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1. Úvod
Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2020 je zpracován v souladu se Strategií
prevence kriminality města Hořovice na období 2019-2020, v souladu s vládou schválenou Strategií
prevence kriminality na léta 2016-2020 a Programem prevence kriminality na místní úrovni na r. 2020.
Město Hořovice se do programů prevence kriminality poprvé aktivně zapojilo v roce 2015, a to
vypracováním projektu a získáním dotace na kamerový a dohlížecí systém. První etapa instalace systému
byla naplánována a zrealizována do konce r. 2015.
V činnostech v rámci programu prevence kriminality pokračujeme dál, a proto došlo k vypracování
Programu prevence kriminality města Hořovice pro rok 2020. Tento Program obsahuje popis
projektu letního pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, který bude město
Hořovice spoluorganizovat se žadatelem o dotaci z Ministerstva vnitra, městem Beroun, dále financování
tanečního lektora a etopeda v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a realizaci přednášek na téma
Bezpečné chování na internetu a sociálních sítích.

2. Bezpečnostní analýza
Pro zachování efektivity systému prevence kriminality je nutné propojit jednotlivé složky, které jsou
v prevenci kriminality zaangažované. V průběhu roku 2020 proto manažer prevence kriminality svolá
minimálně dvě setkání Pracovní odborné skupiny prevence kriminality, jejímiž členy jsou kromě zástupců
samosprávy města také odborníci z Městské Policie, Policie ČR, Probační a mediační služby, zástupci
neziskových organizací a sociální pracovníci, kteří pracují s cílovými skupinami obyvatel přímo v terénu.
Podrobná bezpečnostní analýza je uvedena v dokumentu Strategie prevence kriminality města
Hořovice na období 2019-2020.

3. Projekty
Hlavní investiční projekty jsou podrobně rozepsané ve Strategii prevence kriminality města
Hořovice na období 2019-2020.
Zde podrobně popisujeme neinvestiční projekty, které jsou zmíněné ve Strategii prevence
kriminality na období 2019-2020:
1. Letní pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2020 je v oblasti sociální prevence v souladu
s Komunitním plánem sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020 – 2024 –
Prioritou č. 1 – Podpora prevence řešení rizikových jevů u dětí, mládeže a rodin – Opatřením 1.2 –
Zajištění dostupné nabídky aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením – kdy na
základě skutečností zjištěných v rámci Analýzy Rodina, děti, mládež vyvstala potřeba dlouhodobé
kontinuální práce s touto cílovou skupinou, tak, aby se v co nejširší míře předcházelo vzniku a rozvoji
patologického chování dětí z rizikových rodin a aby se s těmito dětmi pracovalo v rámci ověřených
postupů a na základě předchozích zkušeností z práce s nimi.
Ve městě Hořovice je v rámci výše uvedených postupů poskytována organizací Charita Starý Knín služba
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a také služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
které poskytují organizace Poradna pro občanství/občanská a lidská práva a Charita Beroun. Jako velmi

vhodná navazující aktivita se v tomto směru jeví uspořádání letního pobytového tábora pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin, kdy pomocí sociálně rehabilitačních činností spojených s pobytem
zaměřeným na zážitkovou pedagogiku lze předejít možnému nebo i počínajícímu selhání v chování.
Program tábora je zaměřen na pomoc dětem, které se vlivem nízkopříjmového i jinak rizikového
prostředí, ve kterém vyrůstají, cítí vyčleněné z běžného kolektivu, nemají volnočasovou náplň a obtížně si
hledají vhodné kamarády.
Město Hořovice se v rámci spolupráce s městem Beroun připojí k realizaci tábora v r. 2020 již popáté.
Město Beroun bude žadatelem o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality, který
vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. Poměr dětí a finanční spoluúčasti bude 2 (Beroun):1 (Hořovice).
Z oblasti Berouna se tábora bude účastnit 20 dětí, z Hořovic 10.
K realizaci je vytipována lokalita tábora Mrtník u Komárova v termínu 22. – 31. 8. 2020. Účastníci budou
ubytováni ve stanech s podsadou, budou mít vlastní kuchařku. Průběh tábora zajistí 5 vedoucích.
Organizace, zabývající se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, pracují s klienty, kteří
potřebují pomoc v mnoha směrech. Děti z těchto rodin často bývají osamělé, neumějí se uplatnit
ve vrstevnické skupině, nemají volnočasovou náplň, neumějí si najít vhodné kamarády, často tráví volný
čas bezcílně a následkem toho se u nich může objevit rizikové chování, které se může stát až závadovým
či protiprávním (zejména se jedná o poškozování cizího majetku či drobné krádeže). V určitém
vývojovém období dítěte se zvyšuje pravděpodobnost selhání (signalizovaném počínajícím záškoláctvím,
konfliktními situacemi s autoritami, apod.). S dětmi a jejich rodinami je v součinnosti s Oddělením
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) MěÚ Beroun a Hořovice realizována kontinuální sociální práce.
Tábor bude celkově zaměřen zejména na rozvoj sociálních dovedností, toleranci a předcházení
rizikového chování, se kterým se tyto děti v běžném životě setkávají. Děti se budou moci zdokonalit
ve vzájemné komunikaci či v řešení konfliktů. Tábor navštíví zástupci městské a státní policie. Táborové
aktivity budou rovněž zaměřeny na prevenci šikany a rizikového chování. Připraven bude program
k první pomoci zážitkovou formou.
Hlavní cíle projektu:
Prevence rizikového chování a snížení rizika výskytu delikventní činnosti u dětí, které pocházejí
ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.
Další cíle projektu:
 Umožnit dětem trávit alespoň část prázdnin v podnětném, obohacujícím prostředí, začlenění
těchto dětí do kolektivu, nabídka smysluplného trávení volného času.
 Nácvik přijatelného socio-kulturního chování a komunikace, vzdělávání a vedení v oblastech
možného životního selhání.
 Prostřednictvím dětí a pozitivních zkušeností ze vzájemné spolupráce působení na dospělé
členy rodiny, následná možnost poradenství či doporučení možností při řešení výchovných či
jiných problémů.
Cílová skupina:
1. děti z ekonomicky slabých rodin
2. děti, které jsou ohroženy rizikovým chováním
ve věku 6 – 16 let, klienti OSPOD MěÚ Beroun a Hořovice, partnerů projektu.
Kritéria hodnocení efektivity projektu:
1. Účast cílové skupiny – dětí na pobytovém táboře (neuspokojený zájem o účast)
2. Evidence dětí v péči kurátora pro děti a mládež
3. Zpětné vazby a informace o chování dětí z rodin zapojených do projektu
(informace od pracovníků OSPOD městských úřadů Beroun a Hořovice, dalších partnerů)
1. Zpětná vazba od cílové skupiny projektu – rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci
Finanční rozpočet:
Z rozpočtu města Beroun: 28 000 Kč

Další zdroje:
Předpokládaná dotace z ministerstva vnitra: 87 000 Kč
Spoluúčast města Hořovice: 14 000 Kč
Spoluúčast zákonných zástupců dětí: 9 000 Kč (spoluúčast je zejména z důvodů zvýšení motivovanosti a
zodpovědnosti zákonných zástupců dětí)
Celkem: 138 000,- Kč
2. Taneční kroužek a vrstevnická skupina v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
v Hořovicích
Město Hořovice bude i v roce 2020 financovat ze svého rozpočtu odměnu pro lektora tanečního kroužku
a odměna pro etopedku, která vede v nízkoprahovém zařízení vrstevnickou skupinu.
1.
Taneční kroužek probíhá jedenkrát týdně. Uživatelé služby si ho velmi oblíbili a je hojně navštěvován.
Kroužek vede taneční lektor přímo v prostorách NZDM. Klienti mohou s nacvičenou choreografií vystoupit např.
na společenských akcích pořádaných městem Hořovice. Tato aktivita hraje velmi velkou podpůrnou úlohu
v realizaci preventivních programů zaměřených na práci s touto skupinou klientů. Jedná se zejména o omezení
bezprizorního a neorganizovaného trávení času a snížení rizika sociálně patologických jevů (experimentování
s návykovými legálními i nelegálními látkami, záškoláctví, drobné trestné činnosti, konfliktní chování apod.).
Zároveň tato aktivita prospívá cílové skupině v osvojení pravidel, kooperace v kolektivu a dodržování termínů.
2.
Vrstevnická skupina funguje v NZDM již třetím rokem. Setkávají se v ní pravidelně jedenkrát v týdnu děti
a mladiství, kteří za pomoci různých technik sdílejí své problémy, starosti, pocity, obavy, ale také úspěchy a
uznání.

Etoped se v rámci sociální pedagogiky zabývá výchovou, převýchovou, vzděláváním a zkoumáním dětí a
obtížně vychovatelné a sociálně narušené mládeže. Těžiště jeho práce spočívá ve spolupráci s celou
rodinou, pomáhá hledat řešení problematických situací, odhalit příčiny a doporučit vhodné výchovné
postupy. Poskytuje resocializační a terapeutickou péči dětem a mládeži z narušeného prostředí, jejichž
mravní vývoj byl ohrožen či selhal. Do okruhu jeho působení patří děti zanedbávané, týrané, zneužívané,
mladí delikventi, jedinci, jejichž zdraví a život jsou ohroženy násilnostmi, prostitucí, konzumací
návykových látek a dalšími sociálněpatologickými jevy. Etoped úzce spolupracuje s OSPODem,
speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče (SVP) a dětskými diagnostickými ústavy. Jeho
činnost se také opírá o spolupráci se sociálními pracovníky, s klinickými psychology, s dětskými
psychiatry, s probační a mediační službou, s policií a se soudy pro mladistvé. Při své práci využívá
socioterapii - pedagogicko psychologickou pomoc a cíleně organizovanou podporu poskytovanou dítěti
při překonávání socializačních obtíží, při změně prožívání, myšlení, chování a vztahů směrem, který
pokládá dítě i pedagogický pracovník za žádoucí. K lepšímu porozumění sobě i druhým se používá
metod dramaterapie, arterapie, muzikoterapie. Dále je využívána také zážitková pedagogika - programy
realizované v přírodním prostředí, záměrně vytváření náročných situací, kdy si děti (mladiství) na pozadí
atraktivních a zábavných činností osvojují vlastnosti, dovednosti a postoje uplatnitelné v běžném životě
(kooperace, sebeprosazení, odvaha, odpovědnost, ocenění ostatních, sebekontrola, apod.)

Hlavní cíle projektu:
Zachytit včas problémové chování dětí a mládeže a za pomoci odborníků vést tyto děti k poznání, proč
jejich chování vzniklo, co ho ovlivňuje a jaké následky pro ně může mít. Prostřednictvím společného
zájmu a aktivity zažít pocit spokojenosti a uznání. Vybití energie a trávení volného času smysluplným
způsobem.

Finanční rozpočet:
Náklady na odměnu lektora tance:30.600,- Kč
Náklady na odměnu etopeda: 49.000,- Kč
Celkem: 79.600,3. Cyklus přednášek v rámci primární prevence
V letošním roce bylo, po diskusi s metodiky prevence hořovických škol a projednání při setkání Pracovní
odborné skupiny prevence kriminality, rozhodnuto realizovat ve spolupráci s Městskou policií Hořovice a
Policejním prezidiem České republiky cyklus přednášek na téma Fungování na sociálních sítích a
internetu. Přednášky jsou vedeny interaktivní formou a jsou určeny pro žáky 2. stupně základních škol a
studenty nižšího gymnázia. Všechny budou realizovány zdarma.
Hlavní cíle projektu:
Schopnost uvědomit si rizika chování na sociálních sítích a na internetu, poznání a osvojení si zásad a
pravidel bezpečného užívání těchto technologií
Cílová skupina:
1. Žáci 2. stupně základních škol
2. Studenti nižšího gymnázia
Finanční rozpočet:
0,- Kč

