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Program prevence kriminality města Beroun na rok 2016
byl schválen usnesením Rady města Beroun č. 87/2016, bod 1 ze dne 17. 2. 2016

1. Úvod
Program prevence kriminality města Beroun na rok 2016 je součástí
Plánu prevence kriminality města Beroun na období 2016 – 2020. Je zpracován
v souladu s Prioritami strategie a Strategií prevence kriminality v České
republice na léta 2016 – 2020, Koncepcí prevence kriminality Středočeského
kraje na léta 2014 - 2016 a Plánem prevence kriminality Rady města Beroun
na období 2016 – 2020.
Program prevence kriminality na rok 2016 zpracovala koordinátorka prevence
kriminality ve spolupráci s členy Komise pro prevenci kriminality města Beroun. Byly
využity poznatky a výstupy z předchozích Programů prevence kriminality, příklady
dobré praxe a také odborné rady pracovníků Odboru bezpečnostní politiky
a prevence kriminality MV ČR, Krajského koordinátora prevence kriminality
Středočeského kraje, Policie ČR, Městské policie Beroun a dalších subjektů, které
působí na poli prevence kriminality.
Efektivní systém prevence kriminality vyžaduje propojení jednotlivých složek,
které na tomto poli působí - města, státní i městské policie, nestátních neziskových
organizací, veřejné správy. To je zajištěna i díky Komisi pro prevenci kriminality, v níž
mají tyto organizace své zástupce. Komise je poradní orgán Rady města Beroun.
Dle potřeby je využívána také součinnost s dalšími existujícími komisemi města
(zejména Komise pro výchovu a vzdělávání, Komise zdravotnictví a sociálních věcí
a Komise pro sport a sportovní dotace).
V otázce nabídky konkrétních služeb a poradenství lze využít též informací
komunitního plánování sociálních služeb.
Město Beroun se od roku 2010 opět aktivně zapojilo do programu prevence
kriminality a chce v této činnosti i nadále pokračovat.
Program prevence kriminality města Beroun pro rok 2016 obsahuje celkem
5 projektů z oblasti situační i sociální prevence. Snahou je zapojit do preventivních
aktivit samotné občany z cílových skupin, kterých se jednotlivá opatření týkají.
Jednotlivé projekty programu prevence kriminality pro rok 2016 jsou zaměřené
na cílové skupiny a identifikované problémy či rizika vyplývající z bezpečnostní
analýzy. Navazují na předchozí projekty, např. projekt z roku 2014, prostřednictvím
kterého byly zakoupeny sportovní potřeby pro děti ohrožené trávením volného času
rizikovým způsobem či z nízkopříjmových rodin. Pro děti je od roku 2014 realizován
také projekt „Sportovní stipendia města Beroun“, díky kterému jsou městem finančně
podporovány dětí ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, tím dochází k prevenci
trávení volného času těchto dětí rizikovým způsobem. V loňském roce byl poprvé
realizován pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, který byl
dle ohlasů zúčastněných dětí, jejich rodin a spolupracujících organizací velmi
úspěšný. Projekt byl podpořen dotací z Programu prevence kriminality Ministerstva
vnitra ČR. O tuto dotaci se projekt bude v roce 2016 ucházet opět, tentokrát bude
organizován ve spolupráci s městem Hořovice.
V roce 2015 byl zahájen projekt Společně proti domácímu násilí, rovněž
podpořený dotací MV ČR. Má za cíl zvýšit informovanost odborníků i veřejnosti o této
problematice, pomoci odhalit skryté případy domácího násilí a začít je řešit. V roce
2016 na něj naváží další preventivní aktivity.
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V roce 2014 byl zrealizován projekt „Sociální síť – místo k přátelství nebo
nebezpečná hra?“ Prostřednictvím tohoto projektu byly zapojeny děti základních škol
i studenti gymnázia, kteří se tvůrčím způsobem zabývali problematikou nebezpečí
sociálních sítí. V roce 2015 byl realizován návazný projekt, který se zaměřil na
cílovou skupinu učitelů základních škol, jelikož během realizace projektu v roce 2014
bylo zjištěno, že právě učitelé v mnoha případech mají o fungování a rizicích
sociálních sítí velmi nízké povědomí. Problematiku kyberšikany hodláme podrobněji
zpracovat a věnovat se jí více zase v roce 2017.
I v roce 2016 bude zrealizována již tradiční preventivně – informační akce Den
bezpečí, uskuteční se 10. června. Je určena široké veřejnosti a účastníci se zde
mohou seznámit jak s prací integrovaného záchranného systému, tak s činností
nestátních neziskových organizací, působících v oblasti prevence kriminality.
Program prevence kriminality města počítá i v roce 2016 s průběžnou informační
kampaní zaměřenou na všechny cílové skupiny osob. Jedním z cílů preventivních
aktivit je informovaný občan, který dokáže na základě dostupných informací
předcházet trestné činnosti a zabezpečit sebe i svůj majetek, a také fungující systém
prevence kriminality.

2. Bezpečnostní analýza
Podrobná aktuální bezpečnostní a institucionální analýza je uvedena v Plánu
prevence kriminality města Beroun na období 2016 – 2020.

3. Identifikace problémů/rizik, které je nutné řešit
Cíle:
1. Zvyšování pocitu bezpečí obyvatel města Beroun, zvyšování důvěry občanů
vůči policii a opatřením, které policie či město realizuje.
2. Informovaný občan, který dokáže na základě dostupných informací
předcházet trestné činnosti a zabezpečit sebe i svůj majetek.
3. Předcházení závadového či kriminálního jednání u dětí a mladistvých
nabídkou volnočasových aktivit, zvýšením povědomí o trestní odpovědnosti.
Předcházení opakování trestné činnosti především u prvopachatelů,
zvyšování finanční gramotnosti.
4. Snižování míry a závažnosti trestné činnosti.
5. Fungující systém prevence kriminality (manažer prevence kriminality, Komise
pro prevenci kriminality města Beroun), vzájemná propojenost složek
působících v oblasti prevence kriminality, nestátních neziskových organizací,
veřejné správy, města, policie státní i městské.
6. Posilování finančního zajištění prevence kriminality, posilování spolupráce
jednotlivých složek v oblasti prevence kriminality při plánování a realizaci
preventivních opatření.
Cílové skupiny pro rok 2016:
1. Děti a mladiství se zaměřením na kriminálně rizikové děti pocházející ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
2. Osoby ohrožené trestnou činností a její oběti – zejména senioři, ženy a děti
3. Pachatelé trestné činnosti – především prvopachatelé
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Projekt prevence kriminality města Beroun pro rok 2016, který počítá s dotací
z Programu prevence kriminality MV ČR:

1. Beroun - Pobytový
znevýhodněných rodin

tábor

pro

děti

ze

socio-kulturně

Realizátor:
Město Beroun
Partneři:
Farní charita Beroun
Pro zdraví 21
Český červený kříž
Město Hořovice, které bude spolupracovat s OSPOD MěÚ Hořovice, Poradnou
pro občanství/občanská a lidská práva, Farní charitou Beroun a Farní charitou Starý
Knín.
Tábor bude realizován městem Beroun společně s městem Hořovice. Poměr dětí
a finanční spoluúčasti bude 2:1. Z oblasti Berouna se tábora bude účastnit 20 dětí,
z Hořovic 10.
Potřebnost projektu:
Na okrese Beroun je stále vyplácen vysoký počet dávek státní sociální podpory
a hmotné nouze, a také rodin/osob, které jsou na těchto dávkách závislé, nebo jsou
nízkopříjmové. Děti z těchto rodin 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 případech, kdy se v určitém vývojovém období dítěte
zvyšuje pravděpodobnost selhání (signalizovaném počínajícím záškoláctvím,
konfliktními situacemi s autoritami, apod.), mohou dítěti pomoci i pravidelné sociálně
– rehabilitační činnosti spojené s pobytem, které jsou zaměřené na zážitkovou
pedagogiku. Sociálně rehabilitační pobyt pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného
prostředí se poprvé uskutečnil v roce 2015, navazuje na již dlouhodobou spolupráci
s partnery projektu – Farní charitou Beroun, Pro zdraví 21 – Klubem 21, Českým
červeným křížem, který provozuje azylový dům pro matky s dětmi. V roce 2014
na základě získané dotace město Beroun zakoupilo mobilní sportovní hřiště, které je
využíváno Farní charitou Beroun. S dětmi a jejich rodinami je v součinnosti s OSPOD
MěÚ Beroun realizována kontinuální sociální práce.
Tábora se zúčastní 30 dětí, projekt počítá s částečnou finanční spoluúčastí
zákonných zástupců dětí na pobytu ve výši 300,- Kč. Spoluúčast je zejména
z důvodů zvýšení motivovanosti a zodpovědnosti zákonných zástupců dětí.
Hlavní cíle projektu:
Prevence rizikového chování a snížení rizika výskytu delikventní činnosti u dětí, které
pocházejí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.
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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 sociokulturního chování a komunikace, vzdělávání a vedení
v oblastech možného životního selhání.
 Prostřednictvím dětí a pozitivních zkušeností ze vzájemné spolupráce působení
na dospělé členy rodiny, možnost navázání kontaktů a následná možnost
poradenství či doporučení možností při řešení výchovných či jiných problémů.
Cílová skupina:
1. Děti ve věku 6 – 16 let, které jsou klienty OSPOD MěÚ Beroun, Farní charity
Beroun, Pro zdraví 21 – Klub 21 nebo Azylového domu a domu na půl cesty
Berounka z oblasti Berouna, klienti OSPOD MěÚ Hořovice, Poradny
pro občanství/občanská a lidská práva, Farní charity Beroun a Starý Knín
z oblasti Hořovic, a jsou ohroženy rizikovým chováním.
2. Děti ve věku 6 – 16 let z ekonomicky slabých rodin.
Aktivity projektu:
Jedenáctidenní letní sociálně – rehabilitačního pobyt (tábora) pro 30 dětí klientů výše
uvedených organizací nebo z ekonomicky slabých rodin bude plynule navazovat
na celoroční systematickou odbornou práci s cílovou skupinou, zaměřenou zejména
na rozvoj sociálních dovedností a poruch chování prostřednictvím řízených
volnočasových aktivit s těmito dětmi.
Pobyt je plánován na červenec tak, aby jeho průběh nenarušil školní docházku.
Tábor bude veden odbornými pedagogickými či sociálními pracovníky a preventisty,
lidmi, kteří se věnují dětským volnočasovým aktivitám.
Vedle běžných táborových aktivit bude program pobytu, na jehož sestavování se
budou podílet i pracovníci OSPOD, obsahovat i specificky zaměřené programy
(interaktivní zážitková pedagogika, psychosociální výcvik apod.). Tábor bude
celkově zaměřen zejména na nácvik kolektivního chování, toleranci, komunikaci
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.
V průběhu tábora budou využity sportovní potřeby zakoupené v rámci projektu
mobilního sportovního hřiště.
Vytipování dětí provede OSPOD MěÚ Beroun, Farní charita Beroun, organizace
Pro zdraví 21 a Český červený kříže, resp. OSPOD MěÚ Hořovice, Poradna
pro občanství/občanská a lidská práva, Farní charita Beroun a Starý Knín, poté
proběhne konečný výběr dětí, odděleně pro Beroun (20 dětí) a Hořovice (10 dětí).
Řízení projektu:
Manažerka prevence kriminality města Beroun ve spolupráci s manažerkou prevence
kriminality města Hořovice.
Harmonogram projektu:
Leden, únor 2016
zpracování projektového záměru a jeho schválení radami měst Beroun
a Hořovice
Duben 2016
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informace o přidělení (nepřidělení) dotace, případné úpravy v projektu
dojednání vytipovaného místa pobytu a lektorů, zajištění dopravy na místo
pobytu, uhrazení zálohy na místě konání pobytu
vytipování dětí a dojednání podmínek pobytu s jejich rodiči (zjištění případných
zdravotních omezení či rizik)
Květen, červen 2016
uzavření DPP s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky a lektory pobytu,
nákup potřeb (lékárnička, odměny, výtvarné a drobné sportovní potřeby)
uhrazení spoluúčasti ze strany rodičů dětí
uzavření pojištění dětí na dobu pobytu
příprava aktivit pobytu – minimálně 2 společné schůzky realizačního týmu
Červenec 2016
realizace jedenáctidenního sociálně-rehabilitačního pobytu pro děti
Prosinec 2016
vyhodnocení efektivity projektu a přínosu pro cílovou skupinu, zpětná vazba
-

Rozpočet projektu:

Tábor 2016 pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin - rozpočet
Rekreační středisko Svatý Štěpán 1. - 11. 7. 2016
Celkem
Pobyt. náklady (na
10 nocí pro 30 dětí,
5 vedoucích, 290,Kč osoba/den, 2
vedoucí zdarma,
celkem 33 osob)
Doprava
Odměna 5
vedoucím (5
vedoucích x 11 dnů
x 8 hodin x 100
Kč/hod.)
Pojištění
Nákup spotřebního
materiálu (výtv.
potřeby,
lékárnička, apod.)
Nákup odměn pro
děti
Výlety - doprava,
vstupné, apod.
Výlety –
občerstvení apod.

95 700,- Kč

Dotace
MV ČR

93 000,- Kč

3 000,- Kč

44 000,- Kč

Město
Beroun

Rodiče
Beroun *

Město
Hořovice

1 800,- Kč
2 000,- Kč

41 000,- Kč

900,- Kč
1 000,- Kč

2 000,- Kč

1 000,- Kč

4 620,- Kč

3 080,- Kč

5 130,- Kč

1 220,- Kč

7 500,- Kč

5 000,- Kč

2 500,- Kč

6 750,- Kč

4 500,- Kč

2 250,- Kč

1 200,- Kč
17 000,- Kč

600,- Kč
8 500,- Kč

1 800,- Kč
168 500,- Kč 134 000,- Kč

Rodiče
Hořovice *

1 540,- Kč

2 200,- Kč

610,- Kč

1 100,- Kč

Celkem
6 000,- Kč
3 000,- Kč
*Příspěvek rodičů byl stanoven na cca 10% úhrady za pobytové náklady každého
dítěte.
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Do rozpočtu projektu byly jednotlivé položky započteny dle zjištěných cen v místě
obvyklých, jedná se ovšem o ceny pouze orientační, které se mohou do doby
realizace projektu mírně změnit.
Zdroje:
Město Beroun
Město Hořovice
Dotace z Programu prevence kriminality MVČR
Příspěvek rodičů á 300,- Kč
CELKEM

17 000,- Kč (10,09% z celkové částky)
8 500,- Kč (5,04% z celkové částky)
134 000,- Kč (79,53% z celkové částky)
9 000,- Kč (5,34% z celkové částky)
168 500,- Kč (100%)

Udržitelnost projektu, návaznost na další projekty:
Na konci roku bude vyhodnocen přínos pobytového tábora pro děti, celkový dopad
na cílovou skupinu dětí i jejich rodin - srovnání situace a spolupráce před
a po zrealizování tábora.
Na tento projekt navazuje odborná práce s cílovou skupinou, kontinuální
a systematická práce s dětmi prostřednictvím volnočasových aktivit pro cílovou
skupinu dětí, ale i další projekt prevence kriminality s pracovním názvem „Sportovní
stipendia města Beroun“. Projekt má za cíl finančně podpořit děti z nízkopříjmových
rodin, které mají zájem účastnit se volnočasových sportovních aktivit v místních
sportovních klubech, ale jejich zákonní zástupci nejsou schopni je finančně pokrýt,
předchází tak trávení volného času dětí rizikovým způsobem.
Na rok 2016 jsou plánovány i další rozšiřující akce jako den pro socio-kulturně
znevýhodněné rodiny.
Kritéria hodnocení efektivity projektu:
1. Účast cílové skupiny – dětí na pobytovém táboře.
2. Zpětné vazby a informace o chování dětí z rodin zapojených do projektu
(informace od pracovníků OSPOD MěÚ Beroun, Farní charity Beroun, Pro zdraví 21,
Farní charity Starý Knín, Poradny pro občanství/občanská a lidská práva).
3. Zpětná vazba od cílové skupiny projektu – rozhovory s dětmi a jejich zákonnými
zástupci.
4. Zpětná vazba od základních škol zúčastněných dětí (přínos pobytového tábora
pro dané dítě)
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Stručný přehled dalších projektů prevence kriminality realizovaných v roce
2016 hrazených z Položky na prevenci kriminality, skupina 4 sociální věci

2. „Sportovní stipendia města Beroun“ – finanční příspěvky města
Beroun na zájmové volnočasové aktivity dětí z nízkopříjmových
rodin
Realizátor:
Město Beroun (odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Beroun)
Partneři:
Organizace působící v oblasti sportu
Základní školy města Beroun
Popis projektu:
„Sportovní stipendia města Beroun“ jsou finanční příspěvky z rozpočtu města
na volnočasové sportovní aktivity dětí, které jsou sportovně nadané a pocházejí
z nízkopříjmových rodin, jsou ohroženy rizikovým způsobem trávení volného času.
Podmínkou přidělení příspěvku je finanční podíl zákonných zástupců ve výši 10%.
Dětem podpořeným projektem je ze strany města hrazeno 90% ročních poplatků
na sportovní aktivitu, kterou si zvolili - jedná se o fotbal, hokejbal, basketbal nebo
atletiku.
Cíl projektu:

Předcházení vzniku závadového chování z důvodu rizikového trávení volného
času dětí.

Zapojení do sportovních aktivit, navazování nových přátelství a podpora nadání
u dětí, které by z důvodu nedostatečného hmotného zabezpečení svými rodinami
nemohly svůj talent rozvíjet pod odborným vedením.
Aktivity projektu, harmonogram:
Listopad 2015 – podání žádostí o finanční příspěvek ze strany zákonných zástupců
dětí, společně s doporučením základní školy a doklady o přiznání dávky státní
sociální podpory.
Prosinec 2015, leden 2016 – projednání žádostí o finanční příspěvek v Komisi
pro prevenci kriminality, schválení vybraných žádostí radou města, zhodnocení
efektivity a vyúčtování finančních příspěvků za rok 2015.
Leden 2016 – prosinec 2016 - podepsání smluv, realizace projektu.
Listopad 2016 – podání žádostí o finanční příspěvek na rok 2017.
Komise pro prevenci kriminality chystá pro přidělení sportovních stipendií
na rok 2017 nové podmínky.
Finanční zabezpečení projektu:
Rozpočet města Beroun, položka na prevenci kriminality.
Náklady po odečtení finanční spoluúčasti rodičů ve výši 10%:
- 4 aktivity (vždy za 1 dítě) - hokejbal – 1 350,- Kč/rok, starší děti 3 600 Kč/rok
- fotbal – 4 320,- Kč/rok
- basketbal – 4 500,- Kč/rok
- atletika – 1 800,- Kč/rok
- náklady celkem cca 30 000,- Kč
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Kritéria hodnocení efektivity projektu:
1. Docházka dětí do zvolené sportovní volnočasové aktivity.
2. Zpětné vazby a informace o chování dětí z rodin zapojených do projektu
(z navštěvovaných sportovních aktivit, z rodin, ze školy).

3. Den bezpečí města Beroun
Realizátor:
Město Beroun - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, krizové řízení a ochrana
obyvatelstva
Policie ČR
Partneři:
Městská policie Beroun, HZS Beroun, Magdaléna, o.p.s., spol. BESIP, Technické
služby města Beroun, další organizace, působící v prevenci kriminality
Popis projektu, cíl:
Den Bezpečí města Beroun je již tradiční preventivně informační akcí, hlavním cílem
je zejména informovat občany o činnosti integrovaného záchranného systému, dále
o činnosti města v oblasti prevence kriminality a o činnostech nestátních neziskových
organizací a dalších partnerů akce, působících v oblasti prevence kriminality.
Účastníci se dozvědí informace například o tom, jak zabezpečit svůj majetek, chovat
se bezpečně, informace o závislostech, záchraně lidských životů a mnoho dalšího.
Program probíhá celý den, dopoledne přicházejí především děti z mateřských
a základních škol, odpolední program je určen zejména pro rodiny s dětmi a širokou
veřejnost.
Organizačně akci zajišťuje město Beroun ve spolupráci s Policií ČR (PČR zajišťuje
složky IZS a částečně mediální propagaci akce a město Beroun ostatní organizace,
pojišťovny, mediální propagaci, plakáty, moderaci akce).
Termín a místo konání:
10. 6. 2016, Kemp Na Hrázi Beroun
Finanční zabezpečení projektu:
Rozpočet města Beroun, položka na prevenci kriminality
Zdravotní pojišťovna (v roce 2015 příspěvek ve výši 5 000,- Kč od ZP MVČR)
náklady – plakáty – cca 6 000,- Kč
- moderace + ozvučení – cca 4 500,- Kč
- odměny pro děti – cca 4 000,- Kč
- občerstvení pro zúčastněné organizace – cca 2 500,- náklady celkem – cca 17 000,-Kč

9

4. Společně proti domácímu násilí
Realizátor: město Beroun
Partneři: Intervenční centrum proFem
Střední školy
Popis projektu, cíl:
Na odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu se stále častěji
obracejí senioři a ženy, kteří zažívají osobně nebo ve svém blízkém okolí domácí
násilí. Často žádnou pomoc neočekávají, za svou situaci se stydí a vnímají ji jako
společensky nevhodnou, či dokonce ostudnou, zejména senioři ze situace viní sami
sebe a považují ji za své selhání. V těchto podmínkách pak žijí i několik let, než si
svoji situaci dokáží přiznat a najdou odvahu ji řešit. Domácí násilí se často odehrává
před očima dětí.
Ze statistiky Policie ČR, obvodního oddělení Beroun v rámci jeho územní
působnosti vyplývá, že v roce 2015 došlo oproti předchozímu roku k nárůstu
násilných trestných činů. Řešeny byly dva případy domácího násilí, v jednom z nich
došlo k vykázání násilníka.
Podle statistik Intervenčního centra proFem, které v Berouně působí od roku
2014, v roce 2015 využilo jejich služeb 48 nových klientů/ek.
Ze srovnání těchto dvou statistik vyplývá, že domácí násilí je stále velmi
latentní. Je třeba jeho oběti více informovat o možnostech a kontaktech, které mohou
v případě potřeby využít, což je součástí projektu, který město zahájilo již v roce 2015
– přednášky pro sociální pracovníky, policisty, veřejnost, seniory, zpracované
materiály pro lékaře, ženy/veřejnost a seniory. Došlo k oslovení veřejnosti se snahou
více o tomto tématu mluvit. Hlavním cílem projektu, který pokračuje i v roce 2016
je najít a začít řešit skryté případy domácího násilí, pomoci obětem uvědomit si
a přiznat svůj problém, nepropadat beznaději a hledat možnosti řešení dané situace.
V roce 2016 budou pokračovat Interdisciplinární setkání pro všechny, kteří ve své
práci přicházejí do kontaktu s obětmi domácího násilí a znásilnění, budou vedeny
právničkou a sociální pracovnicí Intervenčního centra proFem. Prostřednictvím
vzájemné spolupráce je tak jejich cílem bezpečný a komplexní přístup k obětem
a možnosti prevence sekundární viktimizace obětí domácího násilí a znásilnění.
Dále budou probíhat případové porady za účasti sociálních pracovnic OSPOD,
sociální pracovnice proFem a právníka/-čky proFem, v případě potřeby bude zván/a
i klient/ka. Prostřednictvím kazuistik a případové práce by měla být klientům/ám
poskytnuta komplexní sociální, právní a psychologická pomoc.
Část roku 2016 ještě budou jezdit dva autobusy společnosti PROBOBUS, a.s.
(Arriva), polepené mottem projektu „Kdo má rád, neublíží? Nezůstávejte s tím
sami…“ a kontaktem na intervenční centrum proFem. Dále bude veřejnost
informována o možnostech a kontaktech v problematice domácího násilí (Den
bezpečí, Katalog komunitního plánová sociálních služeb, webové stránky, Radniční
list).
Ke spolupráci na odtabuizování tématu domácího násilí vyzveme studenty středních
škol. Jejich úkolem bude mediální formou zpracovat téma Domácího násilí.
Komise pro prevenci kriminality chce veřejnosti nabídnout také „kurz
sebeobrany“, jehož součástí budou prvky sebeobrany (např. Krav Maga), informace
o domácím násilí a možnostech řešení této problematiky, včetně kontaktů. Proběhne
10 hodinových setkání pod vedení zkušeného lektora, účastníků bude maximálně 20.
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Kurzy se budou během dalšího roku opakovat. O tento kurz projevilo zájem devět
z 22 anonymních respondentů ankety, týkající se domácího násilí, zveřejněné
prostřednictvím webu města.
Jako první se budou těchto kurzů moci zúčastnit studenti/ky střeních škol, kteří téma
domácího násilí mediálně zpracují. Je předpoklad, že mezi nimi budou i ti, kterých se
domácí násilí týká osobně nebo v blízkém okolí. Dále bude účast nabídnuta obětem
domácího násilí prostřednictví Intervenčního centra proFem, Policie ČR, klientů,
odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ a dalším zájemců i z řad široké
veřejnosti.
Časový harmonogram
Únor, Březen 2016 – upřesnění tématu a forem zpracování
Březen 2016 – oslovení středních škol
Červen 2016 – dokončení prací studentů, smluvní vztahy mezi městem
a školami/autory o zveřejnění, odměně
Červenec - září – příprava kurzů sebeobrany, výběr lektora
Září – prosinec – vlastní realizace kurzů sebeobrany, jejich medializace,
Závěr roku 2016 a začátek roku 2017 - příprava dalších kurzů pro rok 2017, zajištění
jejich účastníků
Finanční zabezpečení projektu:
Rozpočet města Beroun, položka prevence kriminality, u setkání a porad rozpočty
zúčastněných organizací
Lektorné 1 000,- Kč/hodinu, pronájem tělocvičny 400,- Kč/hodinu, celkem za 10 lekcí
celkem 14 000,- Kč.
Do rozpočtu projektu byly jednotlivé položky započteny dle zjištěných cen v místě
obvyklých, jedná se ovšem o ceny pouze orientační, které se mohou do doby
realizace projektu mírně změnit.
Kritéria hodnocení efektivity projektu:
1. Odhalení skrytých případů domácího násilí - nárůst řešených případů, zpětná
vazba od organizací, které se touto problematikou zabývají.
2. Vyšší míra případů domácího násilí řešených policií – zpětná vazba OO PČR
v Berouně.
3. Zvýšení počtu případů domácího násilí, hlášených praktickými lékaři.

5. Den s přírodou
Realizátor: město Beroun
Partneři: Český Rybářský svaz, Myslivecké sdružení
Popis projektu, cíl:
Na aktivity pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin musí navazovat
další práce s nimi. Jednou z aktivit, které jsou pro tyto děti a jejich rodiny připraveny,
je společný den pro celé rodiny. Ve spolupráci s Komisí pro prevenci kriminality
ho připraví rybáři a myslivci, budou nachystány různé aktivity a soutěže, lovení ryb,
opékání vuřtů apod. Rodičům tak bude dána možnost aktivně trávit společný volný
čas s jejich dětmi. K účasti na projektu budou v první řadě pozvány rodiny dětí, které
se účastnily tábora v roce 2015, počítá se cca s 50 účastníky.
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Termín konání:
14. 5. 2016
Finanční zabezpečení projektu:
Rozpočet města Beroun, položka prevence kriminality
Odměny, občerstvení apod. 7000,- Kč
Kritéria hodnocení efektivity projektu:
1. Účast rodin na plánovaném dni
2. Zpětná vazba od dětí a rodin
3. Zpětná vazba a vyhodnocení přínosu organizacemi, které s dětmi a rodinami
pracují

Další aktivity:

Programy primární prevence
Realizátor:
Město Beroun (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Beroun)
Policie ČR
Magdaléna, o.p.s.
Mgr. Jiří Sixta
atd.
Partneři:
Základní a mateřské školy města Beroun a další
Popis projektu, cíl:
Programy primární prevence budou realizovány celoplošně pro všechny cílové
skupiny dle aktuální potřeby. Přitom se bude vycházet z aktuálních údajů policie
a dalších organizací, které působí v oblasti prevence kriminality.
Programy primární prevence mohou být zaměřeny na děti ve školách a školských
zařízeních a doplňovat stávající programy Magdalény, o.p.s. a dalších, mohou se
dále zaměřovat na informovanost seniorů či konkrétní témata, jako je dluhová
problematika, či problematika provozování heren na území města.
Komise pro prevenci kriminality se v rámci možností zapojí do preventivních
programů s tématikou graffiti.
Finanční zabezpečení:
Rozpočet města Beroun
Kritéria hodnocení efektivity projektu:
Zpětná vazba od účastníků, evaluační test
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Předcházení opakování trestné činnosti, zejména u prvopachatelů
Realizátor: město Beroun
Partneři: Probační a mediační služba ČR
Policie ČR a další
Popis a cíl projektu:
Cílem tohoto projektu je prevence opakování závadového chování pachatelů
trestných činů, především prvopachtelů, u kterých může být tato prevence velmi
účinná. Zaměříme se na systematickou prací s těmito osobami, zvýšení jejich
finanční gramotnosti, pomoc při řešení v obtížných životních situacích,
zaměstnanost. Prvním krokem bude zajištění účinné spolupráce organizací, které
v této problematice působí, a to prostřednictvím komunitního plánování sociálních
služeb. Dalším krokem budou opatření, která budou tyto služby vhodně doplňovat.
Finanční zabezpečení:
Rozpočet města Beroun
Kritéria hodnocení efektivity:
Snížení recidivy u prvopachatelů.

Zajištění naplňování programu prevence kriminality města Beroun
pro rok 2016:
Program byl projednán a odsouhlasen v rámci jednání Komise pro prevenci
kriminality, bude předložen ke schválení Radě města Beroun.
O aktivitách v rámci programů budou občané města informováni prostřednictvím
Radničního listu a webových stránek města. Pravidelné informace o aktivitách
a výstupech v rámci prevence kriminality budou předkládány Radě města Beroun
jako součást zápisů komise pro prevenci kriminality.
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