Zápis č. 1/2019
Ze schůze Pracovní odborné skupiny prevence kriminality
konané dne
25.9.2019
Přítomni:
Dle prezenční listiny

Program setkání:
1.
2.
3.
4.
5.

Programy primární prevence – Závislosti, Kyberšikana, Škola venku – staráme se o město
Informace o proběhlém projektu: Tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
Sociologická analýza Cizinci
Rozpočet položky prevence kriminality na r. 2019
Diskuse

K jednotlivým bodům programu:
1. Programy primární prevence
1.1

Závislosti, Kyberšikana

Členové POSPK a hosté byli informováni o proběhlé soutěži s názvem Závislosti, které se zúčastnili
žáci 2.stupně hořovických škol a studenti nižšího gymnázia. Toto téma bude pokračovat dále
v podobě podzimních workshopů na základních školách pod vedením pracovníků organizace
Magdaléna, o.p.s.
Metodikům prevence byl rozeslán e-mail o programech E-bezpečí – workshopy pro 3x 3 třídy 2.
stupně základních škol, pro školní metodiky prevence, pro rodiče. Celková částka za realizaci těchto
workshopů je 69.500m- Kč.
Další návrhy na realizaci workshopů se stejnou tématikou:
a)

S. Dardová, velitelka MP Hořovice: přednášky a workshopy na téma Kyberšikana dělá zdarma
policejní prezidium - mohla by oslovit jejich pracovnici
b) Zaměřit se také na první stupeň

Závěr:
Pracovní odborná skupina prevence kriminality doporučuje oslovit Policejní prezidium, zjistit jaký
program konkrétně dělá a za jakou částku (náhrada cestovného, popř. stravného). Policejní
prezidium osloví S.Dardová a předá informace A. Ratajové. Ta bude informovat školní metodiky
prevence.

1.2 Škola venku – staráme se o město
Členům a hostům POSPK byl představen návrh projektu, který by zapojil školy a jejich žáky a studenty
do péče o veřejná prostranství města Hořovice. Město by vyčlenilo určitou finanční částku na pořízení
nářadí či jiných pomůcek, které by školy k péči o okolí využily, každá škola by si našla určité místo ve
městě, o které by se starala. Nafotila by jeho vzhled a průběh péče o něj. Školy by potom mohly svoji
činnost prezentovat na veřejné akci. Na místě, o které by se staraly, by byly instalovány cedule
s názvem školy, která se o něj stará.
Metodici to proberou ve školách, zda o tento projekt budou mít zájem. Informovat budou Alenu
Ratajovou do poloviny října 2019.
Návrh postupu v případě, že by školy měly o realizaci projektu zájem:
1. Leden – březen 2020 - školy - příprava projektů – výběr místa a popis činností, které by se
měly realizovat
2. Podání projektů k projednání na radě města
3. Realizace projektů
4. Podzim 2020 popř. jaro 2021 veřejná prezentace
Návrhy jak pojmout realizaci:
1.
2.
3.
4.
5.

Vybrat jedno místo, o které se budou školy starat
Vybrat jeden projekt za všechny školy, na jehož realizaci by se školy společně podílely
Zapojit i NZDM v Hořovicích
H. Plecitá: Dotace zapojování veřejnosti – zapojení Venkov.
Probační a mediační služba: Je dobré učit děti mít k něčemu vztah.

Závěr:
Metodici prevence budou do poloviny října 2020 informovat OSVZaŠ o tom, zda se do projektu
zapojí.

2. Informace o proběhlém projektu: Tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného
prostředí
Tábor proběhl na táborové základně v Mrtníku v termínu od 18.8. do 28.8.2019. Tábora se zúčastnilo
celkem 30 dětí, z toho 10 dětí z Hořovic a 20 dětí z Berouna. Děti byly vytipovány na základě
doporučení pracovnic OSPOD a kurátorek pro děti a mládež OSVZaŠ MěÚ Hořovice. V rámci tábora
byly realizovány hry a činnosti obsahující složky primární prevence se zaměřením na konkrétní
cílovou skupinu dětí a jejich problémy. Děti se z tábora vrátily spokojené a těší se na příští rok. Tábor
byl realizován ve spolupráci s městem Beroun, kdy město Beroun bylo žadatelem o dotaci z rozpočtu
MV na programy primární prevence a město Hořovice jeho partnerem na základě veřejnoprávní
smlouvy. S ohledem na to, že dotace byla přiznána, zaplatilo město Hořovice poměrnou částku ve
výši 15.333,- Kč a rodiče celkem za 10 dětí částku ve výši 3.000,- Kč (tedy 300,- Kč na dítě).
Závěr:
Vzhledem k velké oblibě a značnému preventivnímu přínosu tábora pro děti této cílové skupiny, by
město Hořovice na r. 2020 mělo ponechat v rozpočtu částku ve výši 75.000,- na realizaci tábora
v případě, že by město Beroun neuspělo se žádostí o dotaci z dotačního titulu MV a bylo by nutné
tábor zrealizovat pouze z finančních prostředků obou měst.

3. Sociologická analýza Cizinci
Zpracování dokumentu je vyčísleno na částku 140.000,- Kč.
Obsah analýzy stručně: národností složení; důvody, proč jsou v ČR; migrace; jak se jim zde žije; jaké
služby využívají; jak se dorozumí při jednání na úřadech, u lékaře, ve školách apod.; co jim zde chybí;
v jakých podmínkách zde žijí.
Na základě dobře zpracované analýzy pak lze zjistit, které jevy nejvíce ohrožují cizince, které jevy
naše obyvatelstvo, jaké nástroje může město Hořovice použít při práci s touto cílovou skupinou, co jí
lze nabídnout a na jaké úřady a organizace se má město obrátit v případě, že se vyskytne nějaký
nenadálý problém. Pokud bude mít město Hořovice kvalitně zpracovaný takovýto dokument, je
potom možné a více pravděpodobné, že dosáhne na některý z dotačních titulů, které se na tuto
cílovou skupinu zaměřují, a může finanční prostředky, které z těchto dotačních titulů plynou,
smysluplně využít na zlepšení života všech obyvatel města. Odhadem žije ve městě cca 2.000,- cizinců
– oficiální statistiky uvádějí však pouze cca 500 osob. V Hořovicích již nyní začal fungovat spolek
bulharských občanů, jehož náplní je propojovat bulharskou komunitu s českým obyvatelstvem a
pomoc Bulharům při jednání na úřadech či v jiných institucích. Každou neděli pořádá v prostorách
Domečku Hořovice nedělní školu pro bulharské děti.
Ministerstvo vnitra má ve svých dotačních titulech i ty zaměřené na migraci.
V Příbrami - cizinecká policie, Centrum integrace cizinců- to pomáhá zatím pouze lidem ze zemí
mimo EU.

Informování o základních věcech, jazyková bariéra, pokud se chtějí začlenit. Jak postupovat při
jednání s cizinci.
Cizinci v případě propuštění okamžitě opustí ČR. Bydlí v průmyslových zónách, neschválených
ubytovnách, soukromých bytech. Jde o lidi, kteří tu jsou, jsou zde i rodiny s dětmi a nechtějí se vrátit.
Rusové, někteří do školy děti nedávají.
Členové POSPK se seznámili s důvodovou zprávou pro vytvoření Analýzy cizinců.
Návrh: Město získalo dotaci na inovaci webu města - Informace – na webu sekce pro cizince, práva a
povinnosti. Přeložené základní životní situace. Konzultační dny na městském úřadu.
Hlasování - Analýza cizinců – schválení zpracování analýzy za cenu 140.000,- Kč
Pro: 2
Proti: 2
Zdržel se: 3
Výsledek: Analýza cizinců v Hořovicích se neschvaluje
Závěr:
POSPK neodsouhlasila realizaci Analýzy cizinců v roce 2019 z finančních prostředků města
Hořovice. Pí Plecitá zjistí vhodné dotační tituly na podporu integrace cizinců.

4. Návrh rozpočtu položky prevence kriminality na r. 2020

Tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí: 75.000,- Kč
Preventivní akce pro školy (realizace programů primární prevence – Kyberšikana a projekt Škola
venku – staráme se o město: 200.000,-Kč
Strategie prevence kriminality: 100.000,- Kč (současná je platná pro roky 2019-2020)
NZDM – tanečník, etoped a pracovní terapeut bez dotace z HUF: 128.000,- Kč
Sociologická analýza – cizinci: 140.000,- Kč
Podpora integrace cizinců: 60.000,- Kč
Občerstvení na setkání POSPK: 1.000,- Kč

5. Další
o

Státní policie – problém ve farské zahradě za prodejnou Froněk v Hořovicích –
bezdomovci rozdělávající oheň v objektu bývalé fary a zvýšený výskyt použitých



injekčních stříkaček - byl dán podnět státní policií na stavební odbor, že se vlastník
nestará o nemovitost. Vlastníkem je Římskokatolická církev.
Lázeňský rybník – zvýšený výskyt použitých injekčních stříkaček

Úkol: manažer prevence kriminality bude informovat pracovníky terénních programů Magdaléna,
o.p.s. a Charita Beroun o aktuální situaci



Elektronické zajištění objektu Klubu Labe - je zde technika za hodně peněz.



Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice:

Jednání s ředitelem nemocnice Hořovice – p. Veverková – domluva, že se spojí více měst, aby popsala
potřebnost na kraj a ministerstvo. Sedlčany, Dobříš, Příbram, Beroun, Kladno. Vedoucí OSVZaŠ MěÚ
Hořovice osloví nejprve sociální odbory, poté starosty.
Kladno – má jedno lůžko.

Zapsala: Michaela Mužíková a Alena Ratajová

