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ÚVOD
Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje
soubor nejrůznějších aktivit zaměřených na odstranění, blokaci či oslabování příčin kriminality
a kriminogenních faktorů. Spočívá ve snaze kriminalitě předcházet, snížit pravděpodobnost vzniku
a výskytu trestných činů a redukovat sociálně patologické jevy, které představují podhoubí
kriminality.
Podstatným předpokladem fungování prevence kriminality je učinit z ní jeden z pozitivně
vnímaných a prioritních zájmu společnosti. Tím se zároveň otevře možnost pro případné zapojení
co nejširšího okruhu občanů do nejrůznějších preventivních aktivit. Jde tedy o to, aby v názorech
a postojích občanů představovala prevence kriminality žádoucí aktivitu, která má dostatečně
konkrétní obsah a kterou mohou sami svým jednáním významně pozitivně ovlivňovat a podporovat.
Preventivní aktivity se uskutečňují na celostátní i místní úrovni, v rámci primární, sekundární
a terciární prevence.
Primární prevence se zaměřuje na kořeny delikvence, na hlubší příčiny kriminálního jednání.
Zahrnuje celou populaci, dospělé i děti. Sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové
jedince a skupiny obyvatelstva, úžeji vymezené podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod. Usiluje
o odvrácení od kriminálního jednání a aktivní podporu společensky akceptovaného chování.
Terciární prevence představuje resocializační a reintegrační opatření směřující k těm, kteří trestný
čin již spáchali, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy a na osoby, které se již staly oběťmi
trestných činů.
Plán prevence kriminality Města Bruntál na léta 2016 – 2018 byl zpracován v souladu se Strategií
prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015, neboť nová Strategie prevence
kriminality v České republice na další období bude zveřejněna až v lednu 2016. V roce 2016 bude
Plán prevence kriminality Města Bruntál na období 2016 – 2018 aktualizován v souladu s novou
strategií, kterou vydá Ministerstvo vnitra ČR. Dále byl tento plán zpracován v souladu s Koncepcí
prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2012 – 2016.
Hlavním úkolem obce je, na základě tohoto dokumentu, realizovat preventivní politiku v rámci
svého území, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality, zajišťovat finanční podporu
aktivitám v rámci prevence kriminality. Tento dokument považujeme za „otevřený“ ve smyslu
vzniku potřeby aktualizace a reagování na případné zvýšení koncentrace výskytu rizikového chování
či trestné činnosti na území obce.

Mgr. Bc. Ivana Májková
vedoucí OSV MěÚ Bruntál

Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál
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1.

Systém prevence kriminality v ČR

Systém prevence kriminality (dále jen PK) v ČR má tři úrovně:
1. republiková a resortní – koordinační roli plní meziresortní orgán Republikový výbor PK,
2. krajská – krajské úřady,
3. lokální – samosprávy měst a obcí zatížených vysokou mírou kriminálně rizikových jevů.

Vláda iniciuje a usnadňuje činnost v oblasti sociální a situační prevence kriminality. Kraje mají v systému
prevence kriminality koordinační a podpůrnou roli. Místní samospráva vytváří a upravuje programy s ohledem
na místní podmínky, neboť ke kriminalitě dochází na úrovni obcí a čtvrtí a mnohé příčiny lze řešit pouze
lokálně. Za fungování a rozvoj systému prevence kriminality na republikové, krajské a lokální úrovni zodpovídá
resort vnitra (Ministerstvo vnitra ČR).
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1.1 PK na úrovni města Bruntál
Město Bruntál realizuje PK v samostatné působnosti. Zajišťuje ji MěÚ Bruntál, odbor sociálních věcí, metodou
komunitního plánování.

1.2 Východiska plánu PK města Bruntál na léta 2016 - 2018
Základními východisky pro tvorbu programu PK města Bruntál na léta 2016 - 2018 jsou:

STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY V ČR NA LÉTA 2012 – 2015,
která byla schválena dne 14. 12. 2011 Vládou České republiky, usnesením č. 925. Strategie prevence
kriminality v ČR na léta 2012 – 2015 formuluje vizi cílového stavu v prevenci kriminality a stanovuje základní
principy, navrhuje priority a stanovuje cíle.
Prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika výskytu trestných činů, jakož i jejich
škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost. Prevence kriminality se snaží působit na různorodé příčiny
kriminality. Prosazování práva a trestní sankce jsou v této souvislosti ponechávány stranou, navzdory jejich
potenciálně preventivním účinkům1.
Cíle strategie





Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů.
Snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve strategii, nebo jejich ochrana.
Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality.
Komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.


VYBRANÉ STRATEGICKÉ MATERIÁLY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Plán PK města Bruntál na rok 2016 navazuje na cíle a výsledky vybraných dokumentů:

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2012 – 2016

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020

VYBRANÉ STRATEGICKÉ MATERIÁLY MĚSTA BRUNTÁL
Plán PK města Bruntál na léta 2016 - 2018 navazuje na cíle a výsledky vybraných dokumentů:

Sociodemografická studie Bruntálu (DRAGON 2 od měření k řešení)

IV. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 2015 - 2017

Analýza výskytu rizikového chování adolescentů 2014

Analýza Substance use risk profile scale 2014 (škála osobnostních rysů představujících riziko
z hlediska užívání návykových látek)

Programy prevence rizikového chování pro základní a střední školy města Bruntál

Analýza sociálně vyloučených osob – Bruntál 2014

1

12. Kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici, Salvador, Brazílie, 12. – 19. dubna 2010
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2.

Bezpečnostní analýza města Bruntál

Bezpečnostní analýza města Bruntál je rozdělena do tří částí:
protiprávní analýza – vývojové trendy trestné činnosti a přestupků
sociálně-demografická analýza – rozbor vybraných ukazatelů – vývoj nezaměstnanosti, chudoba
institucionální analýza – zaměřuje se na činnost subjektů působících na poli prevence kriminality
a prevence sociální (orgány státní správy, samosprávy, neziskového a komerčního sektoru). Větší pozornost
byla věnována vybraným sociálním službám, jako hlavním nositelům aktivit sociální prevence.

2.1 Protiprávní analýza města Bruntál
2.1.1

Trestná činnost

Přehled zpracován na základě dat územního odboru Bruntál – obvodního oddělení PČR. Poskytnutá data jsou
za léta 2013 a 2014.
KRIMINALITA
počet obyvatel města Bruntál
změna
k 1.1.2014 k 1.1.2015 oproti roku
2013

druhy kriminality
násilná TČ
mravnostní TČ
majetková TČ
krádeže prosté/krádeže
vloupáním
zbývající TČ (zanedbání
povinné výživy, ohrožení pod
vlivem návykové látky,..)
ostatní TČ (např. i drogová TČ,
maření výkonu úředního
rozhodnutí, výtržnictví,..)

17.298

17.160

počty kriminality

index na 10 tis. obyv.

2013

2014

změna oproti
roku 2013

2013

2014

změna 13 - 14
(index)

66
4
408

55
5
353

-11
1
-55

38,15
2,31
235,87

32,05
2,91
205,71

-6,1
0,6
-30,16

184/164

191/121

7/-43

174

207

33

100,59

120,63

20,04

103
z toho 25 DTČ

97 z toho 26
DTČ

-12

59,54/14,45

56,53/15,15

3,01 0,7

199
(pozn. Kyperské
fondy)*

93

-106

115,04

54,2

-60,84

-145

552,09

472,03

-80,06

106,37/ 94,81 111,31/70,51

4,94/-24,3

-138

hospodářská TČ
celkový počet trestných činů
955
810
objasněnost
60,63%
57,65%
Celková trestná činnost je sumář všech trestných činů
* Kyperské fondy – zvýšený počet úvěrových podvodů.

spáchaných

na

území

města

Bruntál.

Struktura trestné činnosti
800
700
600
500
400
300
200
100
0

353
304
408
55
66

5
4

násilná TČ

mravnostní TČ

majetková TČ
2013

93
199

277

hospodářská TČ

ostatní + zbývající TČ

2014
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PACHATELÉ

pachatelé
stíháno osob
recidivisti
nezletilí
mladiství
ženy

počet obyvatel města Bruntál
změna
k 1.1.2014 k 1.1.2015 oproti roku
2013

17.298

17.160

-138

index na 10 tis. obyv.
2013

2014

512
378
10
22
102

389
300
8
12
69

změna
oproti roku
2013
-123
-78
-2
-10
-33

2013

změna 13 - 14
(index)

2014

295,99 226,69
218,52 174,83
5,78
4,66
12,72
6,99
58,97 40,21

-69,3
-43,69
-1,12
-5,73
-18,76

Trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých byla zaznamenána především u majetkové TČ.

Struktura pachatelů TČ
1000
800
389
600

300

400
200

512

378

8
10

0
recidivisti

69
102

12
22

nezletilí

mladiství
2013

ženy

stíháno osob

2014

OBĚTI – statistické údaje nejsou u Policie ČR evidovány a ani sledovány.
DATA O VYBRANÝCH DRUZÍCH PŘESTUPKŮ - přehled zpracován na základě dat Městské policie Bruntál.
počet obyvatel města Bruntál
změna
druh přestupku k 1.1.2014 k 1.12015 oproti roku
2013
proti veřejnému
pořádku
proti občanskému
soužití
proti majetku
na úseku ochrany
před alkoholismem
a jinými
toxikomaniemi

17.298

17.160

-138

index na 10 tis. obyv.
2013

2014

změna
oproti roku
2013

199

161

-38

2013

2014

změna 13 - 14
(index)

115,04

93,82

-21,22

61

31

-30

35,26

18,07

-17,19

221

161

-60

127,76

93,82

-33,94

26

19

-7

15,03

11,07

-3,96

STATISTIKA DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI – přehled zpracován na základě dat Územního odboru Bruntál
- obvodního oddělení Policie ČR.
2013

2014

Celkem počet DN v rámci OOP BR

217

233

Smrtelná zranění

2

2

Těžká zranění

7

10

Lehká zranění

78

83

DN s alkoholem

21

12

Zadržených řidičů pod vlivem OPL či alkoholu

87

89
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2.2 Sociálně - demografická analýza města Bruntál
Město Bruntál je správním centrem stejnojmenného okresu v Moravskoslezském kraji, přičemž se ale nejedná
o město s největším počtem obyvatel v okrese, tím je město Krnov. Z historického hlediska se jedná
o pravděpodobně jedno z nejstarších měst na území České republiky. Město se nachází v Nízkém Jeseníku cca
55 km od města Olomouc, a to na obou stranách historické zemské hranice Moravy a Slezska. Město Bruntál
bylo založeno zejména díky prosperující těžbě drahých kovů v jeho okolí.

2.2.1

Nezaměstnanost

Bruntál je město potýkající se s vyšší mírou nezaměstnaností, než činí celorepublikový průměr. Dle ÚP Bruntál
je pro zdejší pracovní trh příznačná vysoká dlouhodobá nezaměstnanost a nízká mzdová úroveň v rámci ČR,
což na druhou stranu může podněcovat zájem investorů o pracovní sílu, jíž je sice dostatek, avšak chybí pro ni
pracovní uplatnění (nedostatek volných pracovních míst). Dalším problémem je, dle ÚP Bruntál, nízká
vzdělanostní úroveň, s čímž bezpochyby souvisí i odliv vysokoškolsky vzdělaných osob z regionu. K říjnu roku
2014 bylo ve městě a okolních obcích, které spadají pod Úřad práce Bruntál, evidováno 1 772 uchazečů
o zaměstnání, podíl počtu nezaměstnaných dosáhl hodnoty 13,6 %. V posledních letech se podíl
nezaměstnaných ve městě Bruntál dostal na nejvyšší hodnotu v lednu roku 2014, a to na 16,1 %. Od tohoto
měsíce nezaměstnanost postupně klesala až na výše zmíněných 13,6 % v říjnu, kde došlo k opětovnému
navýšení až na 14,9 % v prosinci 2014. Tyto výkyvy na přelomu jednotlivých let jsou způsobeny zejména
sezónními pracemi, kdy například ve stavebnictví velký počet zaměstnanců přes zimu nemá práci.

8

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY
MĚSTA BRUNTÁL NA LÉTA 2016 - 2018

VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V OBCI BRUNTÁL
Přehled zpracován na základě dat z odkazu: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/bruntal/statistiky

Rok 2014

6/2014
7/2014
8/2014
9/2014
10/2014
11/2014
12/2014
UoZ PNO v % UoZ PNO v % UoZ PNO v % UoZ PNO v % UoZ PNO v % UoZ PNO v % UoZ PNO v %

Bruntál 1 785

Rok 2015
Bruntál

14,5

1 821

14,8

1 811

14,7

1 799

14,6

1 772

14,3

1 749

14,1

1 846

15,0

1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
UoZ PNO v % UoZ PNO v % UoZ PNO v % UoZ PNO v % UoZ PNO v %
1 830

14,9

1 814

14,6

1 791

14,5

1 676

13,6

1 619

13,3

Z 67 obcí okresu Bruntál překročily podíl nezaměstnaných osob 20% 2 obce: Jiříkov (20,6 %) a Slezské
Pavlovice (20,5 %) na Osoblažsku. Naopak podíl nezaměstnaných osob pod hranicí 10 % byl registrován
ve 32 obcích, z toho pod 5 % se dostala obec Nová Pláň (0,0 %) na Bruntálsku.
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2.2.2

Sociální dávky

Dávky pomoci v hmotné nouzi – Bruntál - rok 2015 - přehled zpracován na základě dat z odkazu:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/bruntal/statistiky

Příspěvek na živobytí
náležící za měsíc 5/2015
náležící za měsíc 8/2015
počet
počet
vyplacená
vyplacená
vyplacených
vyplacených
suma
suma
dávek
dávek
789
3 498 338,00 Kč
725
3 068 054,00 Kč
Doplatek na bydlení
náležící za měsíc 5/2015
náležící za měsíc 8/2015
počet
počet
vyplacená
vyplacená
vyplacených
vyplacených
suma
suma
dávek
dávek
467
1 280 818,00 Kč
358
1 117 466,00 Kč
Mimořádná okamžitá pomoc
náležící za měsíc 5/2015
náležící za měsíc 8/2015
počet
počet
vyplacená
vyplacená
vyplacených
vyplacených
suma
suma
dávek
dávek
19
62 521,00 Kč
39
130 281,00 Kč
Z porovnání měsíce května 2015 a srpna 2015 je zřejmé, že počet vyplacených dávek klesl, ale i tak je počet
vyplacených dávek na počet obyvatel Bruntálu vysoký. K poklesu došlo během letních měsíců z důvodu
větších možností zaměstnání, např. na veřejně prospěšných pracích, sezónních pracích.
Nárůst ve vyplacených dávkách u mimořádné okamžité pomoci souvisí s blížícím se zahájením školního roku.
MOP je určena dětem na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností
nezaopatřeného dítěte.
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2.2.3

Existence sociálně vyloučených lokalit na území města Bruntál

Vymezení lokalit
V Bruntále jsou v současné době vymezovány dvě sociálně vyloučené lokality. Největší je v západní části
města, která je v základě tvořena třemi ulicemi – Dlouhá, Pěší, Rýmařovská a částečně také ulicí Zeyerova.
Tato lokalita je tvořena panelovými domy, z nichž 70% bytů je v soukromém vlastnictví a zbylých 30 % je
ve vlastnictví města. V celé Západní lokalitě žije cca 1636 osob s trvalým pobytem, z nichž 25 % (cca 400
obyvatel) tvoří romská populace.
Další lokalitou nacházející se na území města Bruntálu je tzv. lokalita Jižní. Jedná se o ubytovnu na ulici
U Potoka 10, která je v soukromém vlastnictví. Na této ubytovně žijí převážně osoby bez trvalého pobytu na
území města Bruntál. Obyvatelé žijící na této ubytovně pocházejí zejména z Vítkovska, Opavska a Vyškova.
V Bruntále se nacházejí ještě další lokality, a to v centru města na ulici K. Světlé
a K. Čapka. Tato lokalita zatím není považována za vyloučenou, nicméně vykazuje prvky sociálního vyloučení.
Zde žije trvale cca 60 osob romské populace.

Celkový počet obyvatel žijících na území města
Bruntál
4%

Majorita
Minorita

96%

Bydlení v sociálně vyloučených lokalitách
Většina nepřizpůsobivých osob (cca 80 %) žije v lokalitách označovaných jako sociálně vyloučené, které
naplňují většinu kritérií sociálního vyloučení, jako jsou chudoba, vysoká a dlouhodobá nezaměstnanost, nízká
úroveň vzdělání, významné ekonomické a sociální potíže a nevyhovující životní prostředí.
Co se týká bydlení, značná část těchto obyvatel bydlí v bytech, které jsou výrazně dražší, přestože kvalita bytů
je výrazně horší. Cena nájemného neodpovídá ani ceně v místě obvyklé, ani technické kvalitě bytů. Lze
konstatovat, že 1/3 nepřizpůsobivých občanů žije s dětmi v malých bytech o velikosti 1+0. Některé domy
nacházející se v Západní lokalitě nemají ani osvětlení ve společných prostorách.
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Počet Romů žijící v jednotlivých lokalitách města
Bruntál
20%

1%

Západní lokalita

47%

5%

U Potoka
Květná

18%

K. Světlé
K. Čapka

9%

ostatní části města

Růst romské populace v období 2012,2013 a 2014
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Dlouhá

Květná

K. Čapka
2012

2013

U Potoka

ostatní části města

2014
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2.3 Institucionální analýza města Bruntál
Institucionální analýza se zaměřuje na činnost subjektů působících na poli prevence kriminality.
Mezi dotčená ministerstva pro oblast prevence kriminality můžeme zařadit: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
zdravotnictví a Ministerstvo pro místní rozvoj. Z uvedených má privilegované postavení Ministerstvo vnitra,
které je tvůrcem národní Strategie prevence kriminality na léta 2012 - 2015, ze které tento materiál vychází.
Ve městě Bruntál jsou zapojeni do prevence kriminality různí poskytovatelé sociálních služeb, Městský úřad
Bruntál, Městská policie Bruntál, PIS Policie ČR, PMS Bruntál a další.

2.3.1

Městský úřad
Bruntál

Přehled institucí působící v oblasti sociální prevence

místostarosta
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Bc.
vedoucí oddělení sociálních
Mgr.
služeb
vedoucí OSPOD
Mgr.
koordinátor prevence kriminality
Mgr.
protidrogový koordinátor
Mgr.
kurátor pro mládež
sociální kurátor pro dospělé
Bc.
sociální kurátor pro dospělé
Bc., DiS.
romský poradce
Bc.
ředitel Městské policie Bruntál
Ing.
předseda komise SPOD
Mgr.
Komise sociální a prevence
Ing.
kriminality

Jedlička
Májková

Vladimír
Ivana

554 706 321
554 706 220

vladimir.jedlicka@mubruntal.cz
ivana.majkova@mubruntal.cz

Sohrová

Pavla

554 706 145

pavla.sohrova@mubruntal.cz

Božková
Raabová
Raabová
Koblihová
Puková
Kutláková
Dudušová
Petr
Bradová

Martina
Tereza
Tereza
Alena
Věra
Marcela
Romana
Pavel
Šárka

Baráthová

Alena

724 074 419

barathovaalena@seznam.cz

Pavla

974 731 207

krpt.pis.br@pcr.cz

Vlasta
Jitka
Ilona
Milan

554 620 237
605 994 477
554 253 484
554 717 145

v.sehnalova@tiscali.cz
varysova.j@seznam.cz

Libor

554 786 375

Obvodní odd.
Policie ČR,
OTP - Krajské ředitelství PČR MSK por. Bc. Jiroušková
územní odbor
Bruntál
PhDr. Sehnalová
psycholog
PhDr.
Varyšová
Mgr.
Servusová
psychiatr
MUDr.
Karas
Okresní státní
zastupitelství
Okresní státní zástupce
JUDr.
Malý
Bruntál
Okresní soud
předseda soudu
JUDr.
Beranová
Bruntál
PMS Bruntál
vedoucí
Mgr.
Hejátko
ředitel
Mgr.
Piňos
PPP Bruntál
preventista
Mgr.
Toman
Středisko
výchovné péče
etoped
Mgr.
Gába
Bruntál
Středisko
ředitel
Mgr.
Franková
volného času
CITADELA
Bruntál
JUNÁK - svaz
skautů a
skautek
Křesťanské
sdružení
předseda spolku
Mgr.
Hota
Tesalonika
T.O. Tuláci
Drom - romské
terénní pracovník
Balážová
středisko

554 706 153 martina.bozkova@mubruntal.cz
554 706 140
tereza.raabova@mubruntal.cz
554 706 140
tereza.raabova@mubruntal.cz
554 706 362 alena.koblihova@mubruntal.cz
554 706 148
vera.pukova@mubruntal.cz
554 706 138 marcela.kutlakova@mubruntal.cz
554 706 143 romana.dudusova@mubruntal.cz
554 717 111
pavel.petr@mubruntal.cz
554 717 531

karas.br@centrum.cz

Hana

554 786 220

Pavel
Miroslav
Stanislav

554 706 131
554 717 737
554 717 737

phejatko@pms.justice.cz
info@pppbruntal.cz
toman.pppbruntal@email.cz

Stanislav

554 716 712

svp.bruntal@seznam.cz

Jana

554 715 133

jana.frankova@svcbruntal.cz

554 717 737

citadela@iol.cz

602 539 178

skauti.bruntal@gmail.com

608 623 235

tesalonika@tiscali.cz

Roman

604 212 056
Aurélia

774 608 886
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2.3.2 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v oblasti sociální
prevence

Pobytové
služby

Bethel

Azylový dům pro muže - poskytuje ubytování a další služby mužům, kteří se ocitli bez
přístřeší. Podpora je zaměřena tak, aby se co nejvíce osamostatnili.

Chana

Azylový dům pro matky s dětmi - pomáhá ženám a matkám s dětmi v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytuje poradenství a ubytování, čímž
vytváří zázemí, aby mohly uživatelky svou situaci řešit.

Timotei

Poskytuje sociální služby včetně ubytování mladým lidem ve věku od 18 do 26 let,
kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež nebo ukončili VTOS.

azylové
domy

dům na půl
cesty
NZDM +
poradna pro
závislosti

OPEN HOUSE

NZDM

LIGA o. s.
Elpis

Ambulantní
služby
odborné
sociální
poradenství

sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

Centrum
psychologické
pomoci –
Rodinná a
manželská
poradna
Bruntál

Poskytuje sociální služby dětem a mladým lidem ve věku 12 – 20 let z Bruntálska,
pomáhá jim zvládat obtížné životní situace. Poradna pro závislosti je určená mladým
lidem od 15 let, dospělým a rodičům a specializuje se na problematiku užívání
nelegálních návykových látek (zejména marihuana, pervitin), závislost na výherních
automatech, případně jiné závislosti.
Poskytuje odpovídající služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením
(rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy).
Poskytuje pomoc osobám ohroženým násilím, týráním a zneužíváním formou
odborného poradenství a emoční podpory, s ohledem na přání a potřeby jednotlivce.

Poskytuje psychologickou, psychoterapeutickou, sociálně právní a poradenskou
pomoc rodinám, partnerům, ale i jednotlivcům. Zajišťuje psychologické posuzování
a odbornou přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči.

Help-in,
o.p.s.

Napomáhá získat, posílit, případně obnovit schopnost uživatelů prosazovat a chránit
vlastní práva a zájmy, využívat veřejné instituce a služby, pomáhá v oblasti
komunikace a mezilidských vztahů a tím i zmírnit, eliminovat, případně minimalizovat
nepříznivou situaci či krizový stav, který uživatel řeší.

LIGA o. s.

Zajišťuje potřebné informace osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci
a pracuje s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
Služba je složena ze tří základních prvků, a to ze zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Help-in,
o.p.s.

Minimalizuje počty dětí v ústavní výchově prostřednictvím stabilizace a obnovení
funkčnosti v rodinách, ve kterých nařízení ústavní výchovy dítěte/dětí hrozí nebo
zlepšit poměry v rodinách tak, aby mohla být ústavní výchova zrušena a dítě/děti se
mohly vrátit zpět do svého přirozeného prostředí.

Liga, o. s.

Poskytuje pomoc rodinám s dětmi, které se nacházejí v krizové situaci například kvůli
zadlužení, životu v izolaci, závislosti na hazardních hrách apod.

Eurotopia
Opava, o.p.s.

Poskytuje sociální služby na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným,
opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem.

terénní
programy

OPEN HOUSE

OPEN STREET Bruntál pomáhá dětem a mladým lidem ve věku 12 – 20 let, které se
nacházejí na území města Bruntál, zvládat obtížné životní situace a překážky formou
terénních sociálních služeb.
SDP – Služby drogové prevence - jsou určeny pro osoby ohrožené závislostí na
návykových látkách, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem chování ohroženi, a na pachatele trestné činnosti.

sociální
rehabilitace

RÚT

Poskytuje soc. služby mladým a dospělým lidem s mentálním postižením nebo
duševním onemocněním, kteří usilují najít konkrétní uplatnění ve společnosti (např.
formou zaměstnání) a mají za cíl se osamostatnit a samostatně a zodpovědně
fungovat ve svém nejbližším okolí.

Terénní
služby
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2.3.3

Informace o činnosti sociálního kurátora MěÚ Bruntál

Jedná se o informace v počtu evidovaných občanů, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody a mají trvalý
pobyt na území ORP (obec s rozšířenou působností) Bruntál. Sociální kurátor je odborným sociálním
pracovníkem, který poskytuje nebo zprostředkovává sociální poradenství a sociální pomoc osobám ohroženým
sociálním vyloučením v důsledku páchání trestné činnosti – to jsou osoby ve výkonu trestu odnětí
svobody, po propuštění z věznice, osoby propuštěné z psychiatrické léčebny, léčeben pro závislé,
osoby bez přístřeší, případně rodinám těchto osob, které o tuto pomoc projeví zájem. Spolupracuje
s klientem pouze na základě dobrovolnosti. Osoby vykonávající nepodmíněný trest odnětí svobody, kteří mají
trvalý pobyt na území ORP, jsou v evidenci sociálních kurátorů pro dospělé na odboru sociálních věcí, oddělení
sociálních služeb Městského úřadu Bruntál.
Přehled zpracován na základě dat MěÚ v Bruntále.
Počet intervencí ve
sledovaném roce

Počet klientů
Počet klientů sociálních kurátorů v roce
2013

klienti, se
nově
celkem ke
kterými se
zaevidovaní
konci
aktivně ve
ve
jednorázových opakovaných
sledovaného sledovaném
sledovaném
roku
roce
roce
pracovalo

osoby ohrožené rizikovým způsobem života
další skupiny osob (sociální práce –
nezaměstnanost, dluhové poradenství, aj.)

206

496

56

112

173

0

12

0

0

0

Počet intervencí ve
sledovaném roce

Počet klientů
Počet klientů sociálních kurátorů v roce
2014

klienti, se
nově
celkem ke
kterými se
zaevidovaní
konci
aktivně ve
ve
jednorázových opakovaných
sledovaného sledovaném
sledovaném
roku
roce
roce
pracovalo

osoby ohrožené rizikovým způsobem života
další skupiny osob (sociální práce –
nezaměstnanost, dluhové poradenství, aj.)

162

492

53

128

176

7

26

8

35

50

z toho

Počet osob propuštěných z vězení v roce 2013

Počet osob propuštěných z vězení

počet osob,
počet osob,
s nimiž se
počet osob,
jimž byla
pracovalo
jimž byla
již v
Celkem poskytnuta poskytována
jednorázová
průběhu
pomoc po
pomoc po
trestního
propuštění z
propuštění z
řízení před
vězení
vězení
propuštěním
z VTOS

95

-

Konec vazby s propuštěním

3

-

Konec trestu

64

-

Konec vazby

10

-

Podmíněné propuštění

17

-

Přerušení trestu (zdravotní důvody)

1

40

37

55
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z toho

Počet osob propuštěných z vězení v roce 2014

Počet osob propuštěných z vězení

počet osob,
počet osob,
s nimiž se
počet osob,
jimž byla
pracovalo
jimž byla
již v
Celkem poskytnuta poskytována
jednorázová
průběhu
pomoc po
pomoc po
trestního
propuštění z
propuštění z
řízení před
vězení
vězení
propuštěním
z VTOS

36

-

Konec vazby s propuštěním

3

-

Konec trestu

13

-

Konec vazby

4

-

Podmíněné propuštění

14

-

Přerušení trestu (zdravotní důvody)

2

Počet propuštěných žen
(v předchozích tabulkách již zahrnuty)
Počet žen propuštěných z vězení
Konec trestu
Konec vazby s propuštěním

15

2013

2014

4
3
1

1
0
1

33

32

Porovnání let 2013 – 2014 – v důsledku amnestie (amnestie je rozhodnutí o hromadném prominutí trestu
spojené se zahlazením odsouzení pro trestný čin, pro který byl trest uložen; v České republice uděluje
amnestii prezident), která proběhla v České republice v roce 2013, jsou údaje o propuštění osob z vězení
v porovnání s rokem 2014 výrazněji vyšší.

Základem sociální práce sociálního kurátora je poskytování základního a odborného sociálního poradenství.
Sociální kurátor dále poskytuje pomoc klientům, kteří se ocitli v mimořádně obtížné situaci, která směřuje
k jejímu překonání ve formě prevence a pomoci při začleňování do společnosti, a to opět v podobě
poradenství, terénní sociální práce nebo pomoci při zajištění podmínek pro přežití.
Je pravdou, že úspěchy sociální práce s touto specifickou sociální skupinou nejsou příliš viditelné. Pokud
k nějaké pozitivní změně dojde, zpravidla nemívá dlouhého trvání a spíše se jedná o dílčí úspěchy či změny.
Je nutné zdůraznit, že sociální kurátor je při řešení problémových a obtížných životních situací v životě klienta
pouze prostředníkem a rádcem. Úspěch a vyřešení problému je totiž vždy zásluhou klienta samotného.
V současné době pracují na Městském úřadě v Bruntále, odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb,
dva sociální pracovníci, kteří na úvazek 2 vykonávají práci sociálního kurátora pro dospělé.
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2.3.4 Informace o činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ
Bruntál
Osoby v péči kurátora pro mládež

případů
celkem

děti do 15 let

trestná činnost

81

26

1

55

9

přestupky

11

x

x

11

3

výchovná opatření mladistvých
výchovná opatření dětí
mladších 15 let

4

x

x

4

1

2

2

x

x

x

2013

z toho
z toho
dívek mladistvých dívek

případů
celkem

děti do 15 let

trestná činnost

82

29

1

53

8

přestupky

9

x

x

39

4

výchovná opatření mladistvých
výchovná opatření dětí
mladších 15 let

4

x

x

4

1

7

7

1

x

x

2014

z toho
z toho
dívek mladistvých dívek

V roce 2013 byl počet mladistvých v péči kurátora vyšší než počet dětí do 15 roků. Z výše uvedených čísel
vyplývá, že chlapci se ocitali v péči kurátora několikanásobně častěji než dívky.

2.3.5

Osoby ohrožené sociálním vyloučením - osoby bez přístřeší

Díky aktivitám Slezské diakonie, sociálních služeb pro lidi bez přístřeší v Bruntále, máme zmapováno, že na
území města Bruntál se pohybuje kolem 30 osob, které se potýkají s problémem žití na ulici nebo v
nevyhovujících hygienických podmínkách, squatu. Mapování probíhalo během roku 2014 v rámci
aktivit: rozvoz krizových balíčků do přístřešků na území města Bruntál (rozdáno celkem 28 kusů), provoz
služby Hygienický filtr (návštěva 56 osob za rok), provoz šatníku pro osoby v krizové situaci na ul. Kavalcova
7 (návštěva 108 osob - z toho odhadem 30 osob momentálně bez přístřeší) a provozem služby azylový dům
pro muže a ženy, kde tzv. z „ulice" ročně přichází průměrně 30 mužů a 7 žen.
Jedná se odhad:

Počet osob žijících bezprostředně na
ulici, ve squatu nebo v provizorních
přístřešcích v roce 2014:

30
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2.3.6

Informace o činnosti Probační a mediační služby Bruntál

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného 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.
Probační a mediační služba představuje instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí
– sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární
profese v systému trestní justice.
V současné době se středisko Bruntál zaměřuje na pomoc obětem trestných činů, a to například zapojením
do projektu „Proč zrovna já“ a mnoha dalších. Pod středisko Bruntál spadá i pobočka Krnov. Celkem je zde 6
pracovníků – 4 probační úředníci a 2 administrativní asistentky.
Cíle činnosti PMS
Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného, resp. pachatele do života
společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu
obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.
Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního
odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních
a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních
trestů a opatření.
Statistické údaje o PMS Bruntál za rok 2014
-

278 nových klientů (z toho 20 klientů mladších 18 let)
nejvíce případů bylo evidováno v rámci přípravného řízení (106), dále obecně prospěšných prací
(103) a také dohledů (49)
v malé míře byly zaznamenány případy trestu domácího vězení (2), trestu zákazu vstupu (2)
a náhrady vazby dohledem (1)
na středisku proběhlo celkem 20 úspěšných mediací, kdy byla uzavřena dohoda mezi pachatelem
a obětí
10,43 % případů souviselo s drogovou kriminalitou

V roce 2014 se v rámci poradny pro oběti trestných činů obrátilo na Probační a mediační službu v Bruntále
celkem 98 obětí. Z toho 31 osob bylo zahrnuto do skupiny „zvlášť zranitelná oběť“, kam se řadí postižené
osoby, děti a oběti sexuálně motivovaných trestných činů.
OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ – přehled zpracován na základě dat PMS Bruntál.

oběti trestných činů
postižené osoby
děti
oběti sexuálně motivovaných
trestných činů

rok 2014
18
6
7
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2.3.7

Školy, sportovní a kulturní činnost

Školství – vzhledem k počtu obyvatel má město Bruntál poměrně rozvinuté školství. Ve městě se nachází 5
mateřských škol, 6 škol základních a 3 střední školy.

název MŠ
MŠ Bruntál, Komenského 7
MŠ Bruntál, Okružní 23
MŠ Bruntál, Pionýrská 9
MŠ Bruntál, Smetanova 21
MŠ Bruntál, U Rybníka 3

název ZŠ
ZŠ Bruntál, Cihelní 6
ZŠ Bruntál, Jesenická 10
ZŠ Bruntál, Okružní 38, p.o.
ZŠ Bruntál, Školní 2

kapacita dětí
132
90
140
90
215

stav dětí k 30.9.2014
132
90
140
63
205

kapacita žáků
470
700
470
470

stav žáků k 31.3.2015
430
663
420
246

kapacita žáků
80
200

stav žáků k 1.9.2015
47
143

Zde je zřizovatelem Město Bruntál.

název ZŠ
ZŠ Amos, Cihelní 6
ZŠ Rýmařovská, p.o.

název SŠ
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál,
příspěvková organizace
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie,
Bruntál, příspěvková organizace
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková
organizace

Sportovní a kulturní činnost

kapacita žáků

stav žáků k 30.9.2014

850

438

600

376

750

547

Provozovat sportovní aktivity umožňují sportoviště větší či menší
velikosti, která jsou vybudována taktéž ve všech obcích Bruntálska.
Důležité je zvážit také kvalitu a vybavenost těchto sportovišť, zda jsou
vybavena na úrovni požadované občany. Dominantní sportovní vyžití
v Bruntále nabízí wellness centrum Bruntál (krytý plavecký bazén
s vodními a vzduchovými atrakcemi), městské koupaliště Bruntál
s provozem sauny, zimní stadion Bruntál, tenisový areál Bruntál, skate
park s venkovní posilovnou Bruntál a další sportovní centra. Činnosti
a organizované aktivity v těchto sportovištích zajišťují pro různé cílové
skupiny např. organizace TJ Slavoj Bruntál, SVČ Bruntál, Open House,
aj. Děti a mládež mohou využívat volnočasové aktivity sdružení Tuláci,
Junáci a dalších.
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Možnost kulturního vyžití v Bruntále – výčet kapacity sálů ve městě Bruntál.
typ zařízení

počet míst

společenský dům

velký sál 400

společenský dům

malý sál 120

kulturní středisko

velký sál 300

kulturní středisko

malý sál 100

městské divadlo

400

zámecký audienční sál

100

základní umělecká škola

velký sál 187

kino Centrum

malý sál 77

domov důchodců
celkem

2.3.8

100

kino Centrum

70
1854

Pracovní skupina sociální prevence města Bruntál

PSSP města Bruntál vznikla 18. 12. 2008 z potřeb řešení sociální prevence v Bruntále napříč všemi cílovými
skupinami v rámci Komunitního plánování sociálních služeb Bruntál.
PSSP je tým tvořený z koordinátora PK, manažera PK, členů a případných hostů. Členy PSSP jsou zástupci
organizací, institucí, škol, vedení města, komisí města, pracovníků MěÚ Bruntál. Členové se aktivně účastní
schůzek PSSP, zapojují se do plnění cílů, spolupracují s ostatními. Členem může být každý, kdo chce či
potřebuje, v daném okamžiku, řešit problém v rámci prevence. O členství v PSSP rozhodují stávající členové
hlasováním. Koordinátor PSSP je zaměstnancem Města Bruntál, hosté PSSP jsou zváni podle potřeb řešení
konkrétních problémů či k prezentaci příslušné tematiky.
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SWOT ANALÝZA PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA BRUNTÁL
SWOT analýza – faktory ovlivňující oblast PK na území města Bruntál byla zpracovaná členy pracovní skupiny
sociální prevence.

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Nemožnost zapojení obcí do některých vyhlášených
Snaha a zájem řešit problémy prevence kriminality.
dotačních řízení (př. MŠMT).
Existence Komunitního plánu, Plánu prevence kriminality a Velmi úzké vymezení účelu pro poskytování investičních
Plánu protidrogové politiky.
dotací ze strany MV.
Nedostatečné informování široké veřejnosti v oblasti
Aktivní zájem MSK při řešení problematiky PK.
PK.
Podpora MSK při schvalování finančních prostředků pro
Nízká schopnost zaměstnatelnosti ze sociálně vyloučené
město a oblast PK (DOTACE).
lokality.
Zájem samosprávy o oblast PK v obci.
Nízká úroveň občanské spoluúčasti.
Činnost pracovní skupiny prevence kriminality.
Existence služeb NNO se zaměřením na PK (Open House,
Nedostatek asistentů škol pro individuální práci s dětmi,
LIGA).
které mají výchovné problémy.
Vytvoření nabídky primárně-preventivních programů pro
Nárůst zbývající trestné činnosti o 18% - např.
školy a školská zařízení s nabídkou odborných preventivních zanedbání povinné výživy, ohrožení pod vlivem
programů.
návykové látky apod.
Vzdělaný a kvalifikovaný personál v NNO v oblasti PK.
Úspěšnost obce v dotačních řízeních Ministerstva vnitra ČR.
Existence městského kamerového dohlížecího systému.
Funkční systém preventivních programů ze strany Policie ČR
– ucelená nabídka preventivních programů pro zájemce
zveřejněná na stránkách www.policie.cz
Pokles trestné činnosti o 15%.
Funkční systém veřejné služby v obci.
Dostatečná nabídka volnočasových aktivit.
Spolupráce mezi MěP a PČR.
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšíření možnosti zapojení obcí do vyhlášených dotačních
řízení.
Možnost financování a dofinancování projektů PK s využitím
finančních prostředků z fondů EU.
Využití stávajícího potenciálu nízkoprahových zařízení pro
děti a mládež – dostupnost, kvalita.
Zefektivnění spolupráce škol a školských zařízení s obcí
v oblasti PK.
Zvýšit informovanost obyvatel.

HROZBY
Nedostatek a snižování finančních prostředků na
programy PK.
Pasivní účast škol a školských zařízení na řešení otázky
PK.
Vysoká nezaměstnanost obyvatel.

Vysoká tolerance společnosti k sociálně nežádoucím
jevům.
Nadměrné zadlužování obyvatelstva.
Majetková trestná činnost v souvislosti
Zapojení rodičů do programů PK.
s nezaměstnaností a zadlužeností obyvatel.
Plánované zapojení se do projektu forenzního značení Zvýšení protiprávního jednání v souvislosti s požitím
návykových látek – zejména řízení pod vlivem OPL a
jízdních kol.
trestná činnost na úseku toxi problematiky (distribuce
OPL).
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3.

Program s dílčími projekty PK města Bruntál na léta
2016 - 2018

3.1 Strategické cíle a priority dle strategie PK v ČR na léta 2012 – 2015
STRATEGICKÉ CÍLE
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.
3. Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality.
4. Komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.
PRIORITY
1. Snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti na úrovni obcí a regionů, včetně oslabování
rizikových faktorů, které přispívají k výskytu protiprávního jednání.
2. Integrace efektivní prevence kriminality do výkonu práce Policie ČR, zejména na základních
útvarech.
3. Podpora národních specifických projektů a programů.
4. Vytvoření efektivního a stálého systému sběru, analytického zpracování, předávání
a poskytování informací v oblasti prevence kriminality na všech úrovních subjektů prevence
kriminality a mezi nimi.

3.2 Program s dílčími projekty PK města Bruntál na léta 2016 – 2018
Mezi hlavní cíle Programu PK města Bruntál na léta 2016 – 2018, v souladu se strategickými cíli a prioritami
dle Strategie PK v ČR na léta 2012 – 2015, patří praktická realizace projektů a naplňování specifických cílů.
HLAVNÍ CÍLE

snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin nebo jejich ochrana,

zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích,

oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání,

vytvoření efektivního a stálého systému sběru, předávání a poskytování informací v oblasti
prevence kriminality na jednotlivých úrovních i mezi všemi úrovněmi subjektů prevence
kriminality.
CÍLOVÉ SKUPINY
Děti a mládež

Všechny projekty zaměřené na děti a mládež budou v souladu s principy projektu Systém včasné
intervence v rámci aktivit Týmu pro děti a mládež (TDM), s jeho souhlasem nebo podle lokální strategie
práce s rizikovými a ohroženými dětmi; jedná se např. o:
projekty zaměřené na vyhledávání kriminálně rizikových dětí
projekty zaměřené na efektivní práci s kriminálně rizikovými dětmi s ověřovanými výstupy
projekty zaměřené na vyhledávání a efektivní práci s kriminálně rizikovými mladými dospělými.
Rodiny (s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů)

projekty zaměřené na konkrétní a efektivní podporu uvedených rodin, podmínkou je, aby v rodině bylo
alespoň jedno kriminálně rizikové dítě, případně chování rodičů bylo kriminálně rizikové

projekty sanace těchto rodin

projekty zaměřené na efektivní spolupráci školy a rodiny (charakteristika rodiny viz výše).
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Recidivisté (efektivní resocializace recidivujících pachatelů)

projekty psychosociální a materiální podpory osob po návratu z VTOS

reintegrace do společnosti

projekty spolupráce věznic, sociálních odborů a organizací poskytujících podporu.
Oběti trestných činů (projekty zaměřené na skutečnou a efektivní pomoc a podporu, zejména prevenci
viktimity) se zvláštním zřetelem na dětské oběti a seniory (zejména žijící osaměle, s omezenými sociálními
kontakty)

komplexně pojaté projekty zaměřené na vyhledávání ohrožených seniorů a kontinuální práci s nimi,
včetně informovanosti, zlepšování sociálních kontaktů a osobní bezpečnosti.
Komunity (projekty a aktivity určené zejména pro obecní komunity zaměřené např. na zvyšování odpovědnosti
komunit za vlastní bezpečnost ve smyslu větší všímavosti, vzájemné informovanosti, zlepšení spolupráce s Policií
ČR).
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GRANTOVÁ POLITIKA
Pro získání finančních prostředků na realizaci specifických cílů Programu PK města Bruntál na léta 2016 – 2018
budou využívány zdroje ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje či nadací. Kromě toho se bude město Bruntál snažit
zajistit prostředky pro financování preventivních aktivit také z Evropských strukturálních fondů.
Po dobu platnosti Strategie PK v ČR na léta 2012 – 2015 bude město Bruntál a poskytovatelé sociálních služeb
využívat především dotací v rámci Programu prevence kriminality (investiční i neinvestiční dotace), Program
na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality MSK, Program protidrogové politiky MSK a další.

3.3 Stanovení dílčích projektů na základě hlavních cílů programu PK
města Bruntál na léta 2016 – 2018

1. CÍL

SNÍŽENÍ VÝSKYTU DELIKVENTNÍ ČINNOSTI U CÍLOVÝCH SKUPIN
NEBO JEJICH OCHRANA
Zvýšení počtu APK a rozšíření oblasti jejich působení do jiných míst
než jsou vyloučené lokality.
Aktivity v oblasti prevence rizikového chování u cílových skupin nebo
1.2
jejich ochrany.
1.3 Programy pro mladistvé a dospělé pachatele.
1.4 Pomoc a poradenství obětem trestných činů.
Průběžně po dobu platnosti Programu PK města Bruntál na léta
2016 – 2018.
Město Bruntál, poskytovatelé sociálních služeb, Policie ČR, Městská policie
Bruntál, APK
počet projektů, počet podpořených a realizovaných projektů, počet
účastníků
1.1

PODPOROVANÉ
PROJEKTY

TERMÍN
REALIZACE
ODPOVÍDÁ
UKAZATEL
PLNĚNÍ

SOCIÁLNÍ
PREVENCE

ZVÝŠENÍ BEZPEČÍ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

2. CÍL

2.1
PODPOROVANÉ
PROJEKTY

TERMÍN
REALIZACE
ODPOVÍDÁ
UKAZATEL
PLNĚNÍ

Rozšíření a modernizace MKDS Bruntál.
Monitoring vnímání aktuální bezpečnostní situace občany města
2.2
Bruntál.
2.3 Zapojení do projektu forenzního značení jízdních kol syntetickou DNA.
2.4 Pokračování v projektu Domovník.
Průběžně po dobu platnosti Programu PK města Bruntál na léta
2016 – 2018.
Město Bruntál, Policie ČR, Městská policie Bruntál
počet projektů, počet podpořených a realizovaných projektů, počet
účastníků

OSLABOVÁNÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K
VÝSKYTU DELIKVENTNÍHO JEDNÁNÍ

3. CÍL

PODPOROVANÉ
PROJEKTY
TERMÍN
REALIZACE
ODPOVÍDÁ
UKAZATEL
PLNĚNÍ

SITUAČNÍ
PREVENCE

3.1
3.2

Aktivity v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže.
Aktivity zaměřené na snížení trestné činnosti.
Vytvoření ucelené nabídky preventivních programů a její následná
3.3
podpora.
Průběžně po dobu platnosti Programu PK města Bruntál na léta
2016 – 2018.
Město Bruntál, Policie ČR, Městská policie Bruntál, poskytovatelé sociálních
služeb
počet projektů, počet podpořených a realizovaných projektů, počet
účastníků

SOCIÁLNÍ
PREVENCE
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4. CÍL
PODPOROVANÉ
PROJEKTY
TERMÍN
REALIZACE
ODPOVÍDÁ
UKAZATEL
PLNĚNÍ

VYTVOŘENÍ EFEKTIVNÍHO A STÁLÉHO SYSTÉMU SBĚRU,
PŘEDÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBLASTI PK NA
JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍCH I MEZI VŠEMI ÚROVNĚMI SUBJEKTŮ
PK
4.1

Program mapování kriminality na území Bruntálu.

Průběžně po dobu platnosti Programu PK města Bruntál na léta
2016 – 2018.
Město Bruntál, Policie ČR, Městská policie Bruntál, poskytovatelé sociálních
služeb
počet projektů, počet podpořených a realizovaných projektů, počet
účastníků

SOCIÁLNÍ
PREVENCE

3.4 Způsob vyhodnocení dílčích projektů
PSSP města Bruntál

porovnání statistických údajů OO Policie ČR o kriminalitě ve městě Bruntál, Moravskoslezského kraje
a v České republice na konci sledovaného období

hodnocení zrealizovaných projektů a vyhodnocení jejich efektivity na konci sledovaného období

naplňování jednotlivých cílů zpracovaných v akčních plánech pro jednotlivá léta.
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4.

Závěr

Program prevence kriminality města Bruntál na léta 2016 – 2018 je druhým koncepčním materiálem zpracovaným
pro problematiku prevence kriminality ve městě Bruntál a jsou v něm zapracovány již získané zkušenosti
z předchozího působení PSSP.
Program je výchozím podkladem pro tvorbu dalších navazujících koncepčních materiálů řešících oblast prevence
kriminality na úrovni obce.
Hlavním úkolem obce je, na základě tohoto dokumentu, realizovat preventivní politiku v rámci svého území,
koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality, zajišťovat finanční podporu aktivitám v rámci prevence
kriminality. Aby tyto činnosti byly skutečně aktuální a tím pádem účinné, budou v jednotlivých letech po dobu
platnosti tohoto plánu realizovány akční plány.

POUŽITÉ ZKRATKY
PK
PSSP
SO ORP
NZDM
MSK
MV
MŠMT
EU
MKDS
PMS
OOP ČR
VPM
VTOS
ZŠ, SŠ
DDM
APK
OSPOD
UoZ
PNO
MěÚ
DTČ
ORP

prevence kriminality
pracovní skupina sociální prevence
správní obvod obce s rozšířenou působností
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Evropská unie
městský kamerový dohlížecí systém
Probační a mediační služba
Obvodní oddělení Policie ČR
volná pracovní místa
výkon trestu odnětí svobody
základní škola, střední škola
dům dětí a mládeže
asistent prevence kriminality
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
uchazeč o zaměstnání
podíl nezaměstnaných osob
městský úřad
drogová trestní činnost
obec s rozšířenou působností
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