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1. Východiska koncepce prevence kriminality 

 
Zpracování nové Koncepce prevence kriminality ve městě Orlová na období let 2012 až 2015 

(dále jen Koncepce) je jednou z podmínek realizace programů prevence kriminality 

obsažených ve Strategii prevence kriminality na léta 2012 až 2015, která byla 

schválena usnesením vlády České republiky č. 925 ze dne 14. prosince 2011. Tato vládní 

strategie je hlavním východiskem také tohoto dokumentu. Dalším východiskem je původní 

Koncepce prevence kriminality na léta 2009-2011. 

 

Samotná struktura a obsah této nové koncepce vychází z Metodiky přípravy plánu 

prevence kriminality pro obce na léta 2012-2015, kterou vydal Odbor prevence kriminality 

Ministerstva vnitra ČR na sklonku roku 2011.  

 

Koncepce, jak již bylo uvedeno, je zpracována na základě všech výše uvedených podmínek a 

doporučení Ministerstva vnitra ČR, Odboru prevence kriminality a vychází také z původní 

Koncepce prevence kriminality ve městě Orlová na období 2009-2011 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: 

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

 sociodemografických údajů (strategický plán města, evidence obyvatel ad.), 

 institucionální analýzy,  

 analýzy názorů a postojů občanů (např. výzkumy vnímání pocitu bezpečí, ankety a 

dotazníková šetření apod.),   

 analýzy možných zdrojů financování preventivních aktivit (např. dotační tituly ústředních 

orgánů státní správy, vlastní krajské dotační možnosti, dotační politika samosprávy),  

 doporučení expertů (pracovní skupiny 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),  
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1.1 ANALÝZA KRIMINALITY  

 

Základním zdrojem informací jsou statistická data Policie ČR s komentářem a vyhodnocením 

stavu v oblasti nejzávažnějších druhů trestné činnosti a dále zprávy o činnosti městské 

policie, především na úseku veřejného pořádku, občanského soužití, dále přestupků proti 

majetku a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi.  

 

V závěru analýzy kriminality je formulováno několik návrhů na opatření ke zlepšení 

bezpečnostní situace ve městě.  

 

Hodnotit lokalitu „Orlová“ z pohledu statistik Policie ČR není jednoduché. Toto území spadá 

pod obvodní oddělení se sídlem v Orlové-Porubě, které kromě katastru Orlové spravuje i 

území Doubravy. V  policejních statistikách tak dochází ke zkreslení kriminality na území 

Orlové, protože oficiální statistické údaje jsou členěny podle teritorií útvarů PČR, nikoliv podle 

obcí. 

 

Z jiných informačních systémů (IS) PČR 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 oficiálními statistickými údaji PČR už jen z toho důvodu, že každý 

IS sleduje jiné údaje. 

 

V následujících grafech a tabulkách budou proto uvedeny oficiální statistické údaje Policie ČR. 

Pokud tomu bude jinak, bude připojeno upozornění. 

 

Statistické výstupy pro analýzu kriminality – na úrovni Obvodního oddělení 
(OO) Policie ČR Orlová 

 

Celková kriminalita:  

 

Kriminalita (přečiny i zločiny) 

Rok Celkem Index*) Násilná Mravnostní Majetková 

2010 1 231 380,47 97 6 822 

2011 1 423 446,71 99 8 994 

ROZDÍL + 192 + 66,24 + 2 + 2 + 172 
 
Pozn.: *) Výpočty: (pro tento účel je kalkulováno pouze s počtem obyvatel Orlové) 

Index TČ 2010 = 1 230/32 328 x 10 000 = 380,47 
Index TČ 2011 = 1 423/31 855 x 10 000 = 446,71 
Rozdíl = I2011 – I2010 = 66,24 
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Celkový počet trestných činů v rámci OOP ČR Orlová ve sledovaném období od r. 2003 kolísá 

v pětiletých cyklech. Pozitivní byl pokles trestných činů v období let 2006 až 2009. V roce 

2010 došlo k nárůstu, který pokračoval i v roce 2011. 

Hlavní podíl na nárůstu kriminality má vzrůstající majetková kriminalita, zejména 

krádeže a krádeže vloupáním. 

 

 

Index nápadu celkové trestné činnosti: 

 

V grafu jsou uvedeny hodnoty ve vztahu k celkovému počtu trestných činů, statisticky 

evidovaných pod OO PČR Orlová a počtu obyvatel Orlové a Doubravy. Při výpočtu se 

vycházelo z hodnot celkového počtu trestných činů v daném roce a počtu občanů ČR, žijících 

na sledovaném území k 31. 12. daného roku, dle statistických údajů Ministerstva vnitra ČR. 

Hodnota indexu vyjadřuje počet trestných činů, připadajících na 10 000 obyvatel. 
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Skladba celkové kriminality v Orlové: 

Přehledový sloupcový graf je rozporcován na základní druhy kriminality, dle statistických tříd 

Policie ČR. V hrubých rysech je tak možné získat přehled o tom, který druh kriminality 

převažuje. Jedná se o jinou variantu dříve uvedeného grafu celkové kriminality, kdy absolutní 

hodnoty byly opticky rozděleny podle jednotlivých skupin trestných činů. 

 

 

V horní části grafu jsou zobrazeny násilné trestné činy, mezi kterými jsou nejčetnější 

úmyslná ublížení na zdraví. Jde o delikty, kdy oběť je přímo fyzicky napadena pachatelem, 

kterého často i zná. Taková nepříjemná zkušenost ve spojení se zdravotní a majetkovou 

újmou, zanechá na oběti leckdy i psychické stopy na celý život. I z těchto důvodů je 

objasněnost násilných trestných činů a zejména pak loupeží, jedním z hodnotících kritérií 

práce policistů. 

Následují mravnostní trestné činy, mezi které patří například znásilnění a pohlavní 

zneužívání. Naštěstí se jedná o skupinu trestných činů s nejnižším počtem spáchaných 

skutků. 

Největším problémem v Orlové je dlouhodobě majetková kriminalita, pod kterou si lze 

představit jak krádeže vloupáním do různých objektů, tak krádeže bez použití násilí, nebo 

také podvody s majetkovou újmou a také kapesní krádeže.  

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, posouzené jako 

trestný čin, dále neplnění vyživovací povinnosti, opilství, ublížení na zdraví z nedbalosti a další 

trestné činy, pro které PČR nemá samostatné statistické zařazení. 

Hospodářské trestné činy obsahují hlavně úvěrové podvody, podvody v souvislosti 

s podnikáním a korupční kriminalitu. 
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Skladba majetkové kriminality v Orlové: 

Přehled majetkové kriminality poskytuje pohled na trestné činy, 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, přičemž prosté krádeže jsou zde 

dlouhodobě hlavní položkou. 

Z tohoto druhu kriminality na tom mají zásadní podíl krádeže věcí z automobilů a krádeže 

motorových vozidel dvoustopých. Tento druh kriminality je podrobněji rozveden v jednom 

z následujících grafů. 

 

Skladba krádeží vloupáním v Orlové: 

Jedním z prioritních hledisek Ředitelství Moravskoslezského kraje Policie ČR v Ostravě jsou 

počty vloupání do bytů a rodinných domů. Jde o trestné činy, které velmi necitlivým 

způsobem zasahují do soukromí osob a jsou poškozenými také tak vnímány. Z celkového 

počtu vloupání však byty a rodinné domy tvoří ani ne jednu pětinu. 

Převažují krádeže vloupáním do ostatních objektů, při kterých 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. Zarážejícím je neustávající nárůst této 

kriminality v posledních letech. 

Podle objektu napadení se liší i předmět zájmu pachatele. Zatímco u vloupání do bytů se 

nejčastěji evidují odcizené peníze, šperky a elektronika, u vloupání do ostatních objektů je 

sortiment odcizených věcí značně širší. Pachatelé krádeží vloupáním zcizují stavební materiál, 

zahradní techniku, pohonné hmoty a např. i kovový odpad.  

U vloupání do obchodů a hostinců jsou předmětem zájmu kuřácké potřeby, alkohol, peníze a 

v neposlední řadě potraviny. 
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Skladba krádeží prostých v Orlové: 

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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Relativně potěšující je vývoj počtu krádeží věcí z automobilů. OO PČR Orlová v roce 2007 

evidovalo v rámci Okresního ředitelství (OŘ) PČR Karviná nejvyšší počet těchto deliktů, 

celkem 272. V roce 2009 však již „jen“ 93 a v roce 2011 opět 93. 

Zarážející je ale nárůst počtu odcizených dvoustopých motorových vozidel, který se z 53 

odcizených vozidel v roce 2010 takřka dvojnásobil na 104 v roce 2011. Tato skupina 

trestných činů bude podrobněji rozebrána v závěru analýzy kriminality. 

 

Struktura pachatelů v Orlové: 

Policie ČR ve svých statistikách vede přehledy nejen o počtech trestných činů, ale i o jejich 

pachatelích. Vzhledem k tomu, že trestní předpisy rozlišují pachatele nejen podle věku, ale 

také podle toho, zda opakovaně páchají trestnou činnost, musí policie s těmito faktory 

pracovat. Zveřejnění těchto statistických dat může být významné nejenom pro různé státní, 

městské i neziskové organizace, zabývající se prací s mládeží. 

Grafy vycházejí z  údajů o celkové kriminalitě za rok 2011. Téměř 95% objasněných 

trestných činů je v Orlové spácháno osobami dospělými. Kromě celkové kriminality byly 

vybrány ještě další dva druhy kriminality, a sice násilné činy a krádeže vloupáním. 

Na údaje o podílu jednotlivých věkových skupin na kriminalitě nelze nahlížet jako na zcela 

přesné. Vychází totiž z trestných činů, u kterých byl zjištěn pachatel a bylo zahájeno jeho 

trestní stíhání nebo vyšetřování. U neobjasněných trestných činů však lze předpokládat, že 

složení pachatelů bude podobné. 

 

 

 



 10 

Pachatelé 

Rok Věk 0-14 let 15-18 let 18 a více let Recidivisté 

2010 13 41 148 305 

2011 7 15 160 286 

ZMĚNA - 6 - 26 + 12 - 19 

 

 
Složení pachatelů podle kategorií – zobrazení v členění dle „Celkové kriminality“ 

 

Další grafy, týkající se struktury pachatelů, názorně ukazují, jaký podíl na objasněné celkové 

kriminalitě mají recidivisté a tzv. „prvopachatelé“. 

 

 

 

 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané údaje o struktuře pachatelů v Orlové a 

srovnání jejich podílu na kriminalitě v okrese, kraji a celé republice. 
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Tabulka 1 – základní přehled, Orlová r. 2011: 
 

Struktura 
pachatelů 

stíháno, 
vyšetřováno 

osob 
recidivisté 

recidivisté 
% 

nezletilci 
0-14 let 

nezletilci % 
mladiství 

 
mladiství % 

Celková kriminalita 468 286 61,11 7 1,50 15 3,21 

Násilné činy 
celkem: 

70 31 44,29 4 5,71 4 5,71 

Krádeže vloupáním 
celkem: 

41 31 75,61 0 0,00 3 7,32 

Krádeže prosté 
celkem: 

109 82 75,23 1 0,92 5 4,59 

Ostatní krim. činy 
celkem: 

81 64 79,01 0 0,00 3 3,70 

 

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

Recidivisté [%] 
recidivisté % 

Orlová 
recidivisté % okres recidivisté % kraj recidivisté % ČR 

Celková kriminalita 61,11 59,24 56,45 48,46 
Násilné činy celkem: 44,29 52,25 49,60 42,24 
Krádeže vloupáním celkem: 75,61 70,99 65,73 59,82 
Krádeže prosté celkem: 75,23 74,67 75,72 65,44 
Ostatní krim. činy celkem: 79,01 75,89 67,80 58,09 

 

Tabulka 3 – nezletilci - procentuální srovnání města, okresu, kraje, republiky 

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

republiky 
 

Mladiství  
15 – 17 let 

mladiství % Orlová mladiství % okres mladiství % kraj mladiství % ČR 

Celková kriminalita 3,21 4,22   4,91 3,51 
Násilné činy celkem: 5,71 5,81   7,04 5,37 
Krádeže vloupáním celkem: 7,32 9,90 13,51 9,21 
Krádeže prosté celkem: 4,59 8,00   6,80 5,50 
Ostatní krim. činy celkem: 3,70 2,06   5,17 3,18 

Nezletilci 
do 14 let 

nezletilci % Orlová nezletilci % okres nezletilci % kraj nezletilci % ČR 

Celková kriminalita 1,50 1,12 1,42 1,36 
Násilné činy celkem: 5,71 2,62 3,67 2,59 
Krádeže vloupáním celkem: 0,00 2,39 3,43 3,53 
Krádeže prosté celkem: 0,92 0,80 1,12 1,67 
Ostatní krim. činy celkem: 0,00 1,12 1,83 1,21 
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Z uvedených údajů se příznivě jeví mladiství pachatelé trestných činů. U nezletilých pachatelů 

je patrný velice vysoký podíl na násilné kriminalitě ve srovnání s celostátním průměrem, což 

v budoucnu může znamenat problém pro celou Orlovou. 

Recidivisté vysoce překračují celostátní i krajské údaje v celkové kriminalitě a v dalších dvou 

skupinách trestných činů. 

 

 

Analýza kriminality podle městských částí – Orlová 2011: 

Již dříve zde bylo uvedeno, že přesné zhodnocení kriminality ve městě je obtížné zejména 

z toho důvodu, že neexistuje v evidenčně statistickém systému kriminality (IS ESSK) Policie 

ČR vazba k místu spáchání podle katastru obcí, ale podle místně příslušného obvodního 

oddělení.  

 

Pro vyhodnocení nejzávažnějších druhů kriminality v Orlové byla použita data, která evidují 

jak spáchané delikty, tak místo spáchání deliktu dle lokality. Záměrně nejsou uvedena 

absolutní čísla, ale procentuální podíly. Údaje totiž vycházejí z jiné databáze PČR, která mimo 

trestné činy eviduje i některé přestupky proti majetku a veřejnému pořádku a neeviduje 

nedbalostní trestné činy. Tyto údaje se přesně neshodují s údaji z IS ESSK, ale procentuální 

podíly názorně vypovídají o rozložení kriminality a pachatelů v Orlové. 

 

 

Celková kriminalita v městských částech Orlové 

Z následujícího grafu je patrné, že nejvíce trestných činů v Orlové je pácháno v městské části 

Orlová-Lutyně. Zde bydlí nejvyšší počet obyvatel města, což má mimo jiné za následek 

koncentraci kriminality právě v této části města. Oproti roku 2010 je v Lutyni nárůst přibližně 

o 3% a v Porubě pokles o 4%. 
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Násilná kriminalita v městských částech Orlové 

 

 

V Orlové-Lutyni je oproti předchozímu grafu vyšší podíl násilné kriminality. Koncentrace 

obyvatel zvyšuje pravděpodobnost konfliktů nejen na ulicích a v restauračních zařízeních, ale i 

v domácnostech. 

 

 

Majetková kriminalita v městských částech Orlové 

 

 

Graf v hrubých rysech potvrzuje rozložení kriminality v Orlové. 



 14 

Pachatelé násilné kriminality v Orlové – členění podle jejich trvalého pobytu 

 

 

Tento graf nabízí jiný pohled na strukturu pachatelů. Z objasněných násilných trestných činů 

mají 18,4% podíl na svědomí pachatelé, kteří nemají trvalé bydliště v Orlové. V roce 2007 to 

bylo až 22,2%. 

 

Pachatelé majetkové kriminality v Orlové – členění podle jejich trvalého 
pobytu 

 

Pachatelé s trvalým pobytem mimo Orlovou mají vysoký podíl (29,0%) na tomto typu 

kriminality. V roce 2007 jich bylo jen 18,3%. 
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Krádeže dvoustopých motorových vozidel v Orlové: 

 

Vzhledem k tomu, že v roce 2011 došlo k téměř 50% nárůstu v počtu odcizených automobilů, 

budou následující grafy věnovány této problematice.  

 

 

 

 

Logicky nejvyšší počet odcizených vozidel je v městské části Lutyně, kde je nejvyšší hustota 

osídlení. Z dříve uvedeného grafu vyplývá, že bylo v roce 2011 v Orlové a Doubravě odcizeno 

104 dvoustopých motorových vozidel, ale zde jich je uvedeno 107. A to z toho důvodu, že 

tyto údaje vycházejí z jiného informačního systému, tzv. IS KSU, ze kterého lze odfiltrovat 

skutky nejen podle lokality, ale i podle objektu napadení. Jsou zde použity údaje o odcizených 

vozidlech pouze na území Orlové, ale navíc jsou zde uvedena i ta vozidla, která vzhledem 

ke svému stáří a reálné hodnotě, nebyla zahrnuta mezi trestné činy. 

 

V následujícím sloupcovém grafu jsou počty odcizených vozidel roztříděny podle ulic 

v jednotlivých městských částech. Ulice jsou řazeny abecedně podle čtvrtí v pořadí shora: 

 Lutyně (17. listopadu – Rydultowská),  

 Poruba (ČS Armády – Žofinská),  

 Lazy (Lazecká),  

 Město (Bezručova – V Zimném dole). 
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Poslední graf zobrazuje odcizená vozidla v Orlové za rok 2011 podle typu. 
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Data o vybraných druzích přestupků  

 

   

Počty Indexy Změna 

2010-

2011  

(%) 
2010 2011 

změna 

2010-

2011 

2010 2011 

změna 

2010-

2011 

Veřejný pořádek 1 502 1 437 -65 464,61 451,11 -13,51 -4,33 

Občanské soužití 527 422 -105 163,02 132,48 -30,54 -19,92 

Majetek 1 082 1 055 -27 334,69 331,19 -3,51 -2,50 

Alkohol a toxi 755 600 -155 233,54 188,35 -45,19 -20,53 

CELKEM 8 264 6 930 -1 334 2 556 2 175 -381 -16,14 

 

Obyvatelé 2010 32 328 

 

Obyvatelé 2011 31 855 

ZMĚNA  -473 
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1.2 SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA 

 

OBYVATELSTVO  
 
Vývoj počtu obyvatel města Orlová vykazuje dlouhodobě negativní trendy. V následujících 

tabulkách a grafech je tato problematika přehledově zpracována.  

 

Počet obyvatel 

  2001 2007 2008 2009 2010 2011 

Ženy 17 706 16 660 16 575 16 458 16 266 16 006 

Muži 17 483 16 454 16 354 16 212 16 062 15 849 

Celkem 35 189 33 114 32 929 32 670 32 328 31 855 

 

 

Počty obyvatel v jednotlivých částech města 

  2001 2007 2008 2009 2010 2011 

Město 2 491 1 755 1 632 1 518 1 440 1 326 

Lazy 329 248 251 238 236 210 

Poruba 5 635 5 658 5 695 5 634 5 609 5 507 

Lutyně 26 734 25 453 25 351 25 280 25 043 24 812 

Celkem 35 189 33 114 32 929 32 670 32 328 31 855 

 

 

V lokalitě Lazy není významný pohyb (přírůstek nebo úbytek) občanů, počty obyvatel v této 

lokalitě se výrazně nemění, jelikož je to území, kde již není mnoho objektů určených 

k bydlení. Vylidňování tohoto území začalo před cca 20 -30 lety, kdy se vlivem poddolování 

začaly vytrácet postupně všechny budovy.  

 

Také v lokalitě Město se na úbytku obyvatel významně projevila hornická činnost a vlivem 

této skutečnosti proběhly cca před 10-15 lety demolice domů a postupné vysídlení této 

oblasti. Obyvatelé této části města získali náhradní bydlení obvykle v jiných lokalitách Orlové. 

Řada občanů, kteří získali nové bydlení, neprovedla změnu adresy trvalého pobytu, tudíž jim 

musel být trvalý pobyt na původních adresách zdemolovaných a odstraněných budov zrušen 

z moci úřední, a to na základě ust. § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění 

pozdějších předpisů. Tato skutečnost ve velké míře přispěla k nárůstu počtu občanů majících 

adresu trvalého pobytu sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt 

zrušen. 

 

V roce 2011 se vyskytlo mnoho případů, kdy občané odevzdávali nájemní byty zpět majiteli 

RPG Byty, s.r.o., se sídlem Ostrava-Město, Gregorova 2582/3, ve kterých dosud bydleli, a to 

z důvodu stále se zvyšujícího nájemného v těchto bytech, které se stalo pro tyto nájemníky 

neúnosným. Občané se začali stěhovat a hlásit k trvalému pobytu na své zahradní chatky 

nebo rekreační chaty, které mají přiděleno číslo evidenční. Jiní občané raději volí získání 

půjčky ke koupi družstevního bytu. Další skupina volí raději možnost bydlení v podnájmech a 

tím pádem dochází k jejímu častějšímu stěhování. 

Na nájemní byty RPG Byty, s.r.o. se častěji hlásí občané romské komunity nebo mladí lidé, 

jelikož je snazší tyto byty získat, než byty městské nebo si koupit byty družstevní.  
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Přírůstky a úbytky občanů 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Narozeno 363 372 381 345 341 274 

Zemřelo -297 -254 -295 -313 -345 -332 

Přihlášeno 649 499 525 444 531 573 

Odhlášeno -924 -866 -796 -735 -869 -988 

Výsledná změna -209 -249 -185 -259 -342 -473 
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Zrušené pobyty - úřední adresa 
rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zrušeno pobytů 117 180 258 234 162 245 

Stav k příslušnému roku CELKEM     661 739 870 1077 

 

 

 
 

Adresu sídla ohlašovny mělo k 31. 12. 2011 celkem 1077 občanů.  
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Na této skutečností se podílejí především 3 faktory:  

- 10% - demolice – rušení trvalých pobytů z moci úřední bez návrhu; 

- 20% - občané, kteří získají byt a později zjistí, že v jejich bytech je stále k trvalému 

pobytu hlášen původní nájemník, který si nezměnil adresu trvalého pobytu a je stále 

evidován na původní adrese, i když tam již nebydlí; 

- 70% - z důvodů hrozících exekucí, kdy si člen rodiny vezme půjčku a nesplácí 

(nejčastější účelové rušení trvalého pobytu, kdy se chtějí vyhnout exekutorům, popř. 

jiným sankcím, úřadům a státním institucím).  

 

Úřední adresa se často pojí s neplacením poplatků za komunální odpad, jelikož občané jsou 

přesvědčeni, že pokud budou mít adresu ohlašovny, nemusí platit poplatky za komunální 

odpad, což není pravdou, jelikož platná obecně závazná vyhláška (OZV) města Orlová č. 

8/2005 o místních poplatcích, ve znění změn a doplňků, tuto povinnost stanoví. Tímto vzniká 

nárůst dluhů, který dosahuje částky kolem půl milionu korun ročně.  

 

Na území města Orlové žije blíže nezjištěný počet obyvatel, kteří nejsou zahrnuti 

do statistiky, jelikož nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území města – žijí na různých 

ubytovnách a v podnájmech. 
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NEZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ DÁVKY  

 

Počet nezaměstnaných za rok 2010, 2011, meziroční srovnání a index na 10 tisíc obyvatel  

 

 2010 2011 Rozdíl 

Počet nezaměstnaných 3 621 3 412 - 209 

Index nezaměstnanosti 1 120 1 071 - 49 

Nezaměstnanost v % 15,07 13,06 - 2,01 

 

Srovnání počtu uchazečů o zaměstnání 

 Orlová MSK ČR 

Průměrný počet evidovaných uchazečů o 

zaměstnání k 31. 12. 2011 
3 412 75 019 508 451 

Počet obyvatel 31 855 1 230 534 10 504 203 

Index 1 071 609 484 
Pozn.:  
Počet obyvatel ČR a MSK je použit z dat ČSÚ – hodnota k 31. 12. 2011 
Počet obyvatel Orlové - evidence obyvatel k 31. 12. 2011 

 

Počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu na území obce respektive 

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) (dávky hmotné nouze: příspěvek na 

živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc; dávky státní sociální podpory: 

sociální příplatek, příspěvek na bydlení) za rok 2010, 2011, meziroční srovnání a index na 10 

tisíc obyvatel, 

 

Sociální dávky byly do 31. 12. 2011 vypláceny dvěma subjekty. Výplatu dávek státní sociální 

podpory realizovaly úřady práce, výplatu dávek hmotné nouze a dávek zdravotně postiženým 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností.  

 

 

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. Cílem sociálního 

příplatku je pomáhat rodinám s nízkými příjmy a zdravotně postiženým členem krýt náklady 

spojené se zabezpečováním potřeb jejich 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. Porodné je jednorázová dávka 

poskytována rodině s nízkými příjmy. Tato dávka přispívá na náklady související s narozením 

prvního dítěte. Pohřebné je jednorázovou dávkou, kterou se přispívá na náklady spojené 

s vypravením pohřbu. Sociální příplatek byl do konce roku 2010 vyplácen všem rodinám, 

jejichž čistý příjem nepřesahoval dvounásobek životního minima. Od roku 2011 je sociální 

příspěvek poskytován jen těm rodinám, kde rodiče pečují alespoň o jedno nezaopatřené dítě, 

které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce 

zdravotně postižené, nebo je-li alespoň jeden z rodičů dlouhodobě těžce zdravotně postižený 

nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě 

nemocné. Porodné je od počátku roku 2011 vypláceno pouze rodinám s nízkými příjmy a to 

pouze při narození prvního dítěte. Do konce roku 2010 bylo porodné vypláceno při narození 

každého dítěte. 
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Dávky hmotné nouze 

 
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 
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Dávky zdravotně postiženým 
 
Příspěvek na péči slouží především k zajištění sociální péče příjemci příspěvku, jak již pomocí 

sociální služby nebo rodinným příslušníkem. Dávky pro osoby zdravotně postižené se do 

konce roku 2011 členily na jednorázové peněžité příspěvky a opakující se peněžité příspěvky, 

obojí podmíněné zdravotním stavem. Mezi jednorázové peněžité příspěvky patřil příspěvek na 

zakoupení motorového vozidla, příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla, příspěvek 

na zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek 

na úpravu bytu, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na opatření zvláštních pomůcek 

a příspěvek nevidomým na opatření vodícího psa. Mezi opakující se peněžité příspěvky patřil 

příspěvek na úhradu na užívání bezbariérového bytu, na úhradu za užívání garáže, příspěvek 

nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa. 

 

 

 
 

 

 2010 2011 Rozdíl 

Počet vyplacených sociálních dávek *) 23 636 21 689 - 1 947 

Index (na 10 tis. obyvatel) 7 311 6 809 - 502 
*) Sociální dávky, resp. jejich součet = Dávky hmotné nouze, které tvoří (příspěvek na živobytí + 
doplatek na bydlení + mimořádná okamžitá pomoc) a Dávky státní sociální podpory (sociální 
příplatek + příspěvek na bydlení) 
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PROBLEMATIKA NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT 

NA ÚZEMÍ MĚSTA  

 

Velice často se setkáváme s otázkou, jaký je počet Romů ve městě Orlová. Přesné číslo 

s určitostí nelze nikdy stanovit. Dle odhadů koordinátora pro národnostní menšiny lze toto 

číslo stanovit přibližně v rozmezí 2200 – 2600 obyvatel našeho města. Což odpovídá přibližně 

7 až 8 % veškerého obyvatelstva města. Pokud by se tedy v praxi přihlásili všichni Romové 

v Orlové ke své národnosti, tvořili by nejpočetnější národnostní menšinu na území města. 

Zatímco slovenská a polská národnostní menšina společně vykazují silné asimilační tendence, 

pro romskou národnostní menšinu není asimilační trend příliš typický. Doposud není 

zaznamenáno tolik smíšených česko–romských manželství jako je tomu v případě česko–

slovenských či česko–polských manželství. Zatímco Poláků a Slováků ve městě postupně 

ubývá, zastoupení romské národnostní menšiny v Orlové naopak pravděpodobně sílí a má 

vzestupnou tendenci.      

Romská komunita ve městě vykazuje poněkud specifický způsob života, pro který často nemá 

majoritní většina pochopení. Tento specifický způsob života lze ovšem zaznamenat i u mnoha 

ostatních romských komunit v ČR. Pro romskou národnostní menšinu je typická nízká 

schopnost společenské flexibility, která je nutná pro sociální inkluzi Romů do většinové 

společnosti. V romské komunitě zpravidla nebývá podporována individualita jednotlivce, která 

je typická pro majoritní společnost. Názor celé rodiny má vyšší váhu než názor jednotlivce. 

Další problém představuje vzdělání. Pro Romy nehraje vzdělání tak důležitou roli jako je tomu 

v případě majority. Nízká úroveň vzdělání a s ní spojená nízká kvalifikace pak Romům stěžuje 

možnost získat lépe placené zaměstnání. Mnoho Romů je pak nuceno přijmout špatně 

placenou práci, kde není vyžadována odborná kvalifikace, popřípadě se mnoho z nich 

rozhodne raději nepracovat vůbec. To vše vede ve svém důsledku k tíživé sociální situaci 

u řady Romů. Zde je však zapotřebí zdůraznit, že se tento negativní trend začíná objevovat i 

u obyvatel Orlové, kteří jsou z řad většinové společnosti. 

Tíživá sociální situace se pak u mnoha těchto obyvatel projevuje sociálně patologickými jevy. 

Jde o společensky nežádoucí jevy, mezi které patří nezaměstnanost, chudoba, vysoká 

rozvodovost, zvýšená nemocnost a především společensky nebezpečné jevy jakými jsou 

poruchy chování, násilí, vandalismus, šikana, záškoláctví, rasismus, drogové závislosti, 

alkoholismus, prostituce a gamblerství.  

Sociálně frustrovaní lidé jsou následně prostorově izolováni do sociálně vyloučených lokalit. 

Pro tyto lokality jsou typické starší bytové domy s nižším nájmem, přičemž byty v těchto 

domech jsou často v horším technickém stavu a vyžadují opravy, na které sociálně slabí 

nájemníci nemají finanční prostředky. Byty jsou často obývány osobami, které v Orlové 

nemají trvalé bydliště a jsou zde pouze „dočasně“ na pozvání svých známých, kteří v bytech 

bydlí legálně. Tito „hosté“ mnohdy narušují svým chováním sousedské vztahy s ostatními 

nájemníky v domě. Často tak dochází k rušení nočního klidu, slovnímu a fyzickému napadání 

a krádežím.  

V Orlové se nachází dvě sociálně vyloučené lokality. Patří mezi ně lokalita v prostoru ulic 

Lipová, Závodní a Žofinská a dále lokalita kolem supermarketu Penny při páteřní ulici Slezská. 

Obě lokality se nachází v městské části Poruba. Prvně zmiňovaná lokalita je tvořená 

dvoupodlažními činžovními domy, které byly postaveny jako součást tzv. „Halfarovy kolonie“ 

v roce 1924. Domy původně sloužily obyvatelům místních dolů. Domy již v současné době 

nevyhovují standardům kvalitního bydlení. Pro svou nízkou cenu se staly přijatelné, pro 

sociálně slabé obyvatele z Orlové a okolních měst, kteří se sem postupně v průběhu 90. let 

minulého století začali sestěhovávat. Dnes jsou domy v dezolátním stavu. Zdi v bytech jsou 

často pokryté plísní, okolí domů je neupravené, na chodbách chybí okenní výplně a vstupní 

dveře. Statika některých domů je narušená, jelikož zde byly odcizeny ocelové ingoty, které 

celou budovu staticky zajišťovaly proti zhroucení. Domy obývají především sociálně slabí 

Romové, kteří jsou v drtivé většině nezaměstnaní. Lokalita je označována jako „špatná 

adresa“, která není dobrým místem k bydlení. Místní původní starousedlé obyvatelstvo 

v okolních rodinných domech si permanentně stěžuje na obyvatele těchto domů pro časté 

rušení nočního klidu a fyzické či slovní útoky. V sousedství problémových domů se navíc 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/vandalizmus-vandalismus
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sikana
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=rasismus
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=alkoholismus
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/prostituce
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nachází ubytovna pro sociálně slabé obyvatele z celého města a okolí. Vlastníkem bytových 

domů v lokalitě je společnost RPG Byty, s.r.o.  

 

Druhá sociálně vyloučená lokalita v Orlové je daleko větší a nachází se v bezprostředním 

sousedství současného centra města. Jde o lokalitu, která je v prostoru ulic Slezská, Dělící, 

Spojenců, Kpt. Nálepky, M. Ryšky a Sadová. Je tvořená činžovními domy, které jsou zpravidla 

dvou či třípodlažní. Jde o byty I. a II. kategorie. Domy byly vybudovány v průběhu 50. a 

počátkem 60. let jako součást hornického sídliště Poruba. Původně šlo o domy pro 

zaměstnance místních dolů a průmyslových podniků v okolí města. Domy v průběhu 70. a 80. 

let v souvislosti s mohutnou výstavbou nových panelových domů v sousední lokalitě Orlová – 

Lutyně začaly ztrácet na své atraktivitě. Do oprav domů nebylo investováno a svou 

přijatelnou cenou začaly být atraktivní pro sociálně slabší obyvatele Orlové a okolí. Původní 

obyvatelé zmiňovaných domů jsou ve velmi pokročilém věku, mnoho z nich již nežije. Místo 

nich se zde začaly v průběhu posledních 10 let postupně sestěhovávat početné romské rodiny 

z okolních měst. Postupně tak zde začaly vznikat hned celé ulice, které jsou z velké části 

obývány pouze Romy, kteří jsou (pravděpodobně až z 90%) odkázání na sociální dávky. 

V popisované lokalitě začalo docházet k nárůstu drobných kriminálních deliktů, rušení nočního 

klidu, krádežím, výtržnostem a fyzickému napadání. Lokalita je v současné době označována 

jako „špatná adresa“. Majoritním vlastníkem těchto bytových domů je společnost RPG Byty, 

s.r.o. Město Orlová vlastní v lokalitě pouze jeden bytový dům. Zbylá část bytových domů je 

v soukromém vlastnictví. 

 

Na sklonku roku 2011 zaznamenal Městský úřad Orlová několik stížností občanů na špatnou a 

vyhrocenou situaci především v lokalitě ulic Lipová a Závodní v Orlové – Porubě. Jak již bylo 

zmíněno výše, jedná se o lokalitu, kterou obývá značné množství sociálně slabých a 

v některých případech i nepřizpůsobivých občanů. Místní původní starousedlí občané si 

nejčastěji stěžují na drobné krádeže, vandalismus, vulgární urážky a rušení nočního klidu. 

Také Městská policie Orlová velice často do této lokality vyjíždí s cílem řešit zde problémy 

týkající se občanského soužití. Občané zmiňované lokality se rovněž osobně dostavili v září 

2011 do budovy Městského úřadu Orlová, s cílem zjistit jaké řešení v této problematice může 

město Orlová nabídnout. Stěžejním bodem jednání byla otázka, jaká konkrétní opatření hodlá 

město Orlová v problémové lokalitě učinit pro to, aby byla zajištěná bezpečnost místních 

občanů, kteří v lokalitě žijí.  

 

Provedená opatření: 

 Město Orlová zřídilo v souladu se zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

funkci koordinátora pro národnostní menšiny. 

 Od 1. ledna 2010 je ve městě Orlová realizován projekt s názvem „Terénní sociální 

práce v sociálně vyloučené romské lokalitě v Orlové – Porubě“. 

 Rekonstrukce bytového fondu v lokalitě IPRM 

 Proběhla plošná kontrola nájemníků v bytech společnosti RPG Byty, s.r.o. v lokalitě ulic 

Závodní, Lipová a Žofinská, čili v jedné ze dvou sociálně vyloučených lokalit na území 

města. K této kontrole došlo z podnětu místních starousedlých obyvatel, kteří si 

stěžovali na nepřizpůsobivé občany, kteří zde pobývají nelegálně u svých příbuzných, 

ruší noční klid, slovně napadají ostatní obyvatele a dopouštějí se drobných krádeží a 

vandalství. Kontroly se zúčastnili pracovníci společnosti RPG, kompetentní zaměstnanci 

MěÚ Orlová, Městská policie Orlová, Policie ČR a Cizinecká policie. 

 

Plánována opatření – v realizaci: 

 Komunitní centrum v sociálně vyloučené lokalitě Poruba 

 Od 1. června 2012 budou v Orlové působit tzv. Asistenti prevence kriminality (APK). 

 

Doporučení:  

 Eliminovat zadlužování sociálně slabých obyvatel a řešit s tím spojenou lichvu 
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1.3 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) 

Okresní soud v Karviné park Bedřicha 

Smetany 176/5, 

Karviná-Fryštát  

 

Okresní soud Karviná 

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 

Klimentová Markéta, Mgr. 

Havlásková Yvona, Mgr.  

Kolodziejová Ester  

Šídlová Zuzana, Mgr.  

Wernerová Šárka, Bc.  

 

pobočka Karviná 

 

 

 

Valián Radim, Mgr. 

Kostelníková Radka, Mgr.  

Dlouhá 

tř.1647/46a 

Havířov-Podlesí 

596 498 438 

596 498 436 

596 498 437 

596 498 439 

596 498 435 

 

Zakladatelská 

974/20 

Karviná-N.Město 

 

596 389 630 

596 389 621 

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 
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Swiechová Lenka, Mgr. 

Szczerbová Mariola, Mgr. 

Szkanderová Marie, DiS. 

 

596 389 628 

596 389 625 

596 389 651 

Pedagogicko-

psychologická poradna 

Karviná 

 

5 odloučených pracovišť 

Víta Nejedlého 

591/4 

Karviná-Ráj 

 

Masarykova třída 

958 

Orlová-Lutyně 

Bezručova 190 

Bohumín 

Moskevská 1 

Český Těšín 

Opletalova 5 

Havířov-Šumbark 

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 

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 

- koordinátor pro národnostní menšiny 

- sociální kurátor 

- sociální pracovníci města 

Odbor správy majetku 

města 

Osvobození 796 - městský majetek, veřejné osvětlení, 

oplocení parkovišť, úpravy veřejného 

prostranství apod. 

- ochrana bytových i nebytových 

objektů v majetku města 

Odbor dopravy Kpt. Jaroše 1345 - bezpečnost v dopravě 

- řešení přestupků 

Odbor školství, kultury a 

sportu 

Osvobození 796  - problematika MŠ a ZŠ 

- školské komise 

- manažer prevence kriminality a 

protidrogový koordinátor 

Odbor vnitřních věcí Osvobození 796 a 

Polní 973 

- přestupkové oddělení (Komise k 

projednávání přestupků) 

Právní odbor Osvobození 796 - právní záležitosti spojené s městem 

Orlová 

příslušné komise a pracovní 

skupiny Rady města Orlová 

s vazbou na danou 

problematiku  

 

Osvobození 796 

Orlová-Lutyně 

- komise bytová a pro přidělování bytů 

v DPS  

- komise Zdravého města a MA21 

- pracovní skupiny Rady města se 

pravidelně mění, informace o změnách 

jsou vyvěšeny na internetových 

stránkách města (viz 

http://www.mesto-

orlova.cz/spravamesta/) 

komise zřízená starostou 

města dle zákona č. 

359/1999 Sb. 

Okružní 988, 

Orlová-Lutyně 

- komise pro sociálně-právní ochranu 

dětí 

- v roce 2011 sloučena s Týmem pro 

mládež Systému včasné intervence 

 

 

http://www.mesto-orlova.cz/spravamesta/
http://www.mesto-orlova.cz/spravamesta/
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ŠKOLSTVÍ 

 

V současné době působí na území města školské příspěvkové organizace, které zřizují různé 

subjekty. 

 
 

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. Mateřské školy (MŠ) ve městě jsou nejen moderně 

vybavené, ale především přizpůsobují svoji činnost moderním trendům a různému zaměření.  

 

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 3 letech navýšena 

opakovaně kapacita, a to celkem pro 60 dětí. V současné době lze konstatovat, že kapacita, 

která je ve městě pro předškolní výchovu stanovena (bez rozdílu zřizovatele), je plně 

vytížena. Město na svém území zajišťuje předškolní výchovu v sedmi budovách (čtyři 

příspěvkové organizace) s celkovou kapacitou 398 dětí. Další čtyři MŠ s kapacitou 365 dětí 

jsou soukromé. Vzhledem k tomu, že město nezajišťuje potřebný počet míst v MŠ, přispívá 

soukromým organizacím na provoz. V současné době se jedná o nedostatečný počet míst v 

MŠ, počet žádostí o umístění dítěte do MŠ se pohybuje okolo 80-100, těmto žadatelům 

nemůže být z kapacitních důvodů vyhověno (volná kapacita je pouze v MŠ s polským jazykem 

vyučovacím). Stávající situace není ze strany města výhledově řešena. 

 

 

Počet dětí v MŠ 

 

školní rok počet dětí vytížení kapacity 

2004/2005 634 100 % 

2005/2006 635 100 % 

2006/2007 628 100 % 

2007/2008 651 100 % 

2008/2009 678 89 % 

2009/2010 718 94 % 

2010/2011 763 100 % 

2011/2012 722 98 % 
Zdroj: vlastní zpracování, údaje OŠKS 
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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 190 dětí a 8 

tříd.  

www.skolyaskolky.com 

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 100 dětí, 4 třídy. 

MŠ Husova 1211 Orlová-Město 

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.materska-skola.cz/okruzni 

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 60 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 

http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.skolyaskolky.com
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.materska-skola.cz/okruzni
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.msnavyhlidce.info
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.pzsorlova.cz
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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 775 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.skolamladi.cz 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Orlová - Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

 

Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, tvořená oběma 

stupni ZŠ, školní družinou a školní jídelnou. Součástí organizace jsou 3 

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 600 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. 

 

http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.zsdvoracka.cz
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.skolamladi.cz
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.kestud.cz
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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 900 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 720 žáků. 

www.skolamladi.cz 

6 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Orlová - Poruba Jarní 400 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

 

Základní škola tvořená oběma stupni ZŠ, školní družinou. Výuka na 

1. stupni probíhá na odloučeném pracovišti na ul. Slezská 200. 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. 

 

Celková kapacita ZŠ je stanovena pro 240 žáků. 

www.zsjarni.org 

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 
 

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
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.pzsorlova.cz
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Tabulka č. 1 – Počet žáků v ZŠ 

 

Školní rok Počet žáků Počet tříd 

2004/2005 3 765 171 

2005/2006 3 577 162 

2006/2007 3 312 150 

2007/2008 3 021 140 

2008/2009 2 779 125 

2009/2010 2 614 123 

2010/2011 2 505 118 

2011/2012 2 411 112 
Zdroj: vlastní zpracování, údaje OŠKS 

 
 

Výuka byla ve školním roce 2011/2012 zahájena v 7 příspěvkových organizacích (zřizovatel 

město Orlová), které tvoří celkem 8 základních škol (ZŠ Slezská 850 v Orlové-Porubě je 

odloučeným pracovištěm ZŠ Školní 862 v Orlové-Lutyni). Na úseku základního školství je 

zaznamenán trvalý pokles žáků, s nárůstem počtu dětí v MŠ můžeme konstatovat, že se 

situace stabilizuje.  

Pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí je zajišťován provoz přípravné třídy, a to 

v Základní škole Jarní 400 v Orlové – Porubě, kterou navštěvuje 12 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 žáků. 

Součástí ZŠ ve městě jsou školní družiny (ŠD). Provoz jednotlivých oddělení je zajišťován dle 

požadavků a zájmu zákonných zástupců. V současné době je kapacita školních družin 

vytížena na 72 %. Přednostně jsou do ŠD přijímáni žáci 1. a 2. tříd pracujících zákonných 
zástupců. 

Mimoškolní činnost v ZŠ (kroužky) 

Základní škola Orlová – 
Lutyně K. Dvořáčka 1230  

Pohybové hry, keramický, sportovní, šachy, vyšívání, sportovní 

příprava dětí výtvarné chovatelský, chemický, Olšinka (taneční), 

pěvecké sbory – Sasanka, Sněženka, Sluníčko, Kopretina, 
Sborové a instrumentální studio 

Základní škola Orlová – 
Lutyně U Kapličky 959  

Dramatický, sportovní hry, keramika, logopedie, práce na PC, 
sportovní hry, matematický, cvičení ČJ, sborový zpěv 

Základní škola Orlová – 
Lutyně Mládí 726  

Dívčí klub, ekologický, sportovní, výtvarné, logopedická péče, 

pěvecký, aranžérský, sportovní, rozhlasový, školní žákovská 
samospráva, francouzština. 

Základní škola Orlová – 

Lutyně Školní 862,  

odloučené pracoviště školy 

– Základní škola Slezská 
850 v Orlové – Porubě 

Keramický, základy administrativy, fotbal, florbal, cvičení z 

matematiky a českého jazyka. 

Chemický a přírodovědný, keramické, společenské hry, pohybové 
hry, Lego, letecko-modelářský 

Základní škola Orlová – 

Lutyně Ke Studánce 

1050  

Keramické, florbal, sportovní, výtvarné, atletický, šachy, 
turistický, sborový zpěv, přírodovědný. 

Základní škola Orlová – 
Poruba Jarní 400  

Sportovní hry, keramický, Šikulové, informatiky, práce s PC, 
literárně-dramatický 

ZŠ a MŠ Orlová-Lutyně 
Lutyňská 400 

Stolní tenis, rukodělný, informatika. 
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Přehled vytížení základních škol ve školním roce 2011/2012 

Základní škola, Orlová-
Lutyně K. Dvořáčka 1230 

okres Karviná, 
příspěvková organizace 

S rozšířenou výukou hudební výchovy 

1. stupeň 2. stupeň ŠD 

počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků 
počet 

oddělení počet žáků 

11 248 9 211 3 86 

Kapacita školy: 775 Vytíženost: 60 %  
 

Základní škola, Orlová-
Lutyně U Kapličky 959 

okres Karviná, 
příspěvková organizace 

S rozšířenou výukou výpočetní techniky 

1. stupeň 2. stupeň ŠD 

počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků 
počet 

oddělení počet žáků 

10 232 8 178 3 90 

Kapacita školy: 700 Vytíženost: 59 %  
 

Základní škola, Orlová-
Lutyně Školní 862 okres 

Karviná, příspěvková 
organizace 

S rozšířenou výukou cizích jazyků 

1. stupeň  2. stupeň ŠD 

počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků 
počet 

oddělení počet žáků 

14 325 12 259 4 120 

Kapacita školy: 900 Vytíženost: 65 %  

Odloučené pracoviště 
ZŠ Slezská 850 Orlová-

Poruba 

 

1. stupeň 2. stupeň ŠD 

počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků 
počet 

oddělení počet žáků 

5 97 4 71 1 15 

Kapacita školy: 650 Vytíženost: 26 %    
 

Základní škola Orlová-
Lutyně Mládí 726 okres 
Karviná, příspěvková 

organizace 

S rozšířenou výukou tělesné výchovy 

1. stupeň  2. stupeň ŠD 

počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků 

6 130 7 126 2 49 

Kapacita školy: 360 Vytíženost:  71 %    
 

Základní škola Orlová-
Lutyně Ke Studánce 
1050 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

S rozšířenou výukou výtvarné výchovy 

1. stupeň  2. stupeň ŠD 

počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků 

10 226 7 150 2 60 

Kapacita školy: 660 Vytíženost: 57 %  
 

Základní škola Orlová-
Poruba Jarní 400 okres 
Karviná, příspěvková 

organizace 

 

1. stupeň  2. stupeň ŠD 

počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků 

4 85 4 58 1 15 

Kapacita školy: 240 Vytíženost: 60 %  
 

Základní škola a 
Mateřská škola s pols. 

jaz. vyučovacím Orlová, 
příspěvková organizace 

 

1. stupeň  2. stupeň ŠD 

počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků 

1 15 0 0 1 14 

Kapacita školy: 50 Vytíženost: 30 %  
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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 KMIT 

Taneční soubor STATIC UP 

PŘÍRODOVĚDA 

 

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: 

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.ddm-orlova.cz 
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Na území města působí školská zařízení, která zřizuje KÚ Moravskoslezského kraje  

 

2.1. Střední školy 

1. 

 

 

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová – Lutyně, příspěvková 
organizace 

Osmileté a čtyřleté studium gymnázia, čtyřleté studium – veřejnosprávní 

činnost, pětileté dálkové studium – veřejnosprávní činnostCelková 
kapacita školy je stanovena pro 1 190 studentů. 

www.gym-orlova.cz 

2. 

 

 

 

Obchodní akademie Orlová, příspěvková organizace 

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 790 studentů 

www.obaka-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. Ve školním roce 2011/2012 se předpokládá, že školu 

bude navštěvovat 460 dětí a mládeže. 

www.zus-orlova.cz 

2.3. Základní škola, Orlová- Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace 

 

 

Škola je samostatně zřízená pro děti se zdravotním postižením. V jednom 

objektu soustřeďuje základní školu praktickou, základní školu speciální, 

školní družinu a školní jídelnu. Tuto školu navštěvují žáci  s  lehkým, 

středním a těžkým mentálním postižením, taktéž s kombinovaným 

postižením (se sluchovým, tělesným postižením, vadami řeči aj.). 

K 1. 7. 2012 dochází ke změně zřizovatele. Příspěvková organizace bude 

sloučena se ZŠ Jarní 400 v Orlové-Porubě, kterou zřizuje město Orlová. 

www.zsorlovapolni.org 

http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.gym-orlova.cz
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.obaka-orlova.cz
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.zus-orlova.cz
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.zsorlovapolni.org
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Na území města působí také 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 
Zaměření mateřské školy: „Barevnou duhou za poznáním“. 
 
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. Na integrovaných třídách  
pracují učitelky s rozšířeným vzděláním v oboru speciální pedagogiky,  
je zajištěna spolupráce s dalšími odborníky ( speciální pedagogické centrum, logopedie, pedagogicko-
psychologická poradna. 
 
Od r. 1998 práce v projektu "Mateřská škola podporující zdraví",  
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.nemají 

 

 

4. 

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

 

Heslo: Jaro, léto, podzim, zima - objevovat, to je príma !!! 
 
V provozu jsou dvě třídy. Celková kapacita MŠ je stanovena pro 45 dětí. 
 
www.msorlik.wz.cz 

 

http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.mszs-duha.unas.cz
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.radost-orlova.cz
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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 

3.3 STŘEDNÍ ŠKOLY 

1. 

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

Jediné jazykové gymnázium na Karvinsku s výukou vybraných předmětů v anglickém 
a francouzském jazyce, výuka předmětů metodou CLIL. Široká nabídka výuky cizích 
jazyků, např. italština, portugalština, hebrejština. Zkušební a výukové centrum EDI-
ELSA centre, které uděluje mezinárodně uznávané certifikáty ELSA.  

Celková kapacita školy je stanovena pro 120 studentů. 

www.linguistic.cz/gymnazium/ 

2. 

 Linguistic-Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v.o.s. 
Akátová 1296, 73514 Orlová – Poruba 
 
Zajišťují: Jazykové kurzy – anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, 
španělský jazyk, italský jazyk, portugalský jazyk, ruský jazyk, český jazyk pro cizince. 
Státní jazykové zkoušky ve všech třech stupních, vysvědčení doplněné o doložku s 
platností pro celé  EU.Simultánní metodu výuky cizích jazyků-LISIMET. 
Nadstandardní příprava ke všem mezinárodním zkouškám např. KET, PET, FCE, 
CAE, CPE, TOEFL, BEC, DELF, DALF.  
 
www.linguistic.cz 

3. 

 Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 
Energetiků 144, 73514 Orlová - Lutyně 
 
Čtyřleté maturitní studium v oblasti informačních technologií je určeno pro absolventy 
základních škol a dvouleté pomaturitní studium určeno pro absolventy středních škol  
s maturitní zkouškou. 
  
Studijní plán obou oboru odpovídá požadavkům na profil absolventa střední 
odborné školy: po celou dobu studia je vyučován anglický jazyk a odborná angličtina, 
studenti získají i ekonomické znalosti. Odborné vzdělání oboru zahrnuje: všestrannou 
znalost práce s uživatelskými programy včetně počítačové grafik, vybavení počítačů, 
stavbu a správu počítačových sítí aj. 
 
www.nosch.cz 

4. 

 Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.  
17. listopadu 211, 73514 Orlová – Lutyně 
 
Hlavním předmětem činnosti škol DAKOL je poskytování různých typů 
středoškolského vzdělání pro různé cílové skupiny, jak z řad absolventů základních 
škol, tak i dospělé populace. Součástí výchovně-vzdělávacích aktivit je nástavbové 
maturitní studium a různé rekvalifikační kurzy.Vyšší odborné – podnikatel pro obchod 
a služby,střední s maturitou – hotelnictví, studijní obory s maturitou – mechanik strojů 
a zařízení, obchodník, tříleté obory – 12 oborů. 
 
www.dakol-karvina.cz 

http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.nosch.cz
http://www.muor.cz/leave.php?odkaz=http://www.dakol-karvina.cz
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Přehled vytížení středních škol ve školním roce 2011/2012 

 

Gymnázium a 

Střední odborná 

škola, Orlová-

Lutyně, příspěvková 

organizace 

DRUH STUDIA 

4-leté 8-leté dálkové studium 

počet tříd 

počet 

studentů 

počet 

tříd 

počet 

studentů počet tříd 

počet 

studentů 

17 445 8 219 5 126 

Kapacita školy: 1 190 Vytíženost: 67 %  

 

Střední odborná 

škola NET OFFICE 

Orlová, spol. s r.o. 

DRUH STUDIA 

4-leté 8-leté dálkové studium 

počet tříd 

počet 

studentů 

počet 

tříd 

počet 

studentů počet tříd 

počet 

studentů 

4 100 0 0 0 0 

Kapacita školy: 131 Vytíženost: 76 %  

 

Gymnázium Jana 

Šabršuly, s. r. o. 

DRUH STUDIA 

4-leté 8-leté dálkové studium 

počet tříd 

počet 

studentů 

počet 

tříd 

počet 

studentů počet tříd 

počet 

studentů 

4 83 0 0 0 0 

Kapacita školy: 120 Vytíženost: 69 %  

   Linguistic - 

Jazyková škola 

   s právem státní 

jazykové zkoušky 

v.o.s. 

 

DRUH STUDIA 

Jazykové kurzy   

počet 

skupin 

počet 

studentů     

12 150 0 0 0 0 
 

 

Střední odborné 

učiliště  

DAKOL, s. r. o. 

 

DRUH STUDIA 

4-leté 3-leté dálkové studium 

počet tříd 

počet 

studentů 

počet 

tříd 

počet 

studentů počet tříd 

počet 

studentů 

4 113 16 543 0 0 

Kapacita školy: 750 Vytíženost:  88 %    

 

Obchodní akademie 

Orlová, příspěvková 

organizace 

DRUH STUDIA 

4-leté 8-leté dálkové studium 

počet tříd 

počet 

studentů 

počet 

tříd 

počet 

studentů počet tříd 

počet 

studentů 

13 348 0 0 8 177 

Kapacita školy: 790 Vytíženost: 66 %  

 

 

http://www.linguistic.cz/skola/
http://www.linguistic.cz/skola/
http://www.linguistic.cz/skola/
http://www.linguistic.cz/skola/
http://www.linguistic.cz/skola/
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ŠKOLSKÁ RADA 
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, řeší v § 167 školské rady, které při 

základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje zřizovatel. Školská rada je orgán 

školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, 

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. RM 

Orlová jmenovala školské rady v ZŠ, které zřizuje, nově na období od 1. 1. 2012, funkční 

období členů školské rady je tři roky. Zřizovatel stanoví počet jejich členů a vydá její volební 

řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých 

žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské 

rady nemůže být ředitel školy. Školské rady při ZŠ v Orlové mají 6 členů. 
 

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje 

jejich změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školách, podílí se 

na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na další rok a 

navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní 

inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím 

státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na odvolání ředitele, 

podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ  
Na vybraných školách v kraji byla zřízena školní poradenská pracoviště, která zajišťují 

poradenské služby dané školy. Je zde zřízena funkce školního psychologa nebo školního 

speciálního pedagoga. Cílem je řešit aktuální problémy v součinnosti s výchovným poradcem 

a metodikem prevence, kteří ve školách také působí. Řeší především problémy osobnostního 

a sociálního vývoje žáků, nabízí pomoc při hledání aktuálních učebních strategií, řešení 

neprospěchu, pomoc s adaptací na nové sociální prostředí. Součástí práce školního 

psychologa a školního speciálního pedagoga je rovněž příprava podmínek a rozšiřování 

možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, budování 

příznivého sociálního klimatu pro integraci žáků z odlišného kulturního nebo sociálně 

znevýhodňujícího prostředí, průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření 

předpokladů pro jeho snižování, metodická podpora učitelů při aplikaci psychologických 

a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání. 

 

V Orlové máme tři školní poradenská pracoviště, a to při těchto základních školách: 

 ZŠ Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, 

 ZŠ Orlová-Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace, 

 ZŠ Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace. 

 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA  
Dům kultury města Orlové 

příspěvková organizace města  

 

Osvobození 797, Orlová-Lutyně 

pořádá akce kulturního, výchovného, osvětového a 

kulturně-společenského charakteru (kulturní produkce, 

zábavy, odborné kurzy, školení, vzdělávací akce včetně 

lektorské činnosti, výuka a kurzy společenského tance, 

výstavy, festivaly, soutěže a přehlídky z oblasti 

společenského tance, dramatického umění, hudebního 

umění, informačních služeb pro veřejnost, podpora 

zájmových kulturních a uměleckých aktivit občanů a jejich 

sdružení), poskytuje zázemí pro činnost a pro styk 

s veřejností zájmovým spolkům, klubům, sdružením a 

politickým stranám 

Sociální služby města Orlové  

 

Adamusova 1269, Orlová-Lutyně 

Sociální služby provozované v domech s pečovatelskou 

službou na ul. F. S. Tůmy, ul. Polní v Orlové-Lutyni a 

v Zimném dole. Provoz denního stacionáře, odlehčovacích 

služeb, terénní sociální služby, K-centra, chráněného 

bydlení. 
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SOCIÁLNÍ PREVENCE  
 

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 registrováno kolem 40 sportovních klubů, z nichž 33 velice úzce a 

oboustranně s městem spolupracuje. 

Město Orlová významně finančně podporuje jak činnost sportovních klubů, tak i jimi pořádané 

sportovní akce.  

Sportovní kluby působící na území města Orlové: 

P.č. Název organizace Sídlo 
Sportovní odvětví 

Členská základna 
(do 18 let/nad 18 let) 

1. "CROSSCAR Racing club, o.s." Orlová-Lutyně, Letní 620 
motokros 

0 / 5 

2. "FC Oskarol Orlová" Orlová-Lutyně, Rydultowá 1344 
futsal 

- / - 

3. "FC Players" 
Orlová-Lutyně, Ke Studánce 

1046 

futsal 

- / - 

4. "X-TRAIL ORLOVÁ, o.s." Orlová, Masarykova třída 1021 

různé sport. 

aktivity 

- / - 

5. A.F.C. Noční draci o.s. 
Orlová-Lutyně, Masarykova třída 

836 

futsal 

1 / 17 

6. 
Baseball klub Snails Orlová 

občanské sdružení 

Orlová-Lutyně, Ke Studánce 

1050, ZŠ 

baseball 

25 / 34 

7. Basketbalový club Orlová 
Orlová-Lutyně, Na Stuchlíkovci 

340 

košíková 

1 / 44 

8. Cyklistický klub Orlík 
Orlová-Lutyně, Ke Studánce 

1044 

cyklistika 

17 / 19 

9. 
Cyklistický klub SILESIA 

ORLOVÁ 
Orlová-Poruba, Sadová 686 

cyklistika 

- / - 

10. 
Enduro-Motocross team 

Orlová o.s. 

Orlová-Město, V Zimném dole 

1228 

motokros 

7 / 23 

11. FK Slavia Orlová-Lutyně 
Orlová-Lutyně, Na Stuchlíkovci 

340 

kopaná 

237 / 149 

12. HC ORLOVÁ, o.s. 
Orlová-Lutyně, Na Stuchlíkovci 

982 

lední hokej 

142 / 78 

13. 
Horolezecký klub Gymnázia 

Orlová 

Orlová-Lutyně, Masarykova tř. 

1313 

horolezectví 

42 / 24 

14. I. FBK EAGLES Orlová Orlová-Lutyně, Na Vyhlídce 168 
florbal 

31 / 24 

15. 
Jezdecký klub BUKANÝR 

Kuželka, o.s. 
Orlová, Rolnická 195 

jezdectví 

- / - 

16. 
Jezdecký klub stáje NANKA 

Orlová 
Orlová-Lutyně, ul. Luční 

jezdectví 

- / - 

17. Klub biatlonu Orlová-Lutyně 
Orlová-Lutyně, Masarykova třída 

916 

letní biatlon 

35 / 4 

18. 
Klub českých turistů Orlová - 

Lutyně 
Orlová-Lutyně, Pěší 365 

turistický závod 

26 / 7 

19. 
Klub plaveckých sportů Mládí 

Orlová 
Orlová-Lutyně, V. Martínka 712 

plavání 

37 / 12 

20. Krasobruslařský klub Orlová Orlová 
krasobruslení 

45 / 4 
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21. Maxi Kings Orlová Orlová-Lutyně, Okružní 935 
futsal 

- / - 

22. 
MSK Sambo a Judo Morava 

o.s. 
Orlová-Město, Klášterní 634 

judo 

20 / 1 

23. 
Občanské sdružení Capoeira 

Ginga Mundo 
Orlová-Lutyně, Na Výsluní 1277 

brazilská capoeira 

23 / 14 

24. 

Oddíl bojových umění 

Doubrava - H.P. Martial Gym 

o.s. 

Doubrava 1031, Jan Paldus 
bojové sporty 

- / - 

25. 
Organizační výbor GRACIA 

ČEZ - EDĚ 
Orlová 

cyklistika 

- / - 

26. Shadow Company Orlová Okružní 922, Orlová-Lutyně 
military paintball 

- / - 

27. SK Slavia Orlová - o.s. 
Orlová-Lutyně, Na Stuchlíkovci 

340 

šachy, stolní tenis, 

kulturistika, 

nohejbal 

107 / 140 

28. Skate klub Orlová Orlová, Ke Studánce 512 
skateboarding 

- / - 

29. 
Sportovně střelecký klub 

Orlová Poruba 
Orlová-Poruba, Těšínská 1335 

střelectví 

0 / 31 

30. 
SPORTOVNÍ KLUB - VOLEJBAL 

SLAVIA ORLOVÁ 

Orlová, Gymnázium Orlová č.p. 

1313 

volejbal 

0 / 12 

31. 
Sportovní klub Gymnázia v 

Orlové - Lutyni 

Orlová-Lutyně, Masarykova tř. 

1313 

volejbal 

13 / 15 

32. 
Sportovní klub MaxBike 

Orlová o.s. 
Orlová, Květinová 589 

cyklistika 

7 / 19 

33. Sportovní klub Slezan Orlová 
Orlová-Lutyně, Masarykova tř. 

958 

volejbal, ASPV 

35 / 62 

34. 
Tělovýchovná jednota Slovan 

Orlová 
Orlová-Město, Palackého 791 

kopaná 

- / - 

35. Tenisový klub Slavia Orlová 
Orlová-Lutyně, Na Stuchlíkovci 

340 

tenis 

76 / 59 

36. TJ Baník Fučík Orlová Orlová 
kopaná 

0 / 24 

37. TJ Meteor Orlová Orlová, F. S. Tůmy 1204 
házená 

12 / 7 

38. TJ Orlová-Lutyně Orlová-Lutyně 
badminton, atletika 

75 / 65 

39. TJ Sokol Orlová-Poruba Orlová 
rekreační TV 

38 / 82 

40. Třetí oddíl petanque Orlová-Lutyně, 17. listopadu 427 
petanque 

6 / 19 

41. TTC SIKO ORLOVÁ o.s. 
Orlová-Lutyně, U Kapličky 959, 

ZŠ 

stolní tenis 

41 / 32 

 

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 Metodikou č. 1/2007 pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu 

města Orlová. V roce 2011 bylo schváleno poskytnutí neinvestičních dotací na akce pro děti a 

mládež v celkové výši 196 700,- Kč 
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Kluby pracující s dětmi a mládeží působící na území města Orlové: 

P.č. Název organizace Sídlo 

Oblast práce 

s dětmi a mládeží 

v příslušném 

oboru 

1. 
Asociace TOM ČR, TOM 19036 

ULIČNÍCI 
Orlová-Lutyně, Luční 150 

turistika, 

tábornictví, 

sportovní aktivity 

2. 
Asociace TOM ČR, TOM 19189 

JOEL 
Orlová-Lutyně, 1. máje 1272 

turistika, 

tábornictví, sport, 

sociální aktivity 

3. 
Asociace TOM ČR, TOM 2604 

PRÁČATA 

Orlová-Lutyně, Masarykova tř. 

916 

turistika, 

tábornictví, 

sportovní aktivity 

4. 
Český rybářský svaz, místní 

organizace Orlová 
Orlová-Lutyně, PO BOX 43 

dětské rybářství, 

přírodovědné 

aktivity 

5. Český svaz žen, ZO Orlová Orlová 
všestranné zábavné 

a soutěžní aktivity  

6. Futra Orlová, Lesní 818 
kulturní, výchovné a 

sociální aktivity 

7. 
Křesťanské sdružení 

BENJAMIN, pobočka 04 
Orlová-Město, P. Cingra 482 

zájmové, sportovní, 

sociální aktivity 

8. Modelklub Orlová Dům dětí a mládeže Orlová modelářské aktivity 

9. Pionýrská skupina "DEVÍTKA" Orlová-Lutyně, Energetiků 940 

turistika, 

tábornictví, 

sportovní aktivity, 

PC 

10. 
Sbor dobrovolných hasičů 

Orlová-Město 
Orlová-Město, Bezručova 801 

výchovné a soutěžní 

aktivity 

11. 
Sbor dobrovolných hasičů 

Orlová-Poruba 
Orlová-Poruba, čp. 484 

výchovné a soutěžní 

aktivity 

12. 
Sdružení křesťanských 

pomocníků 
Orlová-Lutyně, 1. máje 1272 

turistika, 

tábornictví, sport, 

sociální aktivity 

13. Tovaryšstvo Radegastovo Orlová-Lutyně, Vnitřní 748 

sportovní, soutěžní 

a společenské 

aktivity 

14. YMCA Orlová Orlová, Fr. Palackého 787 
zájmové, sportovní, 

sociální aktivity 

15. 
Asociace TOM ČR, TOM 2605 

TULÁCI 
Orlová-Lutyně, Okružní 904 

turistika, 

tábornictví, 

sportovní aktivity 

16. 
Asociace TOM ČR, TOM 2607 

STŘELKA 
Orlová-Lutyně, F. S. Tůmy 1231 

turistika, 

tábornictví, 

sportovní aktivity 

17. 
Asociace TOM ČR, TOM 2612 

Azimut 

Orlová-Lutyně, Vojtěcha Martínka 

707 

turistika, 

tábornictví, 

sportovní aktivity 

18. 
Klub českých turistů Orlová, 

Klub Ferdy Mravence 
Orlová-Poruba, Těšínská 230 

turistika, 

tábornictví, 

sportovní aktivity 
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Na území města působí také další organizace, jejichž náplní je v rámci 

terciární prevence pomoc občanům v tíživých kriminogenních situacích.  

HANNAH – Azylový dům pro 

matky s dětmi 

čp. 367 

Orlová-Město 

Provozuje Slezská Diakonie. Nabízí 

dočasné ubytování, a to na období půl 

roku, matkám s trvalým pobytem na 

území města 

Náhradní ubytování Klášterní 1215 

Orlová-Město 

Nabízí ubytování občanům bez 

domova 

 

Město má také 3 domy s pečovatelskou službou, které nabízejí pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 
Dům s pečovatelskou službou F. S. Tůmy 1241–1242  

Orlová-Lutyně 

Dům s pečovatelskou službou Polní 960–962  

Orlová-Lutyně 

Dům s pečovatelskou službou 

Altenheim 

V Zimném dole, Orlová-Lazy 

 

Orlovským seniorům nabízí společenskou, kulturní a jinou zájmovou činnost 
také čtyři kluby důchodců, jejichž činnost je částečně financována 
z rozpočtu města. 
Klub důchodců Orlová-Kopaniny 

Klub důchodců Orlová-Zimný důl 

Klub důchodců Orlová-Poruba 

Klub důchodců Orlová-Lutyně 

 

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 

Slezská diakonie Karviná 

 

 

 

 

 

 

 

Středisko EUNIKA 

 

 

 

 

 

 

Středisko HOSANA 

 

 

 

V Aleji 435/12 

Karviná-Ráj 

 

 

 

 

 

 

Horova 654 

Karviná-Ráj 

 

 

 

 

 

Lázeňský park 463 

Karviná-Darkov 

 

 

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  

 

poskytování pravidelné pomoci a 

podpory dětem s mentálním, 

tělesným, kombinovaným postižením 

a s poruchami autistického spektra ve 

věku 2 - 15 let, denní stacionář, 

odlehčovací služby, raná péče 

 

podpora a zvyšování soběstačnosti lidí 

od 18 let s mentálním postižením a 

vytváření podmínek pro jejich 

plnohodnotný život 
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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 

Stavbařů 2199 

Karviná-Mizerov 

 

 

 

 

 

 

 

Klášterní 367 

Orlová-Město 

 

 

 

Petrovice u Karviné 

616 

 

 

 

Fryštátská 168 

Karviná-Fryštát 

 

Klášterní 367 

Orlová-Město 

 

Opletalova 4/607 

Havířov-Šumbark 

reintegrační zařízení pro muže, kteří 

z různých důvodů ztratili domov. 

Proces znovuzačlenění do společnosti 

je realizován pomocí 4 

specializovaných programů – 

sociálního, motivačně-vzdělávacího, 

ergoterapeutického (práce se dřevem, 

kovem apod.) a duchovního. 

 

poskytování bydlení a podpůrných 

služeb obětem domácího násilí, 

osobám bez přístřeší – matkám 

s dětmi do 18 let 

 

poskytování bydlení a podpůrných 

služeb obětem domácího násilí, 

osobám bez přístřeší, osobám v krizi, 

rodinám s dětmi 

 

 

poskytování odborného poradenství  

pro občany města Karviné i okolních 

měst 

 

poskytování sociálně-aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi na území 

města Orlové 

 

poskytování odborné sociální pomoci 

obětem a osobám ohroženým 

domácím násilím  

Občanské sdružení 

Romodrom 

Mezibranská 3 

Praha 1 

 

Pobočka v Karviné 

prostřednictvím terénní sociální práce 

působí v různých oblastech podpory a 

pomoci lidem především z řad 

příslušníků romské národnostní 

menšiny, ohrožených nepříznivými 

životními situacemi a sociálním 

vyloučením, posiluje všestranný 

rozvoj romské menšiny a obnovuje 

tradiční romské hodnoty 

Centrum bojového umění a 

relaxace 

Orlová-Lutyně občanské sdružení se zaměřením na 

výcvik bojových sportů a související 

problematiku; všestranný tělesný a 

duševní rozvoj, výcviky sebeobrany a 

preventivní projekty celoměstského 

významu 

BKB – Bílý kruh bezpečí 28. října 124 

Ostrava 

pomoc obětem trestné činnosti, 

zejména osobám ohroženým domácím 

násilím 

Futra – nizkoprahové 

zařízení pro děti a mládež 

Orlová poskytování nízkoprahových služeb 

mládeži a mladým dospělým od 15-26 

let 

Činnost těchto organizací se sídlem nebo působností na území města Orlové je vítaná a 

žádoucí. Hlavním záměrem těchto organizací je přispět ke zlepšení podmínek pro integraci 

dětí a mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí v rámci systému vzdělávání i 

v rámci společnosti. Jsou určeny rodinám, jejichž děti vyrůstají v prostředí odlišném od 

prostředí běžných rodin většinové společnosti a prostřednictvím poradenství, vzdělávacích 
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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 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 

organizátorem několika sportovních, kulturních, zájmových a společenských akcí, které 

navštěvují nejenom orlovští, ale také občané z okolních měst a stala se již tradicí také účast 

obou polských partnerských měst Rydultowy a Czechowice-Dziedzice. Informovanost o 

připravovaných akcích je zajišťována prostřednictvím měsíčních kalendárií, které jsou 

rozesílány všem školským zařízením, jsou zveřejněna na informačních vývěsních tabulích ve 

městě včetně jeho okrajových částí a v neposlední řadě jsou uvedeny na webových stránkách 

města. 

 

V rámci městské resp. lokální úrovně prevence kriminality lze kladně hodnotit práci 

výchovných poradců 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.   
 

 

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, Městská policie Orlová: 

Velmi pozitivně je vnímáno začlenění příslušníků výše uvedených složek do různých 

pracovních skupin, např. expertní skupiny pro prevenci kriminality ad.  

V oblasti prevence kriminality (ať sociální či situační) jsou obě tyto složky nepostradatelné.  

Oproti tomu velmi negativně je vnímána bezpečnostní situace ve smyslu nárůstu kriminality a 

dalších sociálně patologických jevů.  

Obě policie, jakožto jedni z hlavních aktérů v oblasti prevence kriminality a sociálně 

patologických jevů, jsou vždy řazeny na nejvyšších pozicích celého systému. Pokud lze 

dedukovat důležitost daných subjektů, jsou značně významným, ne-li nejvýznamnějším 

aktérem. Je tedy bezesporu namístě očekávat od takto významných a silných subjektů 

největší podíl odvedené práce v oblasti prevence kriminality s maximálně uspokojivými 

výsledky. Nadto není zapotřebí připomínat, že se problematika PK promítá i v základních 

úkolech obou složek. V jakém rozsahu, jak kvalitně a s jakými výsledky byl plněn předchozí 

plán, respektive KONCEPCE prevence kriminality (dále jen KPK) pro dané období ze strany 

bezpečnostních složek, však může kompetentně posoudit pouze nezaujatý odborník.  
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Pro poskytnutí námětů a podkladů při zpracování KPK 2012–2015 bylo zapotřebí důkladně 

prozkoumat původní, resp. stávající, platnou KPK a posoudit míru a úspěšnost jejího plnění 

z pohledu laika i se značným rizikem vlivu subjektivních hypotéz a aspektů, zkreslujících 

skutečný stav věci.  

SWOT analýzou k problematice PK 2007 a 2008 byly identifikovány jak silné a slabé stránky, 

tak i příležitosti a hrozby preventivní politiky. Některé body se v jednotlivých sekcích SWOT 

přímo nebo okrajově dotýkají mj. i MP i PČR s možnostmi řešení či návrhů opatření k dosažení 

cílů jak stávající, tak i nové KPK.  

 

Doporučení: Větší podíl a organizace preventivních aktivit a akcí pro resort školství (MŠ, ZŠ a 

SŠ), dále systematicky rozvíjet jiné preventivní akce pro veřejnost a specifické cílové skupiny 

(senioři, mládež, oběti trestných činů apod.). Zajistit kvalifikované odborníky nejen pro 

preventivní práci – preventivní tým u MP a odborníci z řad PČR na úrovni obvodních oddělení 

policie (OOP). Pozice Preventivně informační skupiny (PIS) na úrovni Územního odboru (ÚO) 

PČR Karviná je příliš vzdálen místním potřebám. Chybí výraznější preventivní činnost – např. 

oblast právního vědomí u dětí a mládeže. Je potřeba zvýšit kvalifikační předpoklady 

kompetentních orgánů i jedinců, podílejících se na prevenci kriminality. Chybí (u obou složek) 

kvalitní analytická činnost, která vyhodnotí trendy v kriminalitě a umožní lépe směrovat síly a 

prostředky v terénu – např. mapy kriminality a centrální registr přestupků.  

Z výše uvedeného lze postřehnout snahu redukovat problematiku kriminality na selekci 

kvalitních tedy po všech stránkách kompetentních jedinců, působících na všech pozicích 

souvisejících s problematikou PK.  

Nicméně hlavní pilíř udržitelnosti vysoké bezpečnosti a nízké kriminality v městě Orlová by 

měla bezesporu tvořit MP a PČR. Městská policie může výrazně redukovat podíl kriminality 

v městě, jelikož právě strážníci městských policií vykonávají primární prevenci svou 

přítomností v ulicích. Vycházejme ze současného celostátně neuspokojivého stavu Policie ČR, 

která je totálně zaneprázdněna vyšetřováním již spáchaných trestných činů a na prevenci 

v ulicích nemá dostatek policistů. A další snižování stavu policistů ČR je otázkou dalšího 

politického boje na parlamentní úrovni, tudíž hlavní břímě spočívá na obcích, městech a jejich 

možnostech svépomocně přispět k bezpečnosti svých občanů.  Doporučení tedy zní: zabývat 

se otázkou kvality a následně motivace dotčených orgánů PK potažmo jejich zaměstnanců, a 

to na všech úrovních.  

 

 

Město Orlová, Městský úřad Orlová, odbor školství, kultury a sportu: 

 

Prevence na úrovni obce v samostatné i přenesené působnosti je vykonávána v rámci odboru 

školství, kultury a sportu následujícími pracovníky: 

 

 manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor 

 koordinátor projektu Zdravé město a MA21 

 

Vzájemná informovanost a spolupráce pracovníků je na velmi dobré úrovni. Propojenost 

funkcí se projevuje zejména při zajišťování celoměstských akcí kulturního, sportovního a 

společenského charakteru a při akcích konaných v rámci spolupráce s polskými partnerskými 

městy.  

 

Funkční spolupráce odboru školství, kultury a sportu s příspěvkovými organizacemi města, 

které poskytují služby jako předškolní zařízení a pro oblast základního školství v části 

financování, primární prevence při řešení problémů rizikového jednání ve škole, 

volnočasových aktivit apod., spolupráce se školskými radami příspěvkových organizací a se 

soukromými subjekty zaměřenými na základní a střední školství. Spolupráce na dobré úrovni 

s příspěvkovými organizacemi města – Domem kultury města Orlové, Domem dětí a mládeže 

v oblasti sociální prevence a volnočasových aktivit. Významná spolupráce s neziskovými 

organizacemi v oblasti kultury, sportu a zájmové činnosti, s organizacemi pracujícími s dětmi 
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a mládeží se zaměřením na finanční podporu jejich činnosti, rozšíření nabídky aktivit pro 

všechny věkové skupiny občanů města a sociální prevenci pro rizikovou mládež.  

 

Činnosti nejsou vykonávány duplicitně, každé oddělení má jasně stanovenou pracovní náplň.  

 

 

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: 

OSPOD:  13 pracovníků, z toho: 

   1 vedoucí pracovník 

   1 pracovník – náhradní rodinná péče 

   3 pracovníci – kurátor pro mládež 

   9 pracovníků – sociálně-právní ochrana dětí 

   2 terénní pracovnice – dohoda o pracovní činnosti 

Sociální kurátor: 1 pracovník v rámci oddělení dávek hmotné nouze (od 1. 1. 2012 

sociální pracovník oddělení sociální práce) 

Koordinátor pro národnostní menšiny: 

  1 pracovník  

Koordinátor pro sociální služby: 

1 pracovník v rámci oddělení dávek a služeb starým a zdravotně 

postiženým (od 1. 1. 2012 přímo podřízený vedení odboru) 

Terénní sociální pracovníci: 

7 pracovníků od 1. 1. 2012, projekt financován z OPLZZ (do 31. 12. 

2012) 

 

Vzájemná informovanost je na velmi dobré úrovni a vychází z pozice jednoho zaměstnavatele 

a spolupráce pracovníků je ve většině případů na velmi dobré úrovni. Propojenost rolí 

se projevuje zejména při řešení problematiky rodin s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit 

města.  

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rámci financování účelovou dotací na výkon činnosti 

oddělení financuje činnost 2 terénních pracovnic, které intenzivně dohlížejí na rodiny s dětmi 

ohrožené sociálně-patologickými jevy.  

 

Intenzivní spolupráce byla navázána v roce 2010 se Slezskou Diakonií, službou sociální 

asistence v rodinách, kdy 1 pracovnice organizace provádí ve spolupráci s OSPOD pravidelný 

dohled nad rodinami ohroženými sociálně-patologickými jevy. K zintenzivnění spolupráce 

došlo zejména od 1. 12. 2010, kdy byla služba sociální asistence v rodinách zapojena 

do Systému včasné intervence (SVI).  

 

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 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.  

 

Činnosti nejsou vykonávány duplicitně, každé oddělení má jasně stanovenu pracovní náplň. 

Rezervy je možné vidět ve spolupráci se základními školami, kdy přistoupením k Systému 

včasné intervence došlo na jednu stranu ke zrychlení komunikace, na druhou stranu 

k určitému omezení přístupu základních škol k informacím o ohrožených rodinách v souladu 

s právními předpisy.  

 

Údaje ze statistických výkazů MPSV poukazují na vytíženost pracovníků OSPOD Orlová, který 

se v rámci Moravskoslezského kraje řadí na 3. místo co do počtu živých spisů na 1 

pracovníka, v rámci okresu Karviná na 1. místo (viz přiložená tabulka). Účelová dotace, 
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určená pro výkon sociálně-právní ochrany, je směřována zejména na navýšení počtu 

pracovníků OSPOD tak, aby bylo možné věnovat dostatečný prostor kontinuální práci 

v ohrožených rodinách, vyhodnocovat situaci dětí v rodinách a zpracovávat individuální plány. 

S chystanou novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, s předpokládanou účinností 

od 1. 10. 2012, bude současný stav úvazků na oddělení dále neudržitelný. Spolupráce se 

službou sociální asistence v rodinách a terénními pracovníky OSPOD bude nadále potřebná. 

 

 

Obec s rozšířenou 

působností 

počet živých spisů úvazky živé spisy/úvazek 

Orlová 2 680 13 227 

Karviná 3 130 19 188 

Havířov 2 780 21 153 

Bohumín    790   8 123 

Český Těšín    652   8 107 

Zdroj: Resortní statistický výkaz Soc (MPSV) V 20-01 za rok 2010. 

 

 

Chybějící nebo nedostatečné aktivity a sociální služby:  

 

Kvalitní nabídka volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi: 

Akce pro celé rodiny, možná spolupráce s NNO. Problémem je nedostatečná aktivita ze strany 

rodičů.  

 

Funguje: Případem dobré praxe byl do prosince 2010 projekt Klubu dětí a maminek při ZŠ 

Jarní v Orlové-Porubě, jeho činnost však byla z důvodu nezájmu ukončena.   

 

Doporučení: Vytvoření motivačních programů pro rodiče s cílem získání rodičů pro společné 

aktivity s dětmi. 

 

Poradenské zařízení pro občany: 

Dle §37 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Potřeba doplnění stávajícího 

specializovaného poradenství na úřadech o komplexní poradenství poskytované subjektem, 

který je členem asociace občanských poraden. Možnost využití všech typů poradenství od 

ústní rady až po osobní asistenci, v současné době zejména v oblasti dluhového poradenství.  

 

Funguje: Služba je klienty z Orlové využívána v okolních městech (Karviná, Bohumín). Odbor 

sociální a zdravotní jednal s Charitou Bohumín ve věci zřízení Občanské poradny v Orlové. 

Východiskem byla vysoká návštěvnost Občanské poradny výše uvedeného zřizovatele 

v Bohumíně občany města Orlové (cca 10% identifikovaných klientů). Zřízení poradny 

je prioritou strategických cílů komunitního plánování ve městě. V současné době v přípravně 

fázi.  

 

Doporučení: zajistit poskytování poradenských služeb pro občany ohrožené sociálně-

patologickými jevy, pokračovat v přípravách zřízení poradny v prostorách připravovaného 

komunitního centra Maják v Orlové-Porubě.   

 

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.  
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Doporučení: Zahájit jednání s RPG byty ohledně možnosti uvolnění části bytového fondu 

k ubytovávání nízkopříjmových rodin s dětmi za zvýhodněných podmínek, např. za snížené 

nájemné.  

 

Azylové zařízení pro rodiny s dětmi: 

Návrh na zřízení azylového zařízení pro celé rodiny byl jedním z výstupů jednání expertní 

skupiny prevence kriminality. Důvodem je nedostatek ubytovacích kapacit s poskytováním 

sociálních služeb pro celé rodiny. Na území města zřízen pouze azylový dům pro matky 

s dětmi.   

 

Funguje: Rodiny s dětmi mají možnost využít ubytování v ubytovnách na území města 

Orlové. Svým charakterem však tyto ubytovny nesplňují požadavky na poskytování sociálních 

služeb. Neexistence podpůrné sociální práce má za následek přežívání zde ubytovaných bez 

další motivace ke změně svého chování, své sociální a ekonomické situace. Možnost využití 

dobré praxe z jiných měst, např. Salus Kopřivnice.  

 

Doporučení: Nadále hledat možnosti zřízení výše uvedeného azylového zařízení.  

 

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.  

 

 

OSTATNÍ INSTITUCE: 
 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc: 

 

V rámci správního obvodu města Orlové nikoliv, nejbližší zařízení Heřmánek v Karviné, 

Čtyřlístek v Havířově, Domeček v Ostravě. 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: 2009 2010 2011 

Počet nově umístěných 15 10 18 

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. 
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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: 2009 2010 2011 

Počet nově umístěných 8 14 4 

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.  

 

Funguje: Velmi dobrá spolupráce s OSPOD v rámci pravidelných návštěv.   

 

Doporučení: Přímou prací v terénu provádět sanaci rodin za účelem prevence umísťování dětí 

a mládeže do ústavní výchovy. 

 

 

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. 

 

Počet umístěných dětí a mladistvých: 

K 31. 12. roku: 2009 2010 2011 

Počet nově umístěných 8 8 3 

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 s kapacitou 40 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 
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s lékařskými zákroky nebo v rámci školního vzdělávání, zvláště formou individuálních 

vzdělávacích plánů. Dětem jsou předávány dárky, hrazené z rozpočtu města Orlové.  

 

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 oddělení 

dávek hmotné nouze Městského úřadu v Orlové, zejména na sociálního kurátora (od 1. 1. 

2012 sociální pracovník města), 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 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 školy v oblasti prevence. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů 

pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

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. Řešení možnosti zapojení poradny 

do Systému včasné intervence.   

 

 

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.  

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.  

 

http://www.pppkarvina.cz/
mailto:svp.karvina@seznam.cz
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Doporučení: Nadále spolupracovat na realizaci sociálně-psychologických výcviků i při 

jednáních komise pro sociálně-právní ochranu dětí. Do budoucna společně řešit otázku 

zapojení SVP do SVI. Dále je potřeba řešit problematiku financování pobytů v SVP Ostravě-

Koblově, kdy na tento pobyt nesou náklady rodiče dítěte. Náklady se pohybují ve výši cca 

5000,-Kč. Řada rodin na financování takového pobytu nedosáhne a děti tak v některých 

případech končí v ústavní výchově. Potřeba dohodnout možnosti financování pobytů 

u nízkopříjmových rodin s místní pobočkou úřadu práce.   

 

Probační a mediační služba:  

Nabídka: 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. 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. Markéta Klimentová 

Kontakty: Dlouhá třída 46a/1647, Havířov-Podlesí, 596 498 438, 

mklimentova@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 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. Přednostně jsou 

ubytovávány klienty s trvalým pobytem na území města Orlové. Kapacita zařízení je 40 lůžek. 

Zřízením zařízení bylo ukončeno období několika let, kdy klientky využívaly služeb azylových 

zařízení jen v okolních městech. Náklady na provoz zařízení částečně kryty z rozpočtu města 

Orlové v rámci neinvestiční dotace.  

Kontaktní osoba: Adéla Hovorková, DiS. 

Kontakty: Klášterní 367, Orlová-Město 596 513 207, ad.orlova@slezskadiakonie.cz 

 

Azylový dům Armády spásy pro matky s dětmi v Havířově: 

Nabídka: ubytování a komplexní péče matkám s dětmi, které se z různých důvodů ocitly 

bez domova. Poskytuje také krizové lůžko ženám trpícím domácím násilím a dětem 

bez funkčního sociálního zázemí. Cílem je návrat matek s dětmi do přirozeného prostředí, úsilí 

o vytvoření bezpečného zázemí, poskytnutí podpory při řešení jejich krizové, sociální a bytové 

situace. Kapacita je 18 míst pro matky s dětmi v azylovém domě a 4 místa pro matky s dětmi 

v terénních bytech. Nabízenými službami jsou ubytování, sociálně-právní poradenství, pomoc 

při výchově dětí, volnočasové aktivity, podpora při vyhledávání zaměstnání, umožnění výkonu 

alternativních trestů, bydlení v terénních bytech, nabídka křesťanských programů.  

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Wlosoková 

Kontakty: Dvořákova 21/235, Havířov, 596 813 342, 

vedouci_mdhavirov@armadaspasy.cz 

 

 

 

mailto:mklimentova@pms.justice.cz
mailto:ad.orlova@slezskadiakonie.cz
mailto:vedouci_mdhavirov@armadaspasy.cz
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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.  

Kontaktní osoba: paní Starochová 

Kontakty: Nám. O.Foltýna 267, Karviná 5, 596 313 839, 

starochova@socsluzbykarvina.org 
 

Azylový dům Armády spásy Ostrava: 

Nabídka: pro ženy a matky s dětmi bez přístřeší ubytování a komplexní práce, terapie 

Kontaktní osoba: Milan Lipner 

Kontakty: Gen. Píky 25/2980, Ostrava–Fifejdy, 596 611 962, 

md_ostrava@czh.salvationarmy.cz 
 

Charitní dům sv. Zdislavy: 

Nabídka: azylový dům pro matky s dětmi zřízený Charitou Ostrava s kapacitou 24 lůžek. 

Posláním zařízení je podporovat matky s dětmi a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé 

sociální situace spojené se ztrátou bydlení, v jejich soběstačnosti a zapojení do běžného 

života ve společnosti. Cílem je na základě individuálního přístupu rozvíjet potřebné schopnosti 

a dovednosti uživatelek služby k řešení jejich nepříznivé sociální situace.  

Kontaktní osoba: Mgr. Vojtěch Curylo 

Kontakty: Kapitolní 14, Ostrava – Zábřeh, 599 527 494, cho.zdislava@caritas.cz 
 

Azylový dům Debora: 

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 
 

Dům sv. Eufrazie v Ludgeřovicích: 

Nabídka: Projekt realizuje Kongregace Sester Dobrého Pastýře. Zařízení slouží matkám 

s dětmi předškolního věku a nastávajícím matkám, které potřebují čas a podporu při 

vyrovnání se s nelehkými životními situacemi. Jedná se především o matky a ženy, které žily 

část svého života ve výchovných zařízeních, dále ženy z nefunkčních nebo sociálně slabých 

rodin, s nízkým inteligenčním potenciálem nebo o velmi mladé maminky a oběti domácího 

násilí. Kapacita je 9 matek a 16 dětí. Zařízení se zaměřuje na práci s klientkami, pomoc 

s hospodařením, vařením, vyřizování na úřadech. Také se zaměřuje na pomoc dětem, 

zejména těm, které neprospívají ve škole.  

Kontaktní osoba: Danuta Zavadilová 

Kontakty: Markvartovická 22, Ludgeřovice, 595 052 494, ksdp@seznam.cz 
 

Domov pro matky s dětmi: 

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: Lydie Važíková 

Kontakty: Budečská 3, Ostrava, 599 455 101, dmd@css-ostrava.cz 

mailto:starochova@socsluzbykarvina.org
mailto:md_ostrava@czh.salvationarmy.cz
mailto:cho.zdislava@caritas.cz
mailto:dmd@css-ostrava.cz
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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, kteří 

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 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.  

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Antošová 

Kontakty: Třanovského 6, Český Těšín 737 01, 558 711 704, chct.matky@charitas.cz 

 

Funguje: Velmi dobrá spolupráce při umísťování matek v tísni, informování o volných 

kapacitách. Spolupráce především s OSPOD. 

 

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: Bc. 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: Lukáš Javorek 

Kontakty: Sokolská třída 2641/62, Moravská Ostrava, 599 455 182, dpc@css-ostrava.cz 

 

mailto:sara@slezskadiakonie.cz
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Funguje: Spolupráce s Domem na půl cesty Heřmánek v Karviné. Spolupráce s OSPOD 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.  

 

Doporučení: V souvislosti s očekávanou změnou zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

k 1. 10. 2012 užší spolupráce s kurátory pro mládež, kteří budou mít zákonem stanovenou 

povinnost doprovázet, poskytovat a zprostředkovávat další služby pro mladé dospělé 

po ukončení ústavní výchovy.  

 

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.  

Kontaktní osoba: Dana 

Kontakty: Energetiků 940, Orlová-Lutyně, 604 974 212, 

kontakt@anonymnialkoholici.cz 

 

Funguje: Setkávání skupiny krok v prostorách K-centra, vždy v úterý od 15,30 hodin. 

 

Doporučení: Vyšší míra informovanosti klientů, zejména sociálního odboru, např. vyvěšení 

informací na nástěnkách a vývěsních skříňkách. Využití informací obsažených v brožuře 

„Informace pro veřejnost“, vytvořené společenstvím Anonymní aklkoholici.. 

 

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. Nejbližší pobočka poradny je v Karviné. 

Kontaktní osoba: Bc. Dorota Sikorová 

Kontakty: Pivovarská 15/9, Karviná-Fryštát, 596 172 346, karvina@modrykriz.org. 

 

Funguje: Zprostředkování služeb sdružení 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. 

mailto:kontakt@anonymnialkoholici.cz
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S účinností od 1. 1. 2011 je součástí nově zřízené příspěvkové organizace města Sociální 

služby města Orlové.  

Poskytování služeb v K-centru je vedeno na základě standardů sociálních služeb 

a dle požadavků Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Úřadu 

vlády České republiky. Kontaktní centrum je situováno v sídlištní zástavbě v blízkosti centra 

města v Orlové-Lutyni, nabízí služby od pondělí do pátku 9,00-15,00 hodin, po individuální 

domluvě od 15,00-19,00.  

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.  
 

Kontaktní osoba: Petr Svěch, DiS. 

Kontakt: Energetiků 940, Orlová-Lutyně, 596 511 074, k.centrum@ssmo.cz   

K dalším činnostem patří zejména přednášky na školách, v roce 2010 realizovány preventivní 

programy v celkem 43 třídách, počet zúčastněných žáků 831.  
 

Počet nově registrovaných klientů K-centra:  

K 31. 12. roku: 2009 2010 2011 

Počet nově registrovaných 20 40 26 
Zdroj: Statistický výkaz MPSV – Úkony poskytování sociálních služeb 
 

Počet návštěv K-centra: 

K 31. 12. roku: 2009 2010 2011 

Počet návštěv 2 569 4 233 2 607 
Zdroj: Statistický výkaz MPSV – Úkony poskytování sociálních služeb 
 

Kontaktní a HARM REDUCTION služby 

Služba 
Výkony 

2009 

Výkony 

2010 

Počet 

klientů 

2009 

Počet 

klientů 

2010 

Kontakt 

2009 

Kontakt 

2010 

Hygienický servis 779 4419 52 93 60 25 

Informační servis 277 616 136 84 51 57 

Intervence v prost. 

zábavy 

34 32 18 1 24 1 

Kontaktní práce 

celkem 

801 2376 69 144 450 277 

Potravinový servis 1008 2363 75 97 547 2227 

Testování infekč. 

nemocí 

2 0 2 0 2 0 

Výměnný a jiný HR 

program 

254 553 121 80 110 153 

Celkem služby HR 3 155 10 359 473 499 1 244 2 740 

Zdroj: Statistický výkaz MPSV – Úkony poskytování sociálních služeb 

 

Nejvíce užívanou drogou v Orlové mezi klienty K-centra jsou nadále marihuana a pervitin. 

Někteří klienti využili i nabídky „Amsterodam shopů“, ale ne v tak velké míře, jak bylo 

očekáváno. Ačkoliv v roce 2011 došlo ke snížení počtu zaměstnanců K-centra ze 6 na 4, 

podařilo se zabezpečit provoz zařízení ve stejném rozsahu jako v roce 2010.  
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Při kontaktu s klienty na odboru sociálním a zdravotním, zejména OSPOD, je jako problém 

identifikován nízký věk prvouživatelů drog a také vysoké procento dětí a mladistvých 

páchající trestnou činnost, kteří mají zkušenost s drogou.  

 

Zkušenost s užíváním marihuany v posledních dvou letech v kategorii chlapci ve věku 13-18 

let, u dětí, které jsou v péči SVP: 

 

 

K 31. 12. roku: 2010 2011 

Uvedli zkušenost s marihuanou - počet klientů SVP  77 72 

Procentuální podíl na celkovém počtu klientů 98% 98% 

Z toho doporučena léčba nebo ústavní výchova 14 17 
Zdroj: Statistiky SVP Karviná 

 

 

Z dlouhodobě vedených statistik vyplývá, že oproti roku 2005, kdy byly zaznamenány 4 

takové případy, vzrostl počet klientů do 18 let, kterým je doporučována ústavní léčba nebo 

ústavní výchova z důvodu zneužívání návykových látek, čtyřnásobně.  

 

Funguje: Velmi dobrá spolupráce s odborem sociálním a zdravotním, školami na území města, 

probační a mediační službou, lékaři, Psychiatrickou léčebnou v Opavě.  

 

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.  

 

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. 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 45 lůžek pro program azylového bydlení, 25 

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:Petr Wiselka 

Kontakty: Stavbařů 2199, Karviná 7, 596 318 208, betel.ka@slezskadiakonie.cz 

 

 

mailto:tomas.cieslar@muor.cz
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Noclehárna Bethel: 

Nabídka: Zřizovatel Slezská Diakonie. Kapacita 17 lůžek. Posláním služby noclehárny 

je poskytovávat mužům 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: Petr Wiselka 

Kontakty: Lešetínská 1945/49, Karviná 1, 596 325 700, 

nocleharna@slezskadiakonie.cz 

 

Azylový dům Armády spásy: 

Nabídka: Posláním Azylového domu Armády spásy v Havířově je poskytovat mužům bez 

 omova 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 35 lůžek. 

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 2, Havířov, 596 810 197, 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. 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 2, Havířov, 596 810 197, 

nocleharna_havirov@czh.salvationarmy.org 

 

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 41, Ostrava-Vítkovice, 599 527 496, cho.frantisek(at)caritas.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: Mgr. Kateřina Kolářová 

Kontakty: Palackého 61, Ostrava-Přívoz, 599 455 161, kkolarova@css-ostrava.cz 
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Funguje: Krátkodobý pobyt, zejména vystěhovaných neplatičů z nájemních bytů. Spolupráce 

s odborem sociálním a zdravotním – vyřizování požadavků na ubytování, krytí nákladů 

na ubytovací služby.  

 

Doporučení: V souvislosti s reformou sociálních dávek k 1. 1. 2012 zařadit péči o klienty 

zařízení – osoby ohrožené sociálním vyloučením do pracovní náplně sociálních pracovníků 

obce. Případně realizovat změnu charakteru ubytovny pro neplatiče v Orlové-Městě na 

zařízení splňující požadavky zákona o sociálních službách. Pak by ubytovaní klienti mohli být 

různými druhy motivačních programů vedeni ke změně své sociální situace.  

 

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. 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Šertlerová, ředitelka 

Kontakty: Masarykova třída 958, Orlová-Lutyně, Tel.: 596 511 492, jana.sertlerova@ddm-

orlova.cz 

Funguje: Spolupráce s Městem Orlová, školami, muzeem Těšínska, Stacionářem Duha 

a dalšími.  
 

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.   
 

Komunitní centrum Maják: 

Projekt komunitního centra byl schválen. Nyní je realizace ve fázi příprav. Komunitní centrum 

bude situováno také ve vyloučené lokalitě Orlové-Porubě a nabídne celou škálu služeb – 

terénní službu, občanské poradenství, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, prostor 

pro volnočasové aktivity a klubovou činnost.  
 

Funguje: Spolupráce se ZŠ Slezská, s odborem sociálním a zdravotním, s odborem školství.  

 

Doporučení: Nejsou potřeba.  
 

Občanské poradny:  

 

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 
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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. Mária Míčková, 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.  

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Sklenaříková, DiS. 

Kontakty: Fryštátská 168, Karviná-Fryštát, 596 323 031, (od 23. 4. 2012 bude přemístěna do 

objektu bývalé MŠ na ul. V Aleji 435, Karviná-Ráj) 

obcan.ka@slezskadiakonie.cz 

 

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. 

 

Doporučení: Zřízení občanské poradny přímo v Orlové. Ve fázi příprav je jednání s Charitou 

Bohumín ohledně zřízení občanské poradny v prostorách plánovaného komunitního centra 

Maják v Orlové-Porubě.  

 

 

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, poradenství pro zařízení pro výkon pěstounské péče, 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.  

Kontaktní osoba: PhDr. Jana Michailidisová 

Kontakty: Na Bělidle 815, Karviná-Fryštát, 596 317 575, karvina@cepp.cz 

 

Krizové centrum pro děti a rodinu: 

Nabídka: Posláním krizového centra v Ostravě je poskytování podpory a provázení rodinám 

či jejím jednotlivým členům při zvládání náročných životních situací, souvisejících např. 

s výchovou dětí, rozvodovými a porozvodovými situacemi, narušenou komunikací, apod. 

Dětem a mládeži služba nabízí bezpečné prostředí, podporu a porozumění. Při podpoře 

dospělých je zde snaha o posílení rodičovských kompetencí. Poskytované služby jsou krizová 

intervence, psychologické poradenství, výchovné poradenství, sociálně-psychologické 

poradenství. Klienty zařízení jsou rodiče, partneři, ostatní 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.  

mailto:opbohumin@seznam.cz
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Kontaktní osoba: Mgr. Monika Chlopčíková 

Kontakty: Jahnova 864/12, Ostrava-Mariánské Hory, 596 123 555, kc@css-ostrava.cz 

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 

Nabídka: posláním poradny Ostrava je podpořit a posílit člověka v obtížné osobní, partnerské, 

rodinné mezilidské situaci natolik, aby ji byl schopen sám zvládnout ve svém přirozeném 

vztahovém prostředí. Klienty služby jsou jednotlivci, páry a rodiny, které se ocitly v obtížné 

životní situaci a chtějí se na jejím zvládání aktivně podílet. Cílem služby je zdravě 

sebevědomý klient, který umí komunikovat, zvládat své emoce, vidět situaci v širších 

souvislostech, vyrovnat se s tím, co se už stalo, přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí, 

předvídat následky svého chování v budoucnu.  

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Kvarta 

Kontakty: Jahnova 867/12, Ostrava-Mariánské Hory, 599 455 120, 

poradnaostrava@css-ostrava.cz 

 

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.  

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.  

 

 

 

mailto:kc@css-ostrava.cz
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Nízkoprahová centra:  

 

Nízkoprahové zařízení Futra: 

Nabídka: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 15-26 let, ohroženou společensky 

nežádoucími jevy, umožňující smysluplné trávení volného času. Služby poskytované 

uživatelům se 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 a bylo financováno z individuálního projektu 

Moravskoslezského kraje. Bohužel, v nadcházejícím období bude problematická otázka dalšího 

financování těchto služeb, které nejsou považovány za prioritní.  

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. 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 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. 

Kontakt je za běžné hovorné – 596 318 080 

 

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 

mailto:futra@email.cz
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dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své situaci a dospět společně 

k nějakému možnému řešení.  

 

Kontakty: 116 111 – Linka bezpečí;  840 111 234 – Rodičovská linka 

 

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, 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 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 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.  

 

Počet intervencí v rodinách: 

K 31. 12. roku: 2010 2011 

Počet intervencí 619 591 

Počet rodin     6   33 

Počet osob     9   41 

Zdroj: Statistiky Slezské Diakonie 

mailto:ic.havirov@slezskadiakonie.cz
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Kontaktní osoba: Bc. Jan Motloch, DiS. 

Kontakty: Klášterní 367, Orlová-Město, 596 512 636, 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: Posílení služby o 1 pracovníka, který bude působit v rámci plánovaného 

komunitního centra Maják v Orlové-Porubě. 

 

 

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 od pondělí 

do pátku od 15,00-22,00 hodin.  

 

Činnost streetworku na území města: 

K 31. 12. roku: 2010 2011 

Sběr jehel 7 002 12 195 

Výdej jehel 6 824 11 888  

Zdroj: Statistický výkaz MPSV – Úkony poskytování sociálních služeb 

 

Funguje: Spolupráce s odborem sociálním a zdravotním. Spolupráce s odborem školství 

a školami v rámci preventivních aktivit.  

 

Doporučení: Nejsou potřeba. 

 

Terénní sociální práce: 

Služba zřízena v souladu s §69 zákona o sociálních službách. 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. Cílem služby je klienty vyhledávat a minimalizovat rizika jejich 

způsobu života. Služba je poskytována anonymně.  

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Šutorková 

Kontakty: Slezská 96, Orlová-Poruba, 733 714 010, tps@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. Přesun 

terénní služby do plánovaného komunitního centra Maják v Orlové-Porubě.  

mailto:sa.vedouci.ka@slezskadiakonie.cz
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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. Má také akreditaci Ministerstva vnitra ČR v programu 

prevence kriminality. 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 

 

Funguje: Velmi dobrá spolupráce s městem, participace na prevenci kriminality účastí členky 
sdružení v pracovní skupině 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 sdružením.  

 

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  

 

Funguje: spolupráce s ostatními organizacemi, např. Domem dětí a mládeže, klubem Futra, 

křesťanským sdružením Benjamin, odborem sociálním a zdravotním, odborem školství.  

 

Doporučení: Nejsou potřeba. 
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1.4 Informace o sociologických výzkumech, šetřeních, 

anketách apod., týkajících se oblasti prevence kriminality, 

které byly provedeny na území města 

 

2011 - „Veřejné projednávání Plánu zdraví a kvality života“ (Fórum Zdravého města) 

 

Fórum zdravého města je součástí procesu komunitního plánování v rámci „Projektu Zdravého 

města“. 

V 1. fázi fórum tvořené občany města, odborníky z řad městského úřadu i podnikatelských 

společností, zástupci policie, školských zařízení, dětského parlamentu a mnoha jiných institucí 

a sdružení definuje nejpalčivější problémy, které považuje za nutné řešit. Ty jsou 

stanovovány v osmi oblastech života města, přičemž následným hlasováním účastníci Fóra 

vybírají 16 problémů (vždy dva z každé oblasti) viděných z jejich pohledu jako nejzávažnější. 

Ve 2. fázi se k těmto problémům vyjadřuje široká veřejnost prostřednictvím ankety, které se 

v roce 2011 zúčastnilo 466 občanů. Výstupem ankety jsou tzv. „ověřené problémy“, tj. průnik 

problémů formulovaných v rámci fóra i ankety. 

Mezi „ověřené problémy“ se pravidelně zařazují i problémy spojené s kriminalitou a její 

prevencí. V roce 2011 viděli občané města jako nejzásadnější problém v této oblasti kumulaci 

nepřizpůsobivých občanů v jedné lokalitě (Poruba, Město, Lazy). 

Rada města Orlové pak, prostřednictvím tajemnice úřadu, zadává příslušným vedoucím 

odborů projednání všech „ověřených problémů“. Jednotlivé odbory zpracovávají vyjádření, ve 

kterém uvádějí, zda je problém již řešen, případně v jakém časovém horizontu se tak stane, a 

zda je zapracován v aktuálním strategickém plánu města. V případě, že problém není dosud 

zapracován ve strategickém plánu města, předloží příslušné podklady k jeho dopracování 

prostřednictvím strategické komise města.  

V 1. čtvrtletí následujícího roku pak je na dalším fóru vyhodnocováno, jak se podařilo 

s definovanými problémy vyrovnat. Současně jsou stanovovány aktuální problémy k řešení na 

další období. 
 

2011 - „Vnímání pocitu bezpečí občanů města Orlová“  
 

Jednalo se o opakovaný průzkum, který byl poprvé proveden v roce 2008. Jeho výsledky byly 

také součástí předchozí Koncepce prevence kriminality. Stejně jako v minulém období měl i 

tento průzkum několik prioritních oblastí šetření. Mezi základní oblasti šetření patřilo: 

zkušenost respondentů s trestnou činností ve městě; Oblast bezpečnosti ve městě – riziková 

místa apod.; Kamerový systém; Přijatá opatření pro zvýšení bezpečnosti ve městě; 

Spokojenost s prací PČR a MP a v neposlední řadě povědomí o projektech prevence 

kriminality.  

Informace o získaných výstupech jsou detailněji rozpracovány v příloze tohoto dokumentu.  
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2. Stanovení hlavních a dílčích problémů a návrhy 

na jejich řešení 

 

Zásadní kriminogenní faktory v našem městě lze opět vyjádřit v několika bodech: 

1. Jako nejrizikovější lokality byly jednoznačně určeny části města Orlová-Lutyně (vč. V. 

etapy) a Orlová-Poruba. Významný podíl na této nepříznivé bezpečností situaci, především 

v Orlové-Porubě má nepřizpůsobivé obyvatelstvo, resp. obyvatelstvo v sociálně 

vyloučených lokalitách. Lokality Lutyně a Poruba byly opakovaně občany města označeny 

za nejnebezpečnější lokality ve městě – viz průzkum vnímání pocitu bezpečí u občanů 

města – příloha Koncepce prevence kriminality na léta 2009-2011; (aktualizováno v roce 

2011 pro novou Koncepci na období 2012-2015) a Sociologický průzkum mezi obyvateli 

Orlové-Poruby z r. 2010. V těchto městských částech lze mezi kriminogenní faktory uvést 

ještě vysokou koncentraci osob na malém území, anonymitu sídliště, vysoký počet 

restaurací, heren a s tím spojenou problematiku narušování veřejného pořádku, dále 

vysokou nezaměstnanost ad.  

2. Nepříznivý stav trestné činnosti, kdy výrazný problém je sledován především u majetkové 

trestné činnosti. Jedná se nejčastěji o ukazatel - krádeže vloupáním, krádeže prosté, 

krádeže věcí z automobilů a krádeže dvoustopých motorových vozidel, krádeže vloupáním 

do bytů a rodinných domů; nepříznivý stav je také sledován u násilné kriminality, 

především ublížení na zdraví, výtržnictví a loupeže.  

3. Trestná činnost a výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Z oblasti školství a 

sociální péče o rodiny se jedná o negativní trendy v oblasti záškoláctví ad.  

4. Další problém představují tzv. „sběrači železného šrotu“ a drogově závislí, kteří se 

výraznou měrou podílejí na majetkové trestné činnosti. U sběračů šrotu je nutné upozornit 

na skutečnost, že se dnes již nejedná pouze o shromažďování „nepotřebného“ majetku, 

ale nově o zcizování a poškozování funkčních obecně prospěšných zařízení (např. 

transformátory, městský mobiliář ad.). Problematika drogově závislých a související 

vyžaduje aktuálně větší pozornost, jelikož v posledních letech dochází k nárůstu 

negativních jevů, spojených s touto problematikou, a to i u dětí a mládeže.  

5. Pozitivně lze hodnotit úzkou spolupráci obou bezpečnostních složek ve městě (PČR a MP), 

která spočívá v účinné a efektivní koordinaci sil a prostředků. Zůstává ovšem jedna širší 

oblast k řešení, která vychází z aktuální problematiky odchodů zkušených policistů a 

s nimi souvisejícím omlazením policejního sboru. Z popsaného logicky vyplývá potřeba 

permanentního vzdělávání a prohlubování profesních kompetencí pro výkon práce, ať už 

v sociálně vyloučených lokalitách, tak v ostatních částech města.  

 

PRIORITY 
 

Vyplývající ze Strategie PK na léta 2012-2015: 

1. Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů. 

2. Snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii, nebo 

jejich ochrana. Cílovými skupinami jsou: Děti a mládež, Rodiny, Recidivisté, Oběti 

trestných činů, Komunity. 

3. Vytváření efektivního a koordinovaného systému prevence kriminality na lokální úrovni.  

4. Uplatňování komplexního přístupu v komunitách, který bude založen na spolupráci města, 

Policie ČR a dalších zainteresovaných subjektů. 

Vyplývající z lokálních podmínek: 

5. Vytváření informačního systému v oblasti prevence kriminality na místní úrovni. 

6. Řešení problematiky spojené s alkoholovou i nealkoholovou toxikománií. 
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7. Hledání řešení problematiky spojené s důsledky nezaměstnaností. 

8. Řešení problematiky zvýšeného výskytu sociálně-patologických jevů na školách, zejména 

záškoláctví. 

9. Vzdělávání všech aktérů prevence kriminality na lokální úrovni 

 

HLAVNÍ ÚKOLY – CÍLE 
 

1. Zvyšování bezpečí v rizikových částech města: Orlová-Lutyně, V. etapa a Orlová-Poruba. 

2. Řešení problematiky vyloučených lokalit v části města Orlová-Poruba. 

3. Přijetí opatření a podpora rozvoje služeb, zaměřených na udržení celistvosti rodin – 

prevence umísťování dětí do ústavní péče (poradenské služby, psychologické služby, 

otázka bydlení, materiální podpory rodin, společného trávení volného času rodičů s 

dětmi). 

4. Řešení problematiky domácího násilí – oslovení partnerů v rámci okresu, příprava a 

realizace odborných setkání na principu kulatých stolů. Pokračující informování veřejnosti 

o problematice na veřejně přístupných místech. Přiblížení problematiky laické veřejnosti 

formou propagačního materiálu. 

5. Prohloubení multidisciplinární spolupráce v prevenci sociálně-patologických jevů na 

školách, zejména v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí a navázáním užší spolupráce 

mezi OSPOD a školami.   

6. SVI – zapojení dalších partnerů, zaangažovaných v péči o ohrožené rodiny s dětmi, 

do systému. Průběžné informování partnerů o změnách a aktualizacích v systému. 

7. Eliminování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, např. volbou a 

podporou vhodných preventivních programů a projektů, zejména v návaznosti na SVI. 

8. Realizace vhodných preventivních aktivit vztažených na problematiku předluženosti jako 

závažného kriminogenního faktoru. 

9. Uplatňování nástrojů situační prevence s cílem zvyšování bezpečí ve městě. 

10. Rozvíjení informovanosti občanů o možnostech ochrany před trestnou činností a 

o možnostech zabezpečení vlastního majetku. 

11. Podpora a rozvoj sítě sociálních služeb – chybějící aktivity a služby (Občanská poradna, 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – NZDM, Zařízení, podporující aktivity směřující 

k udržení celistvosti rodin, např. Azylové bydlení pro rodiny s dětmi v souladu se zákonem 

o sociálních službách, Zařízení pro využití volného času celých rodin ….). 

12. Zvýšení zapojení NNO ve městě do preventivních aktivit a projektů (např. prostřednictvím 

VFPK). 

13. Realizace různých vzdělávacích programů pro všechny zainteresované subjekty v prevenci 

kriminality. 
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3. AKČNÍ PLÁNY 2012 - 2015 

 

Akční plán na rok 2012: 
 

01/12 
Vzdělávání pro strážníky a policisty sloužící ve vyloučených lokalitách 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Zprostředkování příslušníkům PČR a strážníkům MP znalostí a dovedností, které by jim 
napomohly zefektivnit práci v prostředí sociálního vyloučení. Vzdělávací kurz poskytne 
konkrétní informace o tom, jak mohou policisté svou prací přispět k eliminaci rizik, které 
vznikají v rámci sociálního vyloučení. Obsah a cíl vzdělávacího kurzu má zároveň návaznost 
na institut „APK“ – asistenta prevence kriminality, kdy jednotliví absolventi budou připraveni 
na úzkou součinnost s APK. Jedná se o realizaci dvou 2-denních vzdělávacích kurzů vždy pro 
10-12 strážníků a policistů. 

Sociální prevence / 
vzdělávací aktivity 
- profesní 

O/P: MP, PČR, MPK / dodavatel Náklady: 91 000,- Kč Zdroje:  MV + Město T: IV-XII/2012 
 

02/12 
Rodina v bezpečí 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Snížení kriminality dětí a mladistvých, sanace mezilidských a rodinných vztahů, zlepšení kvality 
života v rodinném systému, pomoc při řešení rodinných, výchovných a komunikačních 
problémů, odborné poradenství rizikovým rodinám při zvládání zátěžových situací. 
Smyslem tohoto projektu je realizace víkendového výcvikového pobytu zaměřeného 
na posílení a zkvalitnění rodinných vztahů a výchovného prostředí, upevňování 
interpersonálních vazeb, řešení výchovných a mezigeneračních problémů, zkvalitňování 
komunikace v rodině, posílení schopností adekvátně řešit krizové a ohrožující situace, 
sebepoznání a rozvíjení nekriminálních vzorců chování. Program je určen pro rodiny s dětmi, 
které jsou klienty Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Města Orlová. Každého ze tří 
víkendových pobytů se zúčastní 12 frekventantů. 

Sociální prevence / 
SVI – podpora 
aktivit a opatření 

O/P: OSZ-OSPOD / SP+D Kontakt Náklady: 115 000,- Kč Zdroje:  MV + Město T: IV-XII/2012 
 

03/12 
Zážitkový pětiboj – letní tábor 

 

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 

O/P: OSZ-OSPOD, MP, PČR, MPK / x Náklady: 89 000,- Kč Zdroje:  MV + Město T: IV-IX/2012 
 

04/12 
Dluhová problematika ve vyloučených lokalitách – přípravná část  

 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Problematika financí, resp. neřízeného zadlužování, spotřebitelských úvěrů, lichvy, apod. se 
stejně jako předchozí problematika nevyhýbá ani našemu městu. Největší problémy jsou 
identifikovány v tzv. vyloučených lokalitách.  
Tento „projekt“, resp. jeho přípravná část je zaměřena na hledání vhodných opatření ve formě 
projektu pro konkrétní cílovou skupinu. Gesci nad tímto projektem přejímá Odbor sociální a 
zdravotní (OSZ). Cílem pro rok 2012 je nalezení vhodných partnerů pro realizaci projektu a 
připravení vhodných podmínek pro samotnou realizaci projektu v letech 2013-2015.  

Specifický projekt – 
prevence 
zadlužování 
 
Sociální prevence / 
vzdělávací aktivity 
– v rámci školy 

O/P: OSZ-KPNM, ZŠ, PPP / dodavatel Náklady: 0,- Kč Zdroje:  xxxxx T: IV-XII/2012 
 

05/12 
Domácí násilí – seminář – přípravná část 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Projekt reaguje na další negativní jev, jehož výskyt je v našem městě potvrzen, a poměrně 
rozšířen. Realizátoři předpokládají multidisciplinární spolupráci na řešení této problematiky 
(sociální odbor, intervenční centra, bezpečnostní složky, psychologové a NNO zabývající se 
touto problematikou).  

Specifický projekt – 
Sociální prevence – 
Domácí násilí 

O/P: OSZ-OSPOD, PČR, MP / IC Náklady: 0,- Kč Zdroje:  xxxxx T: IV-XII/2012 
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06/12 
Informační servis k drogové problematice ve městě I.  

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
V posledních cca 2 letech je sledován vzestup této problematiky na území města. Tyto 
negativní informace byly prokazatelně ověřeny z databází K-centra a z informací Policie ČR – 
SKPV. Všeobecně lze tuto situaci charakterizovat tím, že nejen v naší zemi je velký problém s 
drogovou negramotností. Naše město v tomto ohledu není žádnou výjimkou. Smyslem tohoto 
informačního projektu je poskytnout relevantní informace nejširší veřejnosti. Na tomto 
projektu participují různé subjekty.  

Drogová 
problematika 

O/P: TO, SKPV, / MPK a K-centrum Náklady:0,- Kč Zdroje:  xxxxx T: IV-XII/2012 
 

07/12 
Drogová problematika pro ZŠ 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Realizace vzdělávacích cyklů k drogové problematice pro žáky 2. stupně ZŠ v Orlové. 
Konkrétně pro žáky z 8. a 9. tříd. 

Drogová 
problematika 

O/P: OŠKS, MPK / ZŠ + dodavatel Náklady: 55 000,- Kč Zdroje:  Město T: IV-XII/2012 
 

08/12 
Vzdělávací seminář k drogové problematice pro PČR, MP a sociální 

pracovníky  
Popis projektu:  Typ projektu:  
Projekt zaměřený na drogovou problematiku bude určen pracovníkům bezpečnostních složek 
(PČR a MP) a sociálním pracovníkům. Jde o realizaci 1-2 denního školení provedeného 
odborníkem na tuto problematiku. Smyslem projektu je zvýšit povědomí cílových skupin 
o problematice.  

Drogová 
problematika 

O/P: OŠKS, PČR/účastníci+dodavatel Náklady: 40 000,- Kč Zdroje:  Město T: IV-XII/2012 
 

09/12 
Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Realizace tohoto projektu je v rámci IPRM. Jedná se o rozšíření MKDS a bezdrátového rozhlasu 
s digitálním ovládáním v části města Orlová-Poruba. Projekt mimo uvedené představuje ještě 
úpravu řídících pracovišť na MP Orlové v Orlové-Lutyni a Orlové-Porubě a vybudování nového 
propojení MKDS na služebnu Policie ČR v Orlové-Porubě. Cílem projektu je zvýšení bezpečí 
obyvatel v této části města, ochrana majetku a veř. pořádku.  

Situační prevence / 
Kamerové systémy 
a technická zařízení 
IPRM - IOP 

O/P: ORI / MP, PČR Náklady: 6 mil. Kč Zdroje:  EU/MMR + Město T: IV-XII/2012 
 

10/12 
Asistent prevence kriminality – „APK“ 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Asistent je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani 
čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku 
nebo čekateli. Asistent by měl mít dobrou znalost prostředí dané sociálně vyloučené lokality a 
vztahů mezi jejími obyvateli. V rámci projektu bude v 10 rizikových lokalitách ČR (MSK, UK, 
Stř. K.) zaměstnáno v obecních policích 50 asistentů (obyvatel sociálně vyloučených lokalit). 
Od konce roku 2011 do 31. 3. 2012 bude probíhat výběr asistentů včetně jejich mentorů z řad 
obecní policie a úvodní vzdělávací kurz. Od 1. 6. 2012 bude zaměstnáno v různých městech v 
ČR na dobu 2 let celkem 50 asistentů. V Orlové byli vybráni 2 mentoři z řad strážníků MP a 
budou vybráni 4 nejvhodnější asistenti prevence kriminality 

Prevence 
extrémismu – 
ÚSVIT 

OP LZZ 

O/P: MP, PČR, MPK / MV Náklady: 1 mil. Kč Zdroje:  EU/MPSV + MV T: IV/12-III/13 
 

11/12 
Zabezpečení areálů Letního kina a Letního koupaliště 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Cílem tohoto „projektu“ je v souladu s pravidly situační prevence, provést zabezpečení obou 
areálů s cílem eliminovat škody na majetku, zabránit přístupu a sdružování nežádoucích osob 
z řad bezdomovců, sběračů železného šrotu, drogově závislých apod. Vzhledem k velikosti 
obou areálů a na základě provedených konzultací s odbornými firmami se jako jediná vhodná a 
reálná varianta jeví dohled nad objekty CCTV systémem s detekcí pohybu a následná kontrola 
střeženého prostoru kvalitní otočnou kamerou strážníky MP Orlová. V případě narušení 
střeženého prostoru (vyvolání poplachu), bude automaticky aktivována polohovací kamera, 
která zajistí přenos obrazu ze střeženého území a umožní, v případě potvrzení narušitele, 
provést ze strany MP zásah na místě – jedná se o eliminaci „falešných“ poplachů způsobených 
zvěří apod.  

Situační prevence / 
PCO a kamerové 
systémy 

O/P: OSMM, ORI / MP, PČR a MPK Náklady: 1 000 000,- Kč Zdroje:  Město T: IV-XII/2012 
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12/12 
Komunitní centrum v Orlové-Porubě 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Projekt reaguje na problematickou situaci ohledně sociálně vyloučených lokalit v našem městě. 
Rovněž na území našeho města – konkrétně v lokalitě Poruba se nachází sociálně vyloučené 
lokality, které vyžadují zvýšenou pozornost s cílem zamezit negativním sociálně-patologickým 
jevům, které tyto lokality mohou doprovázet, popřípadě již doprovázejí. V plánovaném 
komunitním centru budou poskytovány tři sociální služby (odborné sociální poradenství, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy) a tři činnosti (volnočasové a 
sportovní aktivity a Klub dětí a maminek). Na provoz sociálních služeb (odborné sociální 
poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy) bude žádáno o 
dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Provoz komunitního 
centra je předpokládán od 1. 9. 2012. Do roku 2022 musí být objekt dále využíván ve 
prospěch cílové skupiny, tzn. příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit. V této době lze 
pozměnit aktivity či činnosti, které budou v komunitním centru provozovány, ale musí se opět 
jednat pouze o aktivity, které jsou uvedené ve výzvě. 

Sociální prevence / 
vzdělávací aktivity 
– profesní 

OP LZZ 

O/P: ORI, OSZ / dodavatelé služeb Náklady: 20 mil. Kč Zdroje: EU/MPSV+Město T: IV-XII/2012 
 

13/12 

Realizace dalších etap Metropolitní optické sítě (MOS) pro potřeby MKDS a 

datového propojení zájmových objektů v majetku města – vytváření sítě 

pro další kamerové body 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Pokračování v postupné realizaci MOS ve městě Orlová. Budování MOS pro potřeby města 
Orlová ve formě přípolože trubek HDPE v úsecích trasy MOS firmy PODA, která je v mnoha 

případech totožná se zájmovými úseky budování této trasy pro potřeby města. Pro rok 2012 je 
ve schváleném rozpočtu města vyčleněná částka cca 900 tis. Kč, na odkup chrániček HPDE. 
Dále, v případě realizace projektu TC ORP Orlová, je v nákladech tohoto projektu určena 
částka cca 300 tis. Kč na výměnu datového spoje mezi MěÚ a MP Orlová (tato část bude 
realizována z dotačních prostředků). 

Dle účelu využití 

O/P: ORI, OSÚ / OŠKS, OSMM, MP Náklady: 1 200 000,- Kč Zdroje: Město + MV T: IV-XII/2012 
 

14/12 
Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů prostřednictvím 

VFPK 2012 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Městský dotační systém – neinvestiční podpora projektů prevence kriminality realizovaných 
jinými subjekty (NNO, školy, státní i nestátní instituce ad.) 

různé 

O/P: OŠKS / příjemci dotace Náklady: 90 000,- Kč Zdroje:  Město T: I-XII/2012 
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Akční plán na rok 2013: (aktualizovaný usnesením ZM dne 20. 2. 2013) 

01/13 
Rodina v bezpečí II.  

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Snížení kriminality dětí a mladistvých, sanace mezilidských a rodinných vztahů, zlepšení 
kvality života v rodinném systému, pomoc při řešení rodinných, výchovných a 
komunikačních problémů, odborné poradenství rizikovým rodinám při zvládání 
zátěžových situací. Smyslem tohoto projektu je realizace víkendového výcvikového 
pobytu zaměřeného na posílení a zkvalitnění rodinných vztahů a výchovného prostředí, 
upevňování interpersonálních vazeb, řešení výchovných a mezigeneračních problémů, 
zkvalitňování komunikace v rodině, posílení schopností adekvátně řešit krizové a 
ohrožující situace, sebepoznání a rozvíjení nekriminálních vzorců chování. Program je 
určen pro rodiny s dětmi, které jsou klienty Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Města 
Orlová. Každého ze tří víkendových pobytů se zúčastní 12 frekventantů. 

Sociální prevence / 
SVI – podpora 
aktivit a opatření 

 

O/P: OSZ-OSPOD / SP+D Kontakt Náklady: 136 000,- Kč Zdroje:  MV + 
Město 

T: IV-XII/2013 

 

02/13 
Paleta zážitků – letní tábor 

 

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 

O/P: OSZ-OSPOD, MP, PČR, MPK / 

x 
Náklady: 87 000,- Kč Zdroje:  MV + 
Město 

T: IV-IX/2013 

 

03/13 
Domácí násilí - seminář 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Projekt reaguje na další negativní jev, jehož výskyt je v našem městě potvrzen, a 
poměrně rozšířen. Realizátoři předpokládají multidisciplinární spolupráci na řešení této 
problematiky (sociální odbor, intervenční centra, bezpečnostní složky, psychologové a 
NNO zabývající se touto problematikou). 
 

Bude realizováno prostřednictvím žádosti o dotaci z KÚ MSK (Realizátor 

OSZ - OSPOD) 

Specifický projekt 
– Sociální prevence 
– Domácí násilí 

O/P: OSZ-OSPOD, PČR, MP / IC Náklady: 30 000,- Kč Zdroje:  KÚ MSK + 
Město 

T: IV-XII/2013 

 

04/13 
Bezpečně v Orlové-Porubě 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Problematika financí, resp. neřízeného zadlužování, spotřebitelských úvěrů, lichvy, apod. 
se stejně jako předchozí problematika nevyhýbá ani našemu městu. Největší problémy 
jsou identifikovány v tzv. vyloučených lokalitách.  
Vzdělávací program pro žáky ZŠ v Orlové-Porubě. Na tomto vzdělávacím programu se 
budou podílet mimo dodavatelskou organizaci také zaměstnanci školy, resp. Pedagogičtí 
pracovníci a zaměstnanci OSZ.  
 

Zásadně upraven – sloučen s dalším projektem (12/13 – Bezpečí ve 

virtuální komunikaci). Hl. realizátoři KC MAJÁK + PIS PČR + MP 

 

Specifický projekt 
– prevence 
zadlužování a 
bezpečí ve virtuální 
komunikaci 
 
Sociální prevence / 
vzdělávací aktivity 
– v rámci školy 

O/P: OSZ-KC Majak / PČR, MP, ad.  Náklady: 119 000,- Kč Zdroje:  MV + 
Město 

T: III-XII/2013 
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05/13 
Informační servis k drogové problematice ve městě II. 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Smyslem tohoto informačního projektu je poskytnout relevantní informace nejširší 
veřejnosti. Na tomto projektu participují různé subjekty. Jedná se o pokračování projektu 
z roku 2012.  
Součástí tohoto projektu bude také možnost testování na přítomnost návykových látek. 
 

Realizace: TO + PIS ÚO PČR Karviná + TO SKPV Orlová 
 

Drogová 
problematika 

O/P: TO, SKPV, / MPK a K-

centrum 
Náklady:10 000,- Kč Zdroje:  Město T: II-XII/2013 

 

06/13 
Asistent prevence kriminality II. 

 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Druhý rok realizace stejnojmenného projektu. 

PROJEKT v REALIZACI od roku 2012  

Prevence 
extrémismu – 
ÚSVIT 

OP LZZ 

O/P: MP / PČR, MV Náklady: 1 mil. Kč Zdroje:  EU/MPSV + 
MV 

T: I/13-III/14 

 

07/13 
Ochrana osob a majetku 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  

Vzdělávací program pro různé subjekty působící v prevenci kriminality – policisté, 
strážníci, sociální pracovníci, školní metodici prevence ad.  
 
Upravený projekt je zaměřen na problematiku bezpečí v širším smyslu slova. Cílem 
projektu je představit způsoby ochrany osob, majetku (domů, bytů, movitých věcí) apod. 
Samotná realizace představuje 2 části – odborná veřejnost (PČR, MP, a další aktéři 
prevence) a laická veřejnost – majitelé nemovitostí, nájemci domů, majitelé motorových 
vozidel ad. 
 

Dvoudenní výstava zabezpečovací techniky pro ochranu osob a 

majetku. Součástí výstavy budou také odborné semináře k novým 

možnostem zabezpečování majetku. 

Sociální prevence / 
vzdělávací aktivity 
– profesní 
 
Informace pro 
občany – ochrana 
před trestnou 
činností 

O/P: OŠKS / MP, PČR, OSZ, školy 

ad.  
Náklady: 150 000,- Kč Zdroje:  MV + 
Město 

T: IV-XII/2013 

 

08/13 
Bezpečné bydlení 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Realizace bezpečnostních opatření v domech s vysokým výskytem negativních jevů, 
poškozování majetku ad. Projekt představuje instalaci zabezpečovacích prvků s cílem 
zvýšení bezpečí obyvatel vybraných domů v majetku města. Jedná se o objekty 
Doubravan – Rydultowská 1370, B. Smetany 313 a Spojenců 886-887. 

 

Na tento projekt navazuje pilotní projekt DOMOVNÍK – viz nový 

projekt 15/13 

Situační prevence 

O/P: OSMM / ORI, MPK, PČR, MP Náklady: 284 000,- Kč Zdroje:  MV + 

Město  

T: IV-XII/2013 

 

11/13 

Dokončení Metropolitní optické sítě (MOS) pro potřeby MKDS a 

datového propojení zájmových objektů v majetku města – vytváření 

sítě pro další kamerové body a upgrade systému MKDS 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Pokračování v realizaci posledních etap MOS ve městě Orlová. Převádění částí MKDS ze 
systému MW spojů do optické datové sítě. Praktická obnova zastaralé části MKDS z roku 
1998. Vybudování další sítě MKDS v části V. etapy.  

Situační prevence / 
kamerové systémy 
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Pokračování v postupném budování tras (HDPE ve spolupráci s fy 

PODA). Potřeba zařadit do R města realizaci optických vláken ve 

vybudovaných trasách a předělávku starých analog. kamer vč. MW 

přenosu na digitální.  

Pro rok 2013 – realizace HDPE na V. etapě 
O/P: ORI, MP, OSÚ / OŠKS, OSMM Náklady: cca 1 mil. Kč Zdroje:  Město T: IV-XII/2013 

 

13/13 
Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů 

prostřednictvím VFPK 2013 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Městský dotační systém – neinvestiční podpora projektů prevence kriminality 
realizovaných jinými subjekty (NNO, školy, státní i nestátní instituce ad.) 

 

Program již byl vyhlášen v lednu 2013. termín pro podávání žádostí byl 

stanoven na 27. 2. 2013   

různé 

O/P: OŠKS / příjemci dotace Náklady: 90 000,- Kč Zdroje:  Město T: I-XII/2013 

 

DOPLŇENÍ NOVÝCH AKTIVIT – reakce na aktuální bezpečnostní problematiku 

14/13 
Zabezpečení areálu Letního kina – přípravná část 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Projekt je zaměřen na problematiku bezpečí v areálu letního kina. Cílem projektu je 
eliminace přístupu nepovolaných osob do areálu v době mimo provoz. S ohledem na 
stávající elektronické zabezpečení je plánováno s doplněním osvětlení přístupových 
komunikací a kompletní oplocení vhodným typem plotu, který splňuje certifikační kritéria 
mechanických zábranných prostředků.  

Situační prevence – 
osvětlení a 
technická zařízení 

O/P: OSMM, DKMO / PČR, MP, 

OŠKS 
Náklady: PD Zdroje:  Město T: IV-XII/2013 

 

15/13 
DOMOVNÍK 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
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 ESF – 
Asistent prevence kriminality (dále jen APK), kdy dojde k vytvoření účelové osy 
spolupráce mezi DOMOVNÍKY – APK – okrskáři MP Orlová.  
Projekt předpokládá zřízení 4 pracovních míst na dobu určitou (6 měsíců) v domech 
Rydultowská 1370, 1390; B. Smetany 313 a Spojenců 886-887. 
 

Situační prevence – 
ochrana před 
trestnou činností 
 
Sociální prevence – 
vzdělávací aktivity - 
profesní 

O/P: OSMM / PČR, MP, MPK, ad. Náklady: 565 200,-  Zdroje:  MV + Město T: IV-XII/2013 

 
 



 77 

13/13 
Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů prostřednictvím 

VFPK 2013 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Městský dotační systém – neinvestiční podpora projektů prevence kriminality realizovaných 
jinými subjekty (NNO, školy, státní i nestátní instituce ad.) 

různé 

O/P: OŠKS / příjemci dotace Náklady: 90 000,- Kč Zdroje:  Město T: I-XII/2013 

 
 

 

Akční plán na rok 2014: 

 

01/14 
Rodina v bezpečí III.  

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Snížení kriminality dětí a mladistvých, sanace mezilidských a rodinných vztahů, zlepšení kvality 
života v rodinném systému, pomoc při řešení rodinných, výchovných a komunikačních 
problémů, odborné poradenství rizikovým rodinám při zvládání zátěžových situací. Smyslem 
tohoto projektu je realizace víkendového výcvikového pobytu zaměřeného na posílení a 
zkvalitnění rodinných vztahů a výchovného prostředí, upevňování interpersonálních vazeb, 
řešení výchovných a mezigeneračních problémů, zkvalitňování komunikace v rodině, posílení 
schopností adekvátně řešit krizové a ohrožující situace, sebepoznání a rozvíjení nekriminálních 
vzorců chování. Program je určen pro rodiny s dětmi, které jsou klienty Oddělení sociálně-
právní ochrany dětí Města Orlová. Každého ze tří víkendových pobytů se zúčastní 12 
frekventantů. 

Sociální prevence / 
SVI – podpora 
aktivit a opatření 

 

O/P: OSZ-OSPOD / SP+D Kontakt Náklady: 115 000,- Kč Zdroje:  MV + Město T: IV-XII/2014 
 

02/14 
Cestou zážitků – letní tábor 

 
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 

O/P: OSZ-OSPOD, MP, PČR, MPK  Náklady: 95 000,- Kč Zdroje:  MV + Město T: IV-IX/2014 
 

03/14 
Lepší je nebrat – probační program – přípravná část 

 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Projekt reaguje na významný jev u dětí a mládeže, vykazujících znaky rizikového chování, kdy 
velké procento těchto pachatelů trestné nebo jiné činnosti z řad dětí a mládeže má zkušenosti 
s návykovými látkami nebo páchá tuto pod jejich vlivem. Cílem projektu bude vyhledání 
partnerů pro realizaci projektu v následujícím roce, nastavení parametrů vzájemné spolupráce 
při realizaci programu, kterým bude pobyt pro děti a mládež, zaměřený na výchovné působení 
na děti a mládež, drogovou prevenci, rozvíjení vhodných způsobů chování.  

Sociální prevence / 
SVI – podpora 
aktivit a opatření 

O/P: OSZ-OSPOD, PMS, SVP, SP+D 

Kontakt 

Náklady: 0,- Kč          Zdroje:  MV + Město T: III-XII/2014 

 

04/14 
Děti v hnízdě – vzdělávací program – přípravná část 

 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Projekt navazuje na dílčí aktivity související se změnou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 
kdy jsou pěstouni povinni se vzdělávat za účelem zkvalitňování péče o svěřené děti. 
V přípravné fázi budou osloveni potenciální partneři, psychologové, lékaři, sociální pracovníci, 
pedagogové, kteří se budou podílet na realizaci vzdělávacího programu a jeho jednotlivých 
bloků. 

Sociální prevence / 
SVI – podpora 
aktivit a opatření 

O/P: OSZ-OSPOD, SVP, PPP, Centrum 

psychologické pomoci, pediatr 

Náklady: 0,- Kč          Zdroje:  MV + Město T: III-XII/2014 

376
Text Box
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05/14 

Dokončení Metropolitní optické sítě (MOS) pro potřeby MKDS a datového 

propojení zájmových objektů v majetku města – vytváření sítě pro další 

kamerové body a upgrade systému MKDS 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Pokračování v realizaci posledních etap MOS ve městě Orlová. Převádění částí MKDS ze 
systému MW spojů do optické datové sítě. Praktická obnova zastaralé části MKDS z roku 1998. 
Vybudování další sítě MKDS v části V. etapy.  

Situační prevence / 
kamerové systémy 

O/P: ORI, MP, OSÚ / OŠKS, OSMM Náklady: cca 1 mil. Kč Zdroje:  Město T: IV-XII/2014 

 

06/14 
Bezpečí ve virtuální komunikaci II. – přípravná část 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Prevence rizik ve virtuální komunikaci – určeno dětem ZŠ v Orlové. Vzdělávací program 
zaměřen na uvedenou problematiku s cílem eliminovat negativní jevy, jako jsou – kyberšikana, 
dětská pornografie, extrémistická hnutí, apod. Počítačová kriminalita a „Safeinternet“. 
Přípravná část – realizační tým, rozsah projektu, partneři, plán realizace 

Sociální prevence 

O/P: OŠKS, MP a PČR / ZŠ Náklady: 0,-. Kč Zdroje:    T: IV-XII/2014 
 

07/14 
Vzdělávání pro prevenci – PREVENTISTÉ II. 

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Vzdělávací program pro různé subjekty působící v prevenci kriminality – policisté, strážníci, 

sociální pracovníci, školní metodici prevence ad. Vzdělávání k aktuální problematice – aktéři 
prevence.  

Sociální prevence / 

vzdělávací aktivity 
– profesní 

O/P: OŠKS / MP, PČR, OSZ, školy ad.  Náklady: 100 000,- Kč Zdroje:  MV + Město T: IV-XII/2014 
 

08/14 
Bezpečný život  

 

Popis projektu:  Typ projektu:  
Soubor preventivních aktivit zaměřených na problematiku zabezpečení automobilů, 
soukromého obydlí, bytů v panelových domech apod. Realizace formou výstavy a semináře za 
účasti odborných partnerů.   

Situační prevence a 
Informace pro 
občany 

O/P: MPK / PČR, MP, OSMM, OD ad. Náklady: 100 000,- Kč Zdroje:  MV + Město  T: IV-XII/2014 
 

09/14 
Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů prostřednictvím 

VFPK 2014 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Městský dotační systém – neinvestiční podpora projektů prevence kriminality realizovaných 
jinými subjekty (NNO, školy, státní i nestátní instituce ad.) 

různé 

O/P: OŠKS / příjemci dotace Náklady: 90 000,- Kč Zdroje:  Město T: I-XII/2014 
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Akční plán na rok 2015: 

01/15 
Rodina v bezpečí IV.  

 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Snížení kriminality dětí a mladistvých, sanace mezilidských a rodinných vztahů, zlepšení kvality 
života v rodinném systému, pomoc při řešení rodinných, výchovných a komunikačních 
problémů, odborné poradenství rizikovým rodinám při zvládání zátěžových situací. Smyslem 
tohoto projektu je realizace víkendového výcvikového pobytu zaměřeného na posílení a 
zkvalitnění rodinných vztahů a výchovného prostředí, upevňování interpersonálních vazeb, 
řešení výchovných a mezigeneračních problémů, zkvalitňování komunikace v rodině, posílení 
schopností adekvátně řešit krizové a ohrožující situace, sebepoznání a rozvíjení nekriminálních 
vzorců chování. Program je určen pro rodiny s dětmi, které jsou klienty Oddělení sociálně-
právní ochrany dětí Města Orlová. Každého ze tří víkendových pobytů se zúčastní 12 
frekventantů. 

Sociální prevence / 
SVI – podpora 
aktivit a opatření 

 

O/P: OSZ-OSPOD / SP+D Kontakt Náklady: 115 000,- Kč Zdroje:  MV + Město T: IV-XII/2015 
 

02/15 
Žijeme v souladu s přírodou – letní tábor 

 
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 

O/P: OSZ-OSPOD, MP, PČR, MPK  Náklady: 95 000,- Kč Zdroje:  MV + Město T: V-IX/2015 
 

03/15 
Lepší je nebrat – probační program 

 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Projekt reaguje na významný jev u dětí a mládeže, vykazujících znaky rizikového chování, kdy 
velké procento těchto pachatelů trestné nebo jiné činnosti z řad dětí a mládeže má zkušenosti 
s návykovými látkami nebo páchá tuto pod jejich vlivem. Cílem projektu je realizace pobytu 
pro děti a mládež, zaměřeného na výchovné působení na děti a mládež, drogovou prevenci, 
rozvíjení vhodných způsobů chování.  

Sociální prevence / 
SVI – podpora 
aktivit a opatření 

O/P: OSZ-OSPOD, PMS, SVP, SP+D 

Kontakt 

Náklady: 50 000,- Kč     Zdroje:  MV + Město T: IV-XII/2015 

 

04/15 
Děti v hnízdě – vzdělávací program 

 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Realizace vzdělávacího programu pro pěstouny z Orlové a spádových obcí formou klubu rodičů, 
kdy na jednotlivé akce budou zváni odborníci z různých oblastí, kteří budou formou 
interaktivních přednášek, resp. workshopů působit na posílení rodičovských kompetencí 
náhradních rodičů. Realizace 4 klubových setkání v neutrálním prostředí s možností trávení 
volného času celou rodinou se zajištěním péče o děti.  

Sociální prevence / 
SVI – podpora 
aktivit a opatření 

O/P: OSZ-OSPOD, PPP, Centrum 

psychologické pomoci, SVP, pediatr 

Náklady: 40 000,- Kč Zdroje:  MV + Město T: IV-XII/2015 

 

05/14 
Bezpečně ve virtuální komunikaci II. 

 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Prevence rizik ve virtuální komunikaci – určeno dětem ZŠ v Orlové. Vzdělávací program 
zaměřen na uvedenou problematiku s cílem eliminovat negativní jevy, jako jsou – kyberšikana, 
dětská pornografie, extrémistická hnutí, apod. Počítačová kriminalita a „Safeinternet“.  

Sociální prevence 

O/P: OŠKS, MP a PČR / ZŠ Náklady: 100 000,-. Kč Zdroje:MV + Město T: IV-XII/2015 

06/15 
Podpora projektů prevence kriminality u jiných realizátorů prostřednictvím 

VFPK 2015 
Popis projektu:  Typ projektu:  
Městský dotační systém – neinvestiční podpora projektů prevence kriminality realizovaných 
jinými subjekty (NNO, školy, státní i nestátní instituce ad.) 

různé 

O/P: OŠKS / příjemci dotace Náklady: 90 000,- Kč Zdroje:  Město T: I-XII/2015 
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4. 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 (pracovní skupině). 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 PS PK 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 PS PK 

- 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 

PS PK k odsouhlasení 

4. Zpracování 

aktualizované 

verze Programu 

PK a AP  

Příprava 

materiálu 

po projednání 

v KPPK pro RM 

PS PK 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 PS PK 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 

harmonogra

mu 

jednotlivých 

projektů 

 

Připravené a 

schválené projekty, 

v různém stupni 

rozpracování a stavu 

realizace 
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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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

5. 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 (2012-2015 a dále) 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. 

 

Ve Strategii prevence kriminality na období 2012 – 2015 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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6. Přílohy 

 

6.1 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. 
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Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a 

poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena 

na 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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6.2 Přehled preventivních projektů a výše finančních 

prostředků vynaložených na jejich realizaci ve městě Orlová 

v letech 2008-2011 

 

2009 Typy projektů Finance 
město 

VFPK 

Program Celkem Sociální Situační Informace   Celkem Dotace   

SUMA 2008-2009 31 20 6 5   4 974 506 2 034 000   

SUMA PROJEKTY 

s DOTACÍ 9 3 3 3         

                  

2010  Finance 
město 

VFPK 

MPPK 6 4 1 1   700 763 539 000   

ÚSVIT 5 4 1 0   395 734 395 734   

VFPK 2010 5 5 0 0   182 161 0 75 400 

SUMA 2010 16 13 2 1   1 278 658 934 734   

SUMA 2008-2010 47 33 8 6   6 253 164 2 968 734   

SUMA PROJEKTY 

s DOTACÍ 20 11 5 4         

                  

2011  Finance 
město 

VFPK 

MPPK 6 3 1 2   673 431 485 000   

VFPK 2011 8 6 0 2   211 001 0 90 000 

SUMA 2011 14 9 1 4   884 432 485 000   

SUMA 2008-2011 61 42 9 10   7 137 596 3 453 734   

SUMA PROJEKTY 

s DOTACÍ 26 14 6 6         

 

 

 

Seznam realizovaných projektů 2008-2011 
 

A. projekty prevence kriminality – dotace MVČR 

2008 Komunitní centrum v Orlové-Porubě 

2008 Multifunkční hřiště v Orlové-Porubě 

2008 Ven z hlídkového vozu 

2008 Bezpečí pro seniory 

2008 Koncepce prevence kriminality na léta 2009-2011 v Orlové 

2009 Rozšíření kamerového systému 

2009 Já tě vidím! - propojení kamerového systému s městským rozhlasem 

2009 Preventivní program MP Orlová 2009 

2009 Děti ulice 

2010 Propojení MKDS s městským rozhlasem II. 

2010 Systém včasné intervence - dovybavení 

2010 Bezpečný dům - DOUBRAVAN I.  

2010 Šance pro všechny 

2010 Opět si rozumíme 

2010 Dokážu to! 

2010 Asistent prevence kriminality 
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2010 Sociální exkluze a možnosti policie 

2010 Prázdniny mě baví 

2010 Letní tábor pro děti ze sociálně vyloučené lokality Orlová-Poruba 

2010 Dluhová problematika - seminář 

2010 Sociologický průzkum - vnímání pocitu bezpečí obyvatel 

2011 Bezpečné bydlení - DOUBRAVAN II. 

2011 Opět si rozumíme 2. 

2011 Mít kam jít 

2011 Kurz právního minima a základů sebeobrany 

2011 Informační brožura pro základní školy 

2011 Prázdninová mozaika 
 

B. projekty prevence kriminality – bez dotací 

2008 Prázdninový maratón 2008 

2008 Oprava veřejného osvětlení u ZŠ 850 

2009 Systém včasné intervence 
 

C. projekty podpořené dotací města z variabilního fondu prevence 
kriminality (VFPK) 

2008 Nauč se říkat ne; Rozpoznávání šikany 

2008 Výpravy za poznáním 2008 

2008 Zabezpečení multifunkčního hřiště 

2008 Zahraj - Nahraj 

2008 Časopis a internetová prezentace 

2008 Jak nebýt obětí trestného činu, aneb Prevence pro seniory 

2008 Preventivně informační činnost Městské policie Orlová 

2008 Kdo si hraje, nezlobí 

2008 Knihovnička pro Tvůrčí klub 

2008 Hrejme pinec dokola - okolo stola 

2008 Člověče, zahraj si! 

2009 Baseball jako životní styl 

2009 Preventivní programy pro žáky orlovských škol 

2009 Propagačně preventivní materiály MP Orlová 

2009 Jiný svět 

2009 Objektivem - objektivně 

2009 Máme šanci, pomozte nám! 

2009 "Hudbou proti drogám" - brožury … 

2009 Taneční workshop pro dívky z Amaro Del 

2009 Nebezpečí číhá na každém kroku 

2010 Herna pro volnočasové aktivity dětí 

2010 Složky IZS 2010 - ukázky činností 

2010 Cestujeme s klavírem orlovským revírem 

2010 Pojďme si společně hrát, soutěžit a učit se 

2010 "Prevence pro -náctileté" 

2011 Prima prevence do škol 

2011 Je fér mít legální "softfér" (software)  

2011 Bezpečí ve stáří 

2011 Školička bojových umění 

2011 Putovní tábor 

2011 Cesta k porozumění - společně při práci i zábavě 

2011 Bez bruslí i bez ledu, na hokej si zaj( e )du! 

2011 Kurzem sebeobrany k vlastní bezpečnosti  
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6.3 Vyhodnocení ankety k problematice vnímání pocitu 

bezpečí u občanů města Orlové z roku 2011 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 224 respondentů. Jejich „identifikace je 

vyobrazena v následujících grafech: 
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Následující výstupy zobrazují získané informace v různých oblastech šetření. První zkoumaná 

oblast se týkala problematiky zkušeností s trestnou činností. Formulace otázek je zřejmá 

z názvů grafů.  

 

Oblast I. Zkušenost s trestnou činností 
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Vzhledem k tomu, že občané velmi různě vnímají svoji subjektivní bezpečnostní situaci a 

zažité nepříjemné události, byla v tomto průzkumu přidána otázka týkající se „jiného 

konfliktu“, tedy jiného verbálního nebo fyzického napadení, které nebylo řešeno jako trestný 

čin či přestupek.   

 

 

 
 

 

 

Z tohoto grafu je zřejmé, že tzv. „jiné konflikty“, tj. neřešené kauzy jsou poměrně častější, 

než je tomu u trestných činů. Více respondentů se osobně stalo účastníkem nějakého 

konfliktu či napadení.  

 

V této kategorii bylo rovněž zjišťováno, na koho by se respondent obrátil, pokud by se stal 

obětí trestného činu. Tato otázka umožňovala pouze výběr z navržených možností – viz 

následující tabulka:  

 

 

 

 

 Počet % 

Neuvedeno 5 2,23 

Policie ČR 125 55,80 

Městská policie 34 15,18 

Státní zastupitelství 0 0,00 

Na známé 9 4,02 

Linka důvěry 0 0,00 

Jiné 0 0,00 

PČR a známí 2 0,89 

PČR a MP 43 19,20 

MP a známí 2 0,89 

PČR, MP, SZ 1 0,45 

PČR, MP, známí 2 0,89 

Linka důvěry a PČR 1 0,45 

CELKEM 224 100,00 

 

 

 



 90 

Oblast II. – Bezpečnost ve městě 

 

V této části se otázky dotýkaly subjektivních pocitů respondentů ve smyslu vnímání 

bezpečnosti ve městě.  

 

 
 

 
 

Dále domněnek, kdo má největší podíl na páchání trestné činnosti. Následný graf je 

vyobrazen podle četnosti určení uvedených skupin. (Někteří respondenti uváděli více skupin):  
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Přehled provedených bezpečnostní opatření ze strany respondentů. Stejně, jako v předchozím 

grafu, jde o vyjádření četností uvedených odpovědí: 

 

 

 
 

 

 

 

Určení nebezpečných míst, lokalit, částí města. Otázka umožňovala určit 1 – 3 

nejnebezpečnější lokality ve městě:  
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Odůvodnění nebezpečných míst, příp. kdo má největší vliv na rizikovost uvedené lokality: 

 

 
 

 

V tomto grafu je velice patrné, že polovina respondentů označuje za „viníka“ rizikovosti 

menšiny a nepřizpůsobivé občany. Velký podíl je také vyjádřen osobní zkušeností, zážitkem.  
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Oblast III. – Kamerový systém 

Celá tato část je věnována problematice a významu kamerového systému. Jsou zde 

zakomponovány dotazy v souladu s tzv. Rozšiřujícími podmínkami pro budování kamerových 

systému ve městech.  

 

Další část je zaměřena na případné rozšiřování kamerového systému do jiných částí města.  

 

 
 

 
Správnou odpověď 15 a více kamer (skutečnost je 19 kamer) označilo pouze 20% 

respondentů. 
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Zde je patrné, že respondenti (78%) oceňují skutečnost, že kamerový systém posiluje 

bezpečnost ve městě.  

 

 
 

Ovšem v tomto grafu už „pouze“ 61% respondentů uvádí, že se v monitorovaných lokalitách 

cítí bezpečněji. 
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Oblast IV. – Prevence kriminality a bezpečnostní složky ve městě 

Tato oblast je zaměřena přímo k problematice prevence kriminality a preventivním 

projektům. V poslední části je zhodnocena spokojenost s prací PČR a MP v Orlové.  
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Průzkum spokojenosti respondentů s prací bezpečnostních složek vyjadřují následující grafy: 
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6.4 Priority v péči o rodiny, děti a mládež 

 

1. Systém včasné intervence 
V souladu se smlouvou s městem Havířov, vstoupilo Město Orlová do Systému včasné 

intervence (SVI) na konci roku 2009. Od 1. 1. 2010 začal do SVI vkládat OSPOD veškerá data 

a spisové dokumentace o nezletilých dětech a mládeži.  

 

2010: 

Materiálně-technické vybavení: Pracoviště OSPOD bylo vybaveno 1 kusem notebooku 

včetně příslušenství, SW a antivirové ochrany, 2 kusy scannerů s podavačem, 1 kusem 

digitálního fotoaparátu a modemem. Zařízení bylo uvedeno do provozu v srpnu 2010. 

Notebook je používán k výkonu pohotovostní služby, kdy v případě pohotovostního zásahu lze 

nejen zjistit, zda daný nezletilý či mladistvý má vedenu spisovou dokumentaci na OSPOD, ale 

také následně po ukončení výkonu práce (např. účastí u výslechu nezletilého), je možno 

úředním záznamem zaznamenat veškeré úkony přímo do konkrétní spisové dokumentace. 

Fotoaparát byl využit k pořízení fotografií dětí, které jsou umístěny v elektronickém spisu Om. 

Zároveň je využíván v rámci pohotovostních služeb k dokumentaci sociálního prostředí 

klientů. Scannery intenzivně využívány ke vkládání písemností do elektronických spisů.  

Zapojené subjekty: PČR, Městská policie, okresní soud, okresní státní zastupitelství, 

probační a mediační služba, základní školy na území města Orlová, Doubrava Petřvald, Dolní 

Lutyně. Na konci roku průběžně řešeno zapojování dětských lékařů na území Orlové a 

spádových obcí. Zprávy zasílány průběžně, velmi dobrá spolupráce s PČR, Městskou policií, 

spolupráce se školami problematická – zasílané zprávy se velmi různily, komunikace se 

školami byla v rámci jednání Týmu pro mládež hodnocena jako problémová.  

Aktivity: V závěru srpna proběhlo proškolení pedagogů pracovnicemi OSPOD o pravomocích 

orgánů sociálně-právní ochrany dětí, o dávkovém systému, o fungování systému včasné 

intervence. Školy byly upozorněny, jaká oznámení a jakým způsobem mají prostřednictvím 

systému včasné intervence hlásit. Ve školním roce 2010-2011 se situace znatelně zlepšila, 

přesto OSPOD připravil projekt Informačních brožur pro základní školy, v nichž by nalezli 

krátké shrnutí podmínek vzájemné spolupráce v návaznosti na SVI. V závěru roku 2010 se 

vedoucí OSPOD a manažer prevence kriminality zúčastnili celostátního setkání obcí, 

realizujících projekt SVI. 

 

Realizované projekty v roce 2010:  

1) Dovybavení OSPOD materiálně-technickým vybavením.  

2) Projekt „Opět si rozumíme“ – sociálně-psychologické výcviky pro rodiče s dětmi, které 

se v SVI objevily jako ohrožené rizikovým chováním svým nebo svého okolí.  

 

2011: 

Materiálně-technické zabezpečení: OSPOD byl vybaven scannery pro potřeby ukládání 

dokumentů do spisových dokumentací vedených v SVI.  

Realizované aktivity: Došlo k zapojení všech pediatrů na území města Orlové a spádových 

obcí. Dále byla zapojena pověřená osoba pro výkon SPOD – Sociálně-aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi (poskytovatel Slezská Diakonie). Lékaři i nezisková organizace během roku 

2011 aktivně komunikovali s OSPOD. Na jednání Týmu pro mládež byly projednány výstupy 

z celostátního setkání obcí, zapojených do SVI a jednomyslně schváleno průnik Týmu pro 

mládež do Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, a to zejména s ohledem na možnost 

nakládání s osobními údaji dětí. Řídící výbor SVI tuto změnu schválil. V souvislosti s touto 

změnou byli jmenováni noví členové komise v souladu s doporučeným složením Týmu pro 

mládež. V rámci jednání týmu a komise proběhly praktické ukázky používání systému, 

zpřístupňování spisů nebo jejich částí spolupracujícímu subjektu, vkládání oznámení.  

Zapojené subjekty: Slezská Diakonie – sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Pediatři na území města Orlové a spádových obcí. Vyjednávání s dalšími subjekty – SVP, PPP, 

přestupkové oddělení MěÚ o jejich zapojení.  

Realizované projekty v roce 2011: 
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1) „Opět si rozumíme 2“. Stejně jako v roce předchozím byl s úspěchem realizován 

projekt sociálně-psychologických výcviků pro rodiče s dětmi.  

2) Informační brožura pro základní školy. V průběhu celého roku připravován a realizován 

projekt Informačních brožur pro základní školy. Na přelomu srpna a září 2011 byla 

brožura prezentována na jednotlivých základních školách a poté v pracovní skupině 

prevence kriminality, v komisi pro sociálně-právní ochranu dětí a pracovníkům 

sociálního odboru krajského úřadu. Zkušenosti škol s brožurou byly vyhodnoceny ve 

zpětných vazbách, kdy školy ocenily zejména stručnost, jednoduchost a přehlednost, 

s jakou byla brožura vytvořena.  

 

Počet oznámení, zaslaných prostřednictvím SVI v letech 2010-2011: 

Počet oznámení k 31.12. 2010 2011 

Základní školy 77 188 

PČR 59 225 

Městská policie 60 49 

Lékaři 1 54 

NNO – sociální asistence 0 58 

Probační a mediační služba 0 4 

Celkem: 197 578 

Zdroj: Přehled oznámení SVI Orlová 

 

Výhled 2012-2015: 

 

2012 

1) Částečné ukončení spolupráce se subjekty z Dolní Lutyně, zapojenými do SVI 

v souvislosti s přesunem této obce pod obec s rozšířenou působností Bohumín. 

T: leden 2012 

2) Vyjednávání o zapojení dalších subjektů do systému – přestupkové oddělení, Středisko 

výchovné péče, Pedagogicko-psychologická poradna. T: průběžně 

3) Realizace projektů v návaznosti na SVI – Rodina v bezpečí (sociálně-psychologické 

výcviky pro rodiče s dětmi) a Zážitkový pětiboj – letní tábor pro děti a mládež od 9-15 

let ohrožené rizikovým chováním svým nebo svého okolí. T: srpen-listopad 2012 

4) Multidisciplinární spolupráce v rámci péče o ohrožené děti v Komisi pro sociálně-právní 

ochranu dětí. T: průběžně 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci se členy komise pro sociálně-právní ochranu dětí, školami, 

PČR, městskou policií, manažerem prevence kriminality, střediskem výchovné péče.  

 

2013 

1) Reflektování novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí v SVI – zejména rozšíření 

okruhu dětí, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje, vyhodnocování situace 

dítěte a následné zpracovávání individuálních plánů péče o děti. Nastavení systému 

zpracovávání plánů ve vazbě na SVI. T: leden-březen 2013 

2) Vyjednávání o zapojení dalších subjektů, působících na území města a spádových obcí 

v oblasti péče o rodiny s dětmi. T: průběžně 

3) Realizace projektů v návaznosti na SVI – sociálně-psychologický výcvik pro rodiče 

s dětmi, letní tábor pro děti a mládež, workshop k domácímu násilí. T: duben-

listopad 2013 

4) Řešení problematiky zpracovávání statistických údajů v SVI – ve spolupráci se 

supportem. T: průběžně 

5) Pokračování multidisciplinární spolupráce v Komisi pro sociálně-právní ochrany dětí. 

T: průběžně 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci se členy komise pro sociálně-právní ochranu dětí, PČR, 

městskou policií, manažerem prevence kriminality, střediskem výchovné péče, intervenčním 

centrem, Autocont, a.s. 
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2014 

1) Vyjednávání o zapojení dalších a nově vzniklých subjektů, působících na území města 

a spádových obcí v oblasti péče o rodiny s dětmi. T: průběžně 

2) Realizace projektů v návaznosti na SVI – sociálně-psychologický výcvik pro rodiče 

s dětmi, letní tábor pro děti a mládež a probační program pro děti a mládež 

zneužívající návykové látky. T: duben – prosinec 2014  

3) Pokračování multidisciplinární spolupráce v Komisi pro sociálně-právní ochrany dětí. 

T: průběžně 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci se členy komise pro sociálně-právní ochranu dětí, PČR, 

městskou policií, manažerem prevence kriminality, Střediskem výchovné péče, SP+D 

Kontaktem, Probační a mediační službou. 

 

2015 

1) Vyjednávání o zapojení dalších a nově vzniklých subjektů, působících na území města 

a spádových obcí v oblasti péče o rodiny s dětmi. T: průběžně 

2) Realizace projektů v návaznosti na SVI – sociálně-psychologický výcvik pro rodiče 

s dětmi, letní tábor pro děti a mládež. T: duben – listopad 2015  

3) Pokračování multidisciplinární spolupráce v Komisi pro sociálně-právní ochrany dětí. 

T: průběžně 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci se členy komise pro sociálně-právní ochranu dětí, PČR, 

městskou policií, manažerem prevence kriminality, Střediskem výchovné péče, SP+D 

Kontaktem. 

 

 

 

2. Práce s rizikovými dětmi a mládeží 
 

Úzce navazuje na SVI, řešeny jsou děti, které se jednorázově či opakovaně vyskytují 

v oznámeních, zejména ze základních škol, jak vyplynulo z řady jednání Týmu pro mládež i 

Komise pro SPOD.  

 

Funguje:  

Preventivní aktivity na školách, realizované NNO, OSPOD, komunitního centra, domu dětí a 

mládeže, klubu Spirála. Aktivity realizované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež 

Futra.   

 

Doporučení: 

1) Nutnost zabezpečení alternativních možností trávení volného času pro děti a mládež. 

Nedostatečná nabídka nízkoprahových zařízení v různých částech města.  

2) Problematika záškoláctví u dětí a mládeže – užší spolupráce se školami, vycházet 

z SVI, analyzovat příchozí informace, zda se slučují s nastaveným systémem 

v informační brožuře. Nastavit spolupráci tak, aby postihování záškoláctví působilo 

preventivně nikoliv represivně. Zaangažovat kurátory pro mládež a sociální pracovníky 

do procesu jednání se zákonnými zástupci dětí, které se dopouštějí porušování 

školního řádu. 

3) Problematika zneužívání návykových látek – přednášky realizované na školách, určené 

pro děti a mládež, ale nedostatečná informovanost zákonných zástupců – zaangažovat 

zákonné zástupce, zvýšit jejich informovanost. 

4) Chybějící pobytové zařízení pro mládež závislou na návykových látkách – chybí 

dostupnost v rámci okresu. Řešit v rámci jednání multidisciplinárních týmů. 

5) Chybějící psychologické a psychiatrické služby pro děti a mládež – dostupnost v rámci 

okresu, nikoliv ve městě, dlouhé čekací lhůty. Řešit v rámci jednání 

multidisciplinárních týmů. 
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Výhled 2012-2015: 

 

2012: 

1) Multidisciplinární spolupráce v péči o rizikové děti na půdě Komise pro SPOD. 

T: průběžně 

2) Realizace projektů v návaznosti na SVI – Rodina v bezpečí (sociálně-psychologické 

výcviky pro rodiče s dětmi) a Zážitkový pětiboj – letní tábor pro děti a mládež od 9-15 

let ohrožené rizikovým chováním svým nebo svého okolí. T: srpen-listopad 2012 

3) Vytvoření pozice koordinátora spolupráce se základními školami ve vazbě na SVI 

(kurátor pro mládež v rámci OSPOD). T: únor 2012 

4) Systematické řešení problematiky záškoláctví na multidisciplinární úrovni – spoluprací 

škol, OSPOD, MP, PČR, aj. T: průběžně 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci se členy komise pro sociálně-právní ochranu dětí, školami, 

PČR, městskou policií, manažerem prevence kriminality, střediskem výchovné péče.  

 

2013: 

1) Multidisciplinární spolupráce v péči o rizikové děti na půdě Komise pro SPOD. 

T: průběžně 

2) Realizace projektů v návaznosti na SVI – Rodina v bezpečí 2 (sociálně-psychologické 

výcviky pro rodiče s dětmi) a Paleta zážitků – letní tábor pro děti a mládež od 9-15 let 

ohrožené rizikovým chováním svým nebo svého okolí. T: srpen-listopad 2013 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci se členy komise pro sociálně-právní ochranu dětí, školami, 

PČR, městskou policií, manažerem prevence kriminality, střediskem výchovné péče. 

 

2014 

1) Vyjednávání o zapojení dalších a nově vzniklých subjektů, působících na území města 

a spádových obcí v oblasti péče o rodiny s dětmi. T: průběžně 

2) Realizace projektů v návaznosti na SVI – sociálně-psychologický výcvik pro rodiče 

s dětmi, letní tábor pro děti a mládež a probační program pro děti a mládež 

zneužívajících návykové látky. T: duben – prosinec 2014  

3) Pokračování multidisciplinární spolupráce v Komisi pro sociálně-právní ochrany dětí. 

T: průběžně 

4) Příprava realizace vzdělávacích programů pro pěstounské rodiny – klubu rodičů. 

T: průběžně 

5) Realizace kroků k zajištění pedopsychologické péče pro děti ohrožené rizikovým 

chováním. T: průběžně 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci se členy komise pro sociálně-právní ochranu dětí, PČR, 

městskou policií, manažerem prevence kriminality, Střediskem výchovné péče, SP+D 

Kontaktem, Probační a mediační službou. 

 

2015 

1) Vyjednávání o zapojení dalších a nově vzniklých subjektů, působících na území města 

a spádových obcí v oblasti péče o rodiny s dětmi. T: průběžně 

2) Realizace projektů v návaznosti na SVI – sociálně-psychologický výcvik pro rodiče 

s dětmi, letní tábor pro děti a mládež. T: duben – listopad 2015  

3) Pokračování multidisciplinární spolupráce v Komisi pro sociálně-právní ochrany dětí. 

T: průběžně 

4) Realizace projektu vzdělávacího programu pro pěstounské rodiny – klubu rodičů. 

T: červen-listopad 2015 

5) Realizace kroků k zajištění dostupného pobytového zařízení pro děti a mládež, 

zneužívající návykové látky. T: průběžně 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci se členy komise pro sociálně-právní ochranu dětí, PČR, 

městskou policií, manažerem prevence kriminality, K-centrem, Střediskem výchovné péče, 

SP+D Kontaktem. 
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3. Sanace rodin 
 

Sanace rodin, jako působení přímo v cílových rodinách za účelem napravení narušených 

funkcí rodiny, je jednou z priorit Národního akčního plánu transformace a sjednocení systému 

péče o ohrožené děti.  

 

Funguje: 

Na sanaci rodin ve městě se podílejí odbor sociální a zdravotní, zejména OSPOD, dále terénní 

služba v sociálně-vyloučené lokalitě Orlové-Poruby, terénní asistentky OSPOD, sociálně-

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, poskytované Slezskou Diakonií. Cílovou skupinou jsou 

rodiny, které zejména z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti živitelů, upadají do pasti 

předluženosti, ztráty bydlení, rozpadu rodinných vazeb. Záchrannou síť pro rodiny nabízí 

úřady práce formou dávkového systému. Další možností finanční podpory jsou dotace města, 

z nichž OSPOD čerpá na nákup materiálního zabezpečení rodin – jen v nejakutnějších 

případech, kdy je ohroženo zdraví a řádný vývoj dětí.  

 

Doporučení: 

1) Významným problémem, který navazuje na dlouhodobou nezaměstnanost, je 

neschopnost splácení svých závazků, v důsledku které rodiny velmi často přicházejí o 

bydlení. Záchranná síť v oblasti bydlení celých rodin v podstatě neexistuje, pouze 

azylová zařízení pro matky s dětmi. Bydlení pro celé rodiny zabezpečují na území 

města pouze soukromé subjekty ve formě ubytoven. Ubytovny však nenabízejí služby, 

zejména sociální, které by motivovaly klienty ke změně jejich sociální situace. Nutno 

řešit zabezpečení kvalitního bydlení pro rodiny s dětmi – startovací byty, azylové 

bydlení. 

2) Rodiny nemají snahu a mnohdy ani neví, že krizové situace, které často vedou 

k rozpadu rodin, mohou řešit v rámci poradenských služeb. Nabídka v rámci okresu, 

nejvíce v Ostravě, avšak v rámci města nikoliv. Nutno řešit zřízení poradenského 

zařízení pro rodiny na území města. 

3) Nedostatečná možnost společného trávení volného času pro rodiny s dětmi. Nezájem, 

chybějící motivace na straně rodičů. Zkušenosti – děti je možné nadchnout, aktivně se 

zúčastňují, ale doma narážejí na nezájem. Rodiče nezajímá, jak jejich děti tráví volný 

čas. Zkušenost – aktivity v komunitním centru při ZŠ Slezská – aktivity pro děti 

s velkou účastí, pořádání přednášek pro rodiče – bez odezvy. Dokonce např. Klub dětí 

a maminek při ZŠ Jarní pro nezájem ze strany rodičů musel ukončit svou činnost. 

Doporučení – po realizované akci pozvat na společné setkání rodiče s dětmi, kdy děti 

svým rodičům sdělí (předvedou), co zažily, co se naučily, během volnočasové aktivity. 

Hlavně navázat na aktivitu, která byla určena jen pro děti něčím, co bude i pro rodiče. 

Motivovat je např. perspektivou snížení negativních jevů u dětí.  

 

Nedostatek finančních prostředků, neschopnost s nimi hospodařit, zadluženost, problémy 

s bydlením, nezaměstnanost, ztráta motivace zlepšit svou situaci, to všechno má za následek 

negativní jevy v rodinách – alkoholismus, násilí, zanedbávání, aj.  

 

Statisticky sledovanými negativními jevy v rodinách jsou: 

 

CAN – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

 

Počet případů podezření nebo prokázání syndromu CAN na území města (dle 

jednotlivých druhů), řešených OSPOD: 

K 31. 12. roku: 2009 2010 2011 

Sexuální zneužívání 5 2   9 

Týrání (tělesné/psychické) 1 2   4 

Zanedbávání 2 1   0 

Celkem  8 5 13 

Zdroj: Resortní statistický výkaz Soc (MPSV) V 20-01 
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V období 2009-2011 byl u 3 dětí byl syndrom CAN prokázán a týrající osoba byla odsouzena 

k výkonu trestu odnětí svobody a 3 týrající osoby byly vykázány z obydlí. 16 případů bylo 

odloženo a neprokázáno nebo zůstalo nedořešeno. Děti z důvodu ochrany před dalším 

působením týrající osoby byly umístěny u příbuzných, v náhradních rodinách nebo v ústavní 

péči (6 případů). Bohužel, z praxe lze usoudit, že naprostá většina případů násilí na dětech 

nebo jejich zanedbávání, zůstává skryta za dveřmi domácností.  

 

V roce 2011 byly v Informační brožuře základní školy upozorněny na problematiku syndromu 

CAN a informovány o způsobech oznamování svých podezření přes SVI. Zároveň zapojeni do 

SVI dětští lékaři na území města a spádových obcí, kteří mají prostřednictvím systému 

nahlásit případy podezření na syndrom CAN.  

 

Výhled 2012-2015: 

 

2012: 

1) Částečné ukončení spolupráce se subjekty z Dolní Lutyně, zapojenými do SVI 

v souvislosti s přesunem této obce pod obec s rozšířenou působností Bohumín. 

T: leden 2012 

2) Zahájení nových metod práce v rodinách v souvislosti s novelou zákona o SPOD – 

vyhodnocování situace dítěte – vyhodnocení, zda se jedná o dítě ohrožené, použití 

různých technik na určování rizikových rodičů, spolupráce s PČR a ostatními složkami 

v rámci multidisciplinární spolupráce – řešení jednotlivých případů formou případových 

konferencí v komisi pro sociálně-právní ochranu dětí. T: průběžně 

3) Nadále spolupracovat s dětskými lékaři v rámci SVI – ohlašovací povinnost. 

T: průběžně 

4) Využívat možnosti oznamování podezření na syndrom CAN prostřednictvím SVI 

s využitím informaci z Informační brožury pro základní školy. T: průběžně 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci se školami, lékaři. 

 

2013: 

1) Pokračování spolupráce s dětskými lékaři v rámci SVI – ohlašovací povinnost. 

T: průběžně 

2) Využívat možnosti oznamování podezření na syndrom CAN prostřednictvím SVI 

s využitím informaci z Informační brožury pro základní školy. T: průběžně 

3) Řešení jednotlivých případů formou případových konferencí v komisi pro sociálně-

právní ochranu dětí. T: průběžně 

4) Informování veřejnosti prostřednictvím informačních tabulí v různých částech města. 

T: průběžně 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci se školami, lékaři, psychology. 

 

2014: 

1) Pokračování spolupráce s dětskými lékaři v rámci SVI – ohlašovací povinnost. 

T: průběžně 

2) Využívat možnosti oznamování podezření na syndrom CAN prostřednictvím SVI 

s využitím informaci z Informační brožury pro základní školy. T: průběžně 

3) Řešení jednotlivých případů formou případových konferencí v komisi pro sociálně-

právní ochranu dětí. T: průběžně 

4) Informování veřejnosti prostřednictvím informačních tabulí v různých částech města. 

T: průběžně 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci se školami, lékaři, psychology. 
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2015: 

1) Pokračování spolupráce s dětskými lékaři v rámci SVI – ohlašovací povinnost. 

T: průběžně 

2) Využívat možnosti oznamování podezření na syndrom CAN prostřednictvím SVI 

s využitím informaci z Informační brožury pro základní školy. T: průběžně 

3) Řešení jednotlivých případů formou případových konferencí v komisi pro sociálně-

právní ochranu dětí. T: průběžně 

4) Informování veřejnosti prostřednictvím informačních tabulí v různých částech města. 

T: průběžně 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci se školami, lékaři, psychology. 

 

 

 

4. Domácí násilí 
 

Spolupráce s Intervenčním centrem Havířov, PČR, MP – pořádání kulatých stolů za účelem 

výměny aktuálních informací. Intenzivní práce s klientkami ohroženými domácím násilím. 

Účast na odborných konferencích a seminářích. Pravidelné informování klientek ve vývěsních 

skříňkách i na nástěnkách na odboru. Od roku 2009 sledováno v rámci statistických výkazů 

20-01 MPSV.  

 

Počet případů ohrožení domácím násilím, řešených OSPOD: 

K 31. 12. roku: 2009 2010 2011 

Znaky domácího násilí 20 22 21 

Vykázání z obydlí  5  4  3 

Klient přišel samostatně  0  7  6 

Z toho sepsaná předběžná 

opatření na vykázání 

 1  2  1 

Celkem případy řešené OSPOD 25 33 30 

Zdroj: Resortní statistický výkaz Soc(MPSV) V 20-01 

 

Vysoký počet řešených případů lze vnímat jako pozitivní trend, kdy lze usuzovat, stejně jako 

u syndromu CAN, že většina případů zůstává skryta. Navíc toto lze přikládat intenzivnější 

práci zúčastněných – případy nahlášené PČR – i bez vykázání hlášeny případy se znaky 

domácího násilí.  

 

Mezi nejčastější příčinu domácího násilí patří nějaká duševní porucha pachatele, alkohol a 

hned za tím stojí s minimálním rozdílem nahlášených případů promyšlené činy.  

 

Oběti domácího násilí jsou především ženy ve věku  25- 40 let, které žijí v manželském nebo 

partnerském soužití. Jedná se o rodiny s dětmi.   

 

Nejvíce případů bylo oznámeno PČR jako znaky domácího násilí. Počet vykázání je nízký.  

V současné době PČR vykazuje velmi málo, k incidentům do rodin vyjíždí několikrát, než 

dojde k vykázání. V mnoha případech, kdy nám byly oznámeny znaky DN, se jednalo o 

manželské hádky a útoky pod vlivem alkoholu. Spíše dochází k psychickému nátlaku než 

k vážným fyzickým útokům, kdy jsou oběti nuceny vyhledat lékařské ošetření.  

 

Pokud dochází k vykázání násilníka ze společného obydlí, v  mnoha případech není sepisován 

návrh na prodloužení vykázání po dobu 1 měsíce. Oběti si to nepřejí, vracejí se k násilným 

osobám, věří, že se situace zlepší, zejména se jedná o finanční závislost na násilné osobě.  
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Výhled 2012-2015: 

 

 

2012: 

1) Realizace kroků k přípravě workshopu pro odborníky, pracující s osobami ohroženými 

domácím násilím. T: průběžně 

2) Účast pracovníků OSPOD na vzdělávacích akcích o problematice domácího násilí. 

T: průběžně 

3) Informování veřejnosti o problematice domácího násilí prostřednictvím informačních 

tabulí ve městě. T: průběžně 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci s PČR, Intervenčním centrem, MP, probační a mediační 

službou, psychology. 

 

2013: 

1) Realizace workshopu v rámci vzdělávání zapojených i navazujících pracovníků v rámci 

práce s osobami ohroženými domácím násilím v okrese – setkání odborníků, 

působících v domácím násilí z okresu Karviná a následné vytvoření informativního 

materiálů pro zúčastněné a jejich spolupracovníky. T: červen 2013 

2) Vytvoření informativního materiálu k problematice domácího násilí ve vazbě 

na výstupy z realizovaného worshopu. T: říjen 2013 

3) Informování veřejnosti o problematice domácího násilí prostřednictvím informačních 

tabulí ve městě. T: průběžně 

 

Realizátor: OSPOD ve spolupráci s PČR, Intervenčním centrem, MP, psychology. 

 

2014: 

1) Informování veřejnosti o problematice domácího násilí prostřednictvím informačních 

tabulí ve městě. T: průběžně 

2) Realizace kulatého stolu za účasti odborníků z organizací, zabývajícími se domácím 

násilím. T: září 2014 

 

Realizátor: OSPOD, PČR, Intervenční centrum.  

 

2015:  

1) Informování veřejnosti o problematice domácího násilí prostřednictvím informačních 

tabulí ve městě. T: průběžně 

2) Realizace kulatého stolu za účasti odborníků z organizací, zabývajícími se domácím 

násilím. T: září 2015 

 

Realizátor: OSPOD, PČR, Intervenční centrum.  
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6.5 Problematika sociálně patologických jevů na ZŠ 

v Orlové 

 

Příčiny vzniku záškoláctví  

Záškoláctví je úmyslné zameškávání školního vyučování. Žák se z vlastní vůle, bez vědomí 

rodičů vyhýbá pobytu ve škole. Často má souvislost se školní neúspěšností žáka, objevuje se 

u starších dětí a tento jev má tendenci se prohlubovat. Záškoláctví je projevem asociálního 

chování, jedná se tedy o poruchu chování únikového typu vyvolanou třemi základními 

příčinami:  

 

 negativním vztahem ke škole - motivem odporu ke škole mohou být vysoké požadavky 

školních povinností kladené na dítě, menší rozumové nadání žáka, ale naopak 

i mimořádné vědomosti a schopnosti, takže se dítě ve škole nudí, nebo silná a 

neopodstatněná neurotizace dítěte, jejímž důvodem je strach z nějakého vyučovacího 

předmětu a z jeho zkoušení, nespravedlivého hodnocení nebo z osobnosti učitele, či tresty 

za nesplnění očekávaného výkonu učitelem i rodiči, často i strach ze spolužáků v případě 

výskytu šikanování žáka ústící až do psychické poruchy školní fobie, 

 vliv rodinného prostředí - příčinou jsou dysfunkční vztahy uvnitř rodiny, nezájem rodičů 

o dítě a jeho prospěch, ale i přehnaná péče a příliš vysoké nároky, nejednotnost 

rodičovské výchovy, přemrštěná přísnost, shovívavost, ale i lhostejnost 

 trávením volného času - mezi příčiny záškoláctví často patří nevhodný a 

nekonstruktivní způsob trávení volného času způsobený negativním vlivem vrstevníků 

v partě, závislostním chováním projevujícím se zneužíváním drog a sháněním peněz 

na ně, ale i chudoba dítěte nebo rodiny způsobující obstarávání peněz nelegálním 

způsobem, např. prostitucí nebo častěji drobnými krádežemi apod., kdy je dítě k této 

formě chování de facto dotlačeno vnějšími okolnostmi a vlivem dospělých. 

 

 

Prevence záškoláctví v ZŠ 

Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanoví školní řád. V případě podezření 

z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, se může ředitel školy 

v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo požádat o spolupráci věcně 

příslušný správní orgán. Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své 

třídy eviduje třídní učitel. Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a 

školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka. 

 

Cílem výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě 

odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku: 

 s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům; 

 se schopností dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí; 

 se schopností týmové práce;  

 schopné řešit problémy; 

 podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. 

 

Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu nesmí stát až na konci 

výchovného snažení, ale musí být součástí procesu výchovy a vzdělávání. Ne tak, že škola a 

rodina pouze učí zdravému způsobu života, ale musí být samy modelem a podporovat zdraví 

přímo v průběhu školního procesu nebo v rámci životního stylu rodiny. 

 

Projekt SVI – SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE  

V měsíci prosinci roku 2009 byl zahájen projekt, do kterého jsou zapojeny všechny základní 

školy v rámci obce III Orlová. Jedná se o zapojení škol do jednotného informačního systému, 

do kterého se zapojila nejprve Orlová a Havířov, poté v následujících letech také Karviná a 

Český Těšín.  
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Cílem tohoto projektu je nastavení efektivní spolupráce mezi institucemi, do jejichž 

působnosti spadá péče o ohrožené  děti a jejich rodiny tj. OSPOD, PČR, MP, soudy, státní 

zastupitelství, Probační a mediační služba, školy, dětští a dorostoví lékaři, neziskové 

organizace pracující s dětmi a mládeží.  

 

Očekáváme, že pravidelným využíváním systému a včasně poskytovaným informacím 

ze strany škol bude urychlena komunikace mezi jednotlivými institucemi. Systému je možno 

využít právě při řešení např. záškoláctví ve školách. 

 

 

 

 
 

 

K výraznému poklesu počtu neomluvených hodin došlo ve školním roce 2003/2004, a to 

z důvodu změny legislativy, mírný pokles byl zaznamenán i po dobu dalších dvou let. Vznik 

neomluvených hodin začal mít souvislost s vyplácením sociálních dávek.  Poslední úprava 

zákona v roce 2007 měla vliv na vyplacení sociálních dávek, proto opět pokles neomluvených 

hodin.  

 

V současné době platí stále stejné zákony, ale od školního roku 2007/2008 počet 

neomluvených hodin vzrostl. Podle sdělení ředitelů škol, uplynulo již několik let od zavedení 

systému a rodiče se „naučili neomluvené hodiny řešit“ tak, aby o sociální dávky nepřicházeli, 

aby s neomluvenou absencí neměli problémy. V současné době dochází ve školách 

k případům, kdy rodič po zjištění záškoláctví své dítě „řádně“ omluví. Legislativní úprava 

platná od roku 2012, která upravuje „možnosti a povinnosti“ dětských lékařů nepřispěje 

k pozitivnímu řešení a odhalování záškoláctví. Omezení ve vztahu k podávání informací, 

vystavení omluvenky nemocnému, tak jako tomu bylo v minulých letech, zkomplikuje situaci 

těm, kteří se danou problematikou zabývají a chtějí ji řešit.    
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6.6 Přehled použitých zkratek: 

 
 
AP  Akční plán 

DKMO Dům kultury města Orlové 

EU Evropská unie případně Dotace z fondů EU 

IC Intervenční centrum 

KPNM Koordinátor pro národnostní menšiny 

MěÚ Městský úřad Orlová 

MK ČR Ministerstvo kultury 

MP / MěP Městská policie 

MPK Manažer prevence kriminality 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSK Moravskoslezský kraj 

MV Ministerstvo vnitra 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

O Odpovědnost za realizaci projektu 

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 

P Partner realizátora projektu 

PČR Policie České republiky 

PK Prevence kriminality 

PPP Pedagogicko psychologická poradna 

PS PK Pracovní skupina pro prevenci kriminality 

RM Rada města 

SKPV Služba kriminální policie a vyšetřování 

SVI Systém včasné intervence 

T Termín realizace projektu 

TO Tiskové oddělení 

ÚP Úřad práce 

VFPK Variabilní fond prevence kriminality 

ZM Zastupitelstvo města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




