpečnost v 
dopravě  

O/P: MP / OD, PČR, BESIP Náklady: 25 000,- Kč T: IV-X/2016 

 

09/16 
Bezpečně v kyberprostoru I. 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí dětem a mládeží o rizicích internetu, 
sociálních sítí apod. To vše ve spolupráci se skupinou tisku a prevence ÚO Policie 
ČR. 

Informace pro 
občany  

O/P: MP / PČR Náklady: 10 000,- Kč T: IV-XII/2016 

 

10/16 
Asistent prevence kriminality (ÚP 1) 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem je využití osvědčeného projektu z dílny MV, tentokrát podpořeného dotací z ÚP 
v rámci zřizování společensky účelných pracovních míst. V tomto případě jsou zřízené 
3 pracovní pozice. Dotace pokrývá pouze mzdové náklady těchto pracovníků.  

Situační prevence 

O/P: MP / ÚP, PČR Náklady: 595 000,- Kč T: I-XII/2016 
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11/16 
Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů prostřednictvím 

VFPK 2016 
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/2016 
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Akční plán na rok 2017 
 

01/17 
Analýza rizik v sociálně vyloučených lokalitách 

 
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.  

Sociální prevence 
– vzdělávací 
aktivity - profesní 
+ výzkum 

O/P: MP / PČR, OSZ, PMS, ad. Náklady: 150 000,- Kč T: III-XII/2017 

 

02/17 
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 9-15 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: OŠZ / MP, PČR, ad. Náklady: 95 000,- 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: MP / PČR, OSZ, PMS, ad. Náklady: 89 000,- Kč T: III-XII/2017 

 

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.  

Sociální prevence 
a informace pro 
občany 

O/P: MP / PČR, HZS a další partneři Náklady: 500 000,- Kč T: IV-X/2016 

 

05/16 
Asistent prevence kriminality (ÚP 2) 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem je využití osvědčeného projektu z dílny MV, tentokrát podpořeného dotací z ÚP 
v rámci zřizování společensky účelných pracovních míst. Druhý rok realizace projektu 
za stejných podmínek. V tomto případě budou zřízeny opět 3 pracovní pozice. Dotace 
pokrývá pouze mzdové náklady těchto pracovníků.  

Situační prevence 

O/P: MP / ÚP, PČR Náklady: 595 000,- Kč T: I-XII/2016 



Stránka 87 z 106 
 

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 
prevence  

O/P: MP / ZŠ, PČR Náklady: 25 000,- Kč T: I-XII/2016 

 

07/17 
Senioři v akci 

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

O/P: MP / PČR, OSZ ad. Náklady: 65 000,- 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 

 

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 
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Akční plán na rok 2018 
 

01/18 
Mobilní služebna MP 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je pořídit, jak vyplývá ze samotného názvu, mobilní pracoviště, 
plně vybavené technikou vč. uzpůsobeného zázemí pro výkon práce strážníků MP 
Orlová. Toto mobilní zařízení by mohlo být instalováno v různých lokalitách ve městě a 
sloužilo by strážníkům pro komunikaci s občany, případně pro monitorování rizikových 
míst, či jednorázových akcí s možností monitorování okolí. Předpokládá se i datové 
propojení s ostatními služebnami. Mobilní služebna bude disponovat i nezávislými 
zdroji el. energie apod. Umístění na vozidle dodávkového typu, nebo jako obytný 
přívěs.  

Situační prevence 
– technická 
zařízení a 
kamerové 
systémy 

O/P: MP / PČR Náklady: 1 500 000,- Kč T: III-XII/2018 

 

02/18 
Ochrana osob, obydlí, majetku a vozidel 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Organizace několikadenní výstavy a seminářů s cílem poskytnou široké laické i 
odborné veřejnosti informace o možnostech ochrany před trestnou činností. 
Představení nových produktů z oblasti situační prevence pro osobní ochranu, ochranu 
obydlí, majetku i motorových vozidel. 

Informace pro 
občany – ochrana 
před trestnou 
činností 

O/P: MP / PČR, bezpeč. firmy ad. Náklady: 65 000,- Kč T: III-XII/2018 

 

03/18 
Bezpečná škola – soubor opatření 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je zajistit bezpečné prostředí ve všech školských objektech ve 
městě. Na základě provedení bezpečnostních analýz a posouzení slabých míst, či 
režimových opatření v budovách – stanovení vhodných doporučení a následné 
provedení opatření k eliminaci potencionálních rizik.  

Situační prevence 
– ochrana před 
trestnou činností   

O/P: MP / PČR, ZŠ Náklady: 180 000,- Kč T: III-XII/2018 

 

04/18 
Rozšíření MKDS (V. etapa) 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Rozšíření kamerového systému o vybraná místa v Orlové-Lutyni, V. etapa. Předpoklad 
je 5-7 nových kamerových bodů. Možnost umístění na objektech, kde již máme 
provedeno zasíťování trubkami pro optické kabely.  INVESTICE 

Situační prevence 
– kamerové 
systémy  

O/P: ORI / MP, PČR Náklady: 1 000 000,- Kč T: III-XII/2018 

 

05/18 
BESIP 2 – soubor aktivit 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Jedná se o další soubor dílčích aktivit realizovaných MP Orlová ve spolupráci 
s odborem dopravy a koordinátorem BESIPu. Aktivity budou zaměřené na různé cílové 
skupiny – chodci, motoristé atd. Periodické pokračování projektu z roku 2016 – 
navázání a rozšíření nabídky.  

Bezpečnost v 
dopravě  

O/P: MP / OD, PČR, BESIP Náklady: 25 000,- Kč T: IV-X/2018 

 

06/18 
Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů prostřednictvím 

VFPK 2018 
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/2018 
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Akční plán na rok 2019 
 

01/19 
Lépe a bezpečněji – soubor aktivit pro ohrožené jedince i celé rodiny 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je realizace konkrétních opatření a aktivit, které reagují na 
výstupy získané z analýzy problematiky v SVL z roku 2017-2018. Konkrétní negativní 
jevy a hrozby budou řešeny pomocí řady opatření (práce s jednotlivci i skupinami) 
v rámci terénní sociální práce, či za pomoci APK. V případě potřeby dojde k rozšíření, 
či zřízení nových krizových či poradenských zařízení. Cílová skupina: ohrožené rodiny 
s dětmi, bezdomovci atd.   

Sociální prevence 
– krizová a 
poradenská 
zařízení 

O/P: MP / PČR, OSZ, PMS, ad. Náklady: 220 000,- Kč T: III-XII/2019 

 

02/19 
Vzdělávání aktérů prevence – SVI 

 
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. 

Sociální prevence 
– vzdělávací 
aktivity - profesní  

O/P: MP / PČR, OSZ, PMS, ad. Náklady: 85 000,- Kč T: III-XII/2019 

 

03/19 
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 bude opět koncipován 
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: OŠZ / MP, PČR, ad. Náklady: 95 000,- Kč T: III-X/2019 

 

04/19 
Forenzní značení kol a invalidních vozíků I. 

 
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: 26 000,- Kč T: IV-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: MP / PČR, HZS a další partneři Náklady: 500 000,- Kč T: IV-X/2019 
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06/19 
Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů prostřednictvím 

VFPK 2019 
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/2019 
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Akční plán na rok 2020 
 

01/20 
Bezpečné město I. 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem projektu je dosáhnout optimálního fungování a spolupráce všech 
bezpečnostních složek na území města (PČR, MP a bezpečnostních agentur) 
s maximálním využitím všech existujících bezpečnostních a ochranných systémů. 
V této první části projektu je smyslem analýza stávajícího stavu, nastavení spolupráce 
a postupná integrace bezpečnostních systémů pro využití všemi zainteresovanými a 
oprávněnými subjekty. Předpokládá se realizace odborných jednání, konferencí apod. 
s využitím odborných institucí a subjektů na úrovni ČR. Např. Asociace grémium 
alarm. (AGA) 

Situační prevence 
+ sociální 
prevence – 
vzdělávací aktivity 
- profesní 

O/P: MP / PČR, AGA, ad. Náklady: 100 000,- Kč T: III-XII/2020 

 

02/20 
Bezpečně ve virtuální komunikaci I.  

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je pokračování a 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. Součástí 
projektu budou i aktuální informační materiály a kontaktní informace na kompetentní 
subjekty, pro případ vzniku ohrožení. Cílem bude nastavení funkční spolupráce všech 
zainteresovaných subjektů, počínaje – ohroženým jedincem, jeho rodinou, školou, 
orgány činnými v trestním řízení vč. internetových providerů.  

Informace pro 
občany  

O/P: MP / PČR, školy ad. Náklady: 55 000,- Kč T: III-XII/2020 

 

03/20 
Sebeobrana pro ženy I.  

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí žen o možnostech legální obrany při 
napadení. Součástí projektu budou i informace o zákonných podmínkách nutné 
obrany, včetně nácviku účinných technik. Realizátor předpokládá několik kurzů pro 
zájemce. Rozsah kurzu bude stanoven dle konkrétních dovedností účastníků.  

Informace pro 
občany – ochrana 
před trestnou 
činností 

O/P: MP / PČR Náklady: 45 000,- Kč T: IV-X/2020 

 

04/20 
Forenzní značení kol a invalidních vozíků II. 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto pokračujícího projektu je zvýšit ochranu cenného majetku 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: 26 000,- Kč T: IV-X/2020 

 

05/20 
BESIP 3 – soubor aktivit 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Jedná se o další soubor dílčích aktivit realizovaných MP Orlová ve spolupráci 
s odborem dopravy a koordinátorem BESIPu. Aktivity budou zaměřené na různé cílové 
skupiny – chodci, motoristé atd. Periodické pokračování projektu z roku 2016 – 
navázání a rozšíření nabídky.  

Bezpečnost v 
dopravě  

O/P: MP / OD, PČR, BESIP Náklady: 25 000,- Kč T: IV-X/2020 
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06/20 
Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů prostřednictvím 

VFPK 2020 
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/2020 
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Akční plán na rok 2021 
 

01/21 
Bezpečně v prostoru V. etapy 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Projekt je přímou reakci na plánovanou a prováděnou revitalizaci a regeneraci 
některých částí území V. etapy a představuje eliminaci některých nových hrozeb 
spojených s úpravou prostoru. Předpokládá se řešení osvětlení, zpřehlednění 
veřejných prostor a úprava okolí domů (především vstupy do domů).  

Situační prevence 

O/P: ORI / MP, PČR ad. Náklady: 350 000,- Kč T: III-XII/2021 

 

02/21 
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 bude opět koncipován 
osvědčeným způsobem, jako sled zážitkově vzdělávacích aktivit, které budou 
v souladu s cíli projektu.  

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

O/P: OŠZ / MP, PČR, ad. Náklady: 90 000,- Kč T: III-X/2021 

 

03/21 
SVI – vybavení pro zapojené subjekty 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je zajistit potřebné vybavení pro práci zapojených subjektů. Ve 
své podstatě jde o obnovu pořízeného a již zastaralého vybavení z roku 2009. Jedná 
se o výpočetní techniku a další příslušenství. 

Sociální prevence 
– systém včasné 
intervence 

O/P: OSZ / zapojené instituce Náklady: 95 000,- Kč T: IV-XII/2021 

 

04/21 
Sebeobrana pro ženy II.  

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí žen o možnostech legální obrany při 
napadení. Součástí projektu budou i informace o zákonných podmínkách nutné 
obrany, včetně nácviku účinných technik. Realizátor předpokládá několik kurzů pro 
zájemce. Rozsah kurzu bude stanoven dle konkrétních dovedností účastníků. 

Informace pro 
občany – ochrana 
před trestnou 
činností 

O/P: MP / PČR Náklady: 55 000,- Kč T: IV-X/2021 

 

05/21 
Výroba a tisk preventivních letáků a materiálu 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Zajištění výroby nových a dotisku chybějících preventívně-bezpečnostních letáků a 
dalšího materiálu. 

Informace pro 
občany – tiskoviny 

O/P: MP / PČR ad. Náklady: 20 000,- Kč T: IV-X/2021 

 

06/21 
Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů prostřednictvím 

VFPK 2021 
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/2021 
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Akční plán na rok 2022 
 

01/22 
Bezpečné město II. 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

V této druhé části projektu je plánováno s dokončením integrace bezpečnostních 
systému a s dalším rozvíjením spolupráce všech bezpečnostních složek. Samotná 
integrace představuje investiční náklady.  (Pravděpodobně také možnost dotací 
z programu EU).  

Situační prevence 

O/P: MP / PČR, BA Náklady: 600 000,- Kč T: III-XII/2022 

 

02/22 
Bezpečně ve virtuální komunikaci II.  

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je pokračování a realizace dílčích aktivit a programů pro děti ze 
ZŠ z roku 2020. Součástí projektu budou i aktuální informační materiály a kontaktní 
informace na kompetentní subjekty, pro případ vzniku ohrožení. Cílem bude obnova a 
rozšíření nastavení funkční spolupráce všech zainteresovaných subjektů, počínaje – 
ohroženým jedincem, jeho rodinou, školou, orgány činnými v trestním řízení vč. 
internetových providerů. Realizace seminářů také pro dospělou populaci. 

Informace pro 
občany  

O/P: MP / PČR, školy ad. Náklady: 85 000,- Kč T: III-XII/2022 

 

03/22 
Koncepce prevence kriminality 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je pokračování a 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. Součástí 
projektu budou i aktuální informační materiály a kontaktní informace na kompetentní 
subjekty, pro případ vzniku ohrožení. Cílem bude nastavení funkční spolupráce všech 
zainteresovaných subjektů, počínaje – ohroženým jedincem, jeho rodinou, školou, 
orgány činnými v trestním řízení vč. internetových providerů.  

Informace pro 
občany  

O/P: MPK / KPPK, PČR ad. Náklady: 60 000,- Kč T: VI-XII/2022 

 

04/22 
BESIP 4 – soubor aktivit 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Jedná se o další soubor dílčích aktivit realizovaných MP Orlová ve spolupráci s OD a 
koordinátorem BESIPu. Aktivity budou zaměřené na různé cílové skupiny – chodci, 
motoristé atd. Periodické pokračování projektu z roku 2020 – navázání a rozšíření 
nabídky.  

Bezpečnost 
v dopravě  

O/P: MP / OD, PČR, BESIP Náklady: 25 000,- Kč T: IV-X/2022 

 
 

05/22 
Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů prostřednictvím 

VFPK 2022 
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/2022 
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Způsoby vyhodnocování 
 
Každá aktivita i každý konkrétní projekt bude mít stanoveny indikátory úspěšnosti, způsoby měření 
efektivity dopadů jednotlivých opatření, aktivit a projektů, které určí způsob rozpoznání dosažení 
cílů a priorit (zcela, částečně nebo vůbec). V průběhu naplňování priorit a cílů plánu prevence 
kriminality (koncepce) si případně stanovíme dílčí (postupné) cíle a budeme hodnotit jejich 
dosažení k určitému datu. Jedná se o jistou obdobu tzv. projektového řízení.  
Následující tabulka znázorňuje systém a termíny kontrol, jiných aktivit a předkládání každoročních 
hodnotících zpráv o plnění AP koncepce orgánům obce, partnerům, realizátorům a komisi. 
Pro každý postup v tomto systému je stanoven nositel aktivity i forma výstupu.  
 

Postupy Činnost Kdo (odpovídá) Četnost Forma výstupu 

1. Kontrola Průběžná kontrola Manažer 
prevence 
kriminality (MPK) 

1 – 2x ročně Informace o průběhu 
realizace projektů pro 
vedení města, 
realizátory a partnery 

Jednorázová 
kontrola 
(závěrečná) 

MPK a KPPK 1x ročně (I/R) Závěrečná zpráva pro 
RM a ZM o realizaci 
programu prevence 
kriminality, projektech 
podpořených z VFPK a 
plnění AP pro příslušný 
rok 

2. Evidence nových 
návrhů a 
připomínek 

Shromažďování 
podkladů, podnětů 
a výstupů od 
občanů, institucí a 
partnerů 

MPK  
MP a PČR 
Odbory MěÚ 

průběžně Informace pro KPPK 
- analýzy, statistiky, 
rozbory, návrhy k řešení 
apod. 

3. Příprava 
aktualizace aktivit a 
projektů 

Příprava a zprac. 
nových projektů a 
aktivit, evidence 
navrhovaných 
změn apod. 

MPK 1x ročně  
(IX-XII/R) 

Návrhy pro jednání 
KPPK k odsouhlasení 

4. Zpracování 
aktualizované verze 
Programu PK a AP  

Příprava materiálu 
po projednání 
v KPPK pro RM 

KPPK 1x ročně 
(XII/R) 

Návrh Programu 
prevence kriminality ve 
městě Orlová pro 
příslušný kalendářní rok 

5. Aktuální program 
PK 

Zpracování final. 
materiálu pro 
jednání RM a ZM 

MPK a KPPK 1x ročně 
(I – II/R+1) 

Program prevence 
kriminality a 
aktualizované AP pro 
následující rok, vč. 
zhodnocení plnění a 
změn 

6. Tvorba a 
realizace 
konkrétních 
projektů 

Rozpracování 
konkrétních 
projektů, řízení 
projektového cyklu 

MPK a realizátoři 
projektů 

Průběžně, dle 
harmonogram
u jednotlivých 
projektů 
 

Připravené a schválené 
projekty, v různém 
stupni rozpracování a 
stavu realizace 

7. Vyhodnocování Průběžná kontrola MPK  1 – 2x ročně Podklady pro závěrečné 
vyhodnocení, informace 
o způsobu realizace, 
kontrola a zhodnocení 
přínosu, vyhodnocení 
dopadu, splnění cílů 
apod. 
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Mimo dodržování postupu uvedeného v předchozí tabulce je nezbytně nutné zajistit schválení 
potřebných zdrojů. Jedná se především o lidské zdroje (realizátor a partneři) a finanční zdroje 
(schválený rozpočet města – financování a spolufinancování).  
Spolu s procesem aktualizace strategického plánu ekonomického a územního rozvoje města 
Orlové budeme provádět implementaci významných úkolů a konkrétních AP z Plánu prevence 
(později z Koncepce) do tohoto strategického dokumentu. 
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Závěr 
 
Jak v období příprav a zpracovávání tohoto dokumentu vyplynulo, provázanost a úzká participace 
všech subjektů působících v oblasti prevence kriminality, protidrogové problematiky, integrace 
menšin, či oblast primární prevence škol, je nevyhnutelnou součástí celistvého řešení sociálně 
patologických jevů na území každé obce či města.  
S cílem zefektivnit a synchronizovat tyto úzce provázané oblasti, se vybízí otázka, do jaké míry 
bude pro toto, případně pro další plánovací období vhodnější, vytvořit společný a strategicky 
vyvážený plán, který následně rozvede jednotlivé charakteristiky a problémy do dílčích cílů 
a návrhů na jejich řešení. Tímto by zajisté došlo ke sjednocení a komplexnímu provázání několika 
koncepčních dokumentů – strategie prevence kriminality, protidrogové strategie, strategie 
integrace menšin, komunitní plán v sociálních službách ad. Nezbytným dalším krokem pak bude 
implementace úkolů strategického významu do Strategického plánu rozvoje města.  
 
Bylo by absurdní doufat či spoléhat na to, že dojde k úplnému vymizení kriminality a sociálně 
patologických jevů, přesto je možné vhodně nastavenými preventivními mechanismy podstatným 
způsobem snížit či ovlivnit jejich další vývoj ve prospěch zvýšené bezpečnosti a kvality života 
obyvatel našeho města. 
 
V Koncepci prevence kriminality na období 2016 – 2022 jsme se pokusili formulovat právě takové 
aktivity a opatření, které vychází zejména z vize zkvalitnit život, bezpečnost a ochranu života, 
zdraví a majetku obyvatel města.   
 
Tato koncepce zajisté přispěje k rozšíření a zefektivnění odpovídajících preventivních programů na 
úkor rozšiřující se kriminality a dalších sociálně patologických jevů. 
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Přílohy 
 
 

1. Mapka sociálně vyloučené lokality „Hornické sídliště“ 
2. Mapka sociálně vyloučené lokality „U Horníka“ 
3. Systém prevence kriminality v ČR 
4. Vymezení pojmů prevence kriminality 
5. Přehled použitých zkratek 
6. Kolektiv autorů a zpracovatelů 
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Příloha č. 1 – Mapka sociálně vyloučené lokality „Hornické sídliště“ 

 

 

Zdroj: Seznam Mapy.cz 
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Příloha č. 2 – Mapka sociálně vyloučené lokality „ U Horníka“ 
 
 
 

 
 
Zdroj: Seznam Mapy.cz 
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Příloha č. 3 
 
Systém prevence kriminality v ČR 
 
Česká republika rozvíjí vybudovaný systém prevence kriminality, posiluje spolupráci, kompetence 
a kapacity relevantních partnerů, rozšiřuje prostor pro působení dobrovolníků při zajišťování 
bezpečnosti a veřejného pořádku, přičemž se opírá rovněž o mezinárodní spolupráci a vědecké 
poznatky. 
 
Základem úspěšné preventivní politiky státu je efektivní systém prevence kriminality. 
Ten lze v ČR považovat již za stabilní a úspěšný, když na základě předchozích Strategií prevence 
kriminality zahrnuje následující 3 úrovně: 
1. republiková – vláda ČR, Republikový výbor pro prevenci kriminality, ministerstva a další státní 
instituce, 
2. krajská – krajské úřady, 
3. lokální – samosprávy měst a obcí. 
Celý systém prevence kriminality a roli jednotlivých subjektů v něm znázorňuje následující schéma: 
 

 
 
Zdroj: Strategie prevence kriminality v ČR 
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Příloha č. 4 
 
Vymezení pojmů prevence kriminality 
 
Preventivní politika představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá především na 
nerepresivní prostředky. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a snižováním motivů 
a příležitostí k páchání trestných činů. Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje mimo orgány 
činné v trestním řízení - systém justice, policie, státní zastupitelství, soudy a vězeňství (které 
ovšem nehrají hlavní roli), i další instituce - např. nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová 
sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. 
Prevence kriminality je vedle represe součástí trestní politiky. 
 
Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené 
státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality 
a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu 
a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních 
příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření 
sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před 
trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. 
Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž 
k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. 
 
Objekty prevence kriminality: 
kriminogenní faktory - sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality, 
potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti, 
potenciální či skutečné oběti trestných činů. 
 
Struktura prevence kriminality 
 
Sociální prevence představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a 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. Těžiště odpovědnosti za 
opatření situační prevence nesou především občané a obce a v rámci vymezených kompetencí 
i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR. 
 
Prevence viktimnosti a pomoc obětem 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. 
 
Úrovně preventivních aktivit 
Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci. 
 
Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové 
a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na 



Stránka 103 z 106 
 

pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního 
vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích. 
 
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, záškoláctví, 
gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) 
a příčiny kriminogenních situací. 
 
Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. 
rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení). 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. 
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Příloha č. 5 
 
Přehled použitých zkratek 
 

AGA Asociace grémium alarm 

AISEO Agendový informační systém evidence obyvatel, též centrální registr 

AP  Akční plán 

APK Asistent/-i prevence kriminality 

AT Alkoholicko toxická (poradna) 

BA Bezpečnostní agentura/-y 

DN Domácí násilí 

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 

ESSK Evidence statistického systému kriminality 

GAC GAC spol. s r.o. – Ivan Gabal Analysis & Consulting 

IC Intervenční centrum 

INV Investiční projekt 

IS Informační systém 

KC Komunitní centrum 

KPNM Koordinátor pro národnostní menšiny 

KPPK Komise RM pro prevenci kriminality, drogovou problematiku a ostatní 
sociálně patologické jevy 

KS / MKDS Kamerový systém / Městský kamerový dohledový systém 

KSU Kriminalisticky sledovaná událost 

MD Měkké drogy 

MěÚ Městský úřad Orlová 

MP / MěP Městská policie 

MPK Manažer prevence kriminality 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSK Moravskoslezský kraj 

MV Ministerstvo vnitra 

NK Noční klid 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NSS Návazné sociální služby 

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

O Odpovědnost za realizaci projektu 

OD Odbor dopravy 

OOP Obvodní oddělení Policie 

OP Obytný prostor 

ORI Odbor rozvoje a investic 

OSMM Odbor správy majetku města 

OSPOD Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OSZ Odbor sociální a zdravotní 

OŠKS Odbor školství, kultury a sportu 

OZV Obecně závazná vyhláška 

P Partner realizátora projektu 

PČR Policie České republiky 

PK Prevence kriminality 

PMS Probační a mediační služba 

PPP Pedagogicko psychologická poradna 

PZS Protialkoholní záchytná stanice 

RM Rada města 

SKPV Služba kriminální policie a vyšetřování 

SVI Systém včasné intervence 

SVL Sociálně vyloučená lokalita 
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SVP Středisko výchovné péče 

T Termín realizace projektu 

TD  Tvrdé drogy 

TO Tiskové oddělení 

ÚB Územní bezpečnost 

ÚP Úřad práce 

VFPK Variabilní fond prevence kriminality 

ZM Zastupitelstvo města 
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Příloha č. 6 
 
Kolektiv autorů a zpracovatelů 
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Lenka Pěntková 
Mgr. Martin Pleva 
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Odborná spolupráce: 
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