Program
prevence kriminality
města Beroun
na rok 2018

Program prevence kriminality města Beroun na rok 2018
byl schválen usnesením Rady města Beroun č. 583/89/RM/2018 ze dne 24. 1. 2018

I. Úvod
Program prevence kriminality města Beroun na rok 2018 navazuje na Plán 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 a Koncepcí prevence
kriminality Středočeského kraje na léta 2018-2021.
Program prevence kriminality na rok 2018 zpracovala koordinátorka prevence kriminality
ve spolupráci s členy Komise pro prevenci kriminality města Beroun. Koordinátorka ve spolupráci
s komisí odpovídá za jeho naplňování. Byly využity poznatky a výstupy z předchozích Programů
prevence kriminality, příklady dobré praxe a také odborné rady pracovníků Odboru prevence
kriminality MV ČR, Krajského koordinátora prevence kriminality Středočeského kraje.
Program prevence kriminality města Beroun pro rok 2018 obsahuje celkem
6 projektů. Snahou je zapojit do preventivních aktivit samotné občany z cílových skupin, kterých se
jednotlivá opatření týkají.
Jednotlivé projekty programu prevence kriminality pro rok 2018 jsou zaměřené
na cílové skupiny a identifikované problémy či rizika vyplývající z bezpečnostní analýzy, navazují
na dříve realizované projekty.

II. Bezpečnostní a sociálně demografická analýza
Bezpečnostní analýza za rok 2017 aktuálně doplňuje obsáhlejší analýzu v Plánu prevence kriminality
města Beroun na období 2016 – 2020.
Počet obyvatel ve městě Beroun stále stoupá, k 31. 12. 2015 to bylo 19 207 obyvatel, k 31. 12. 2016
vzrostl počet na 19 307 obyvatel. Data Policie ČR jsou za obvodní oddělení Beroun.
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Obecně lze konstatovat, že úroveň trestné činnosti je v posledních obdobích stabilizovaná. Znatelný je
nárůst v oblasti kyberkriminality, zejména trestné činnosti na sociálních sítích, krádeží identity,
internetových podvodů. Vzrůstající tendenci mají krádeže v obchodních domech. Z nejčastějších
druhů trestné činnosti lze jmenovat zejména vloupání do rodinných domů či bytů a přidružených
objektů (sklepy, garáže, apod.), vloupání do vozidel, krádeže drobného zboží v obchodech či krádeže
na osobě. Krádeže drobného zboží v obchodech jsou poměrně časté, jedná se zejména o krádeže
vybraných druhů potravin a drogerie.
Kurátorky pro děti a mládež i další pracovnice OSPOD se stále potýkají s tím, že někteří rodiče
nedostatečně řeší volný čas svých dětí, ať již z finančních či jiných důvodů. To se projevuje především
ve dnech, kdy není škola. Děti se pak nudí a snadno sklouznou k páchání trestné činnosti. Vzhledem
k tomu, že došlo ke změnám v řešení agendy kurátorek pro děti a mládež, nelze se opřít o přesná čísla.

Nezaměstnanost
Podíl nezaměstnaných osob v %

9/14
7,8

9/15
6,6

9/16
5,5

9/17
4,2

Nezaměstnanost ve městě stále klesá.

III. Cíle programu
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.
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 2018:
1. Děti a mladiství se zaměřením na kriminálně rizikové děti pocházející ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí
2. Osoby ohrožené trestnou činností a její oběti – zejména senioři, ženy a děti.

IV. Projekty
Projekty jsou realizovány městem Beroun, konkrétně manažerkou prevence kriminality,
popř. dalšími zaměstnanci MěÚ Beroun a strážníky Městské policie Beroun, ve spolupráci s Komisí
pro prevenci kriminality Rady města Beroun.
Vzájemná spolupráce funguje i v rámci projektu Bezpečné město. V roce 2017 vznikly internetové
stránky www.bezpecnyberoun.cz. Spolupráce a koordinace města, městské policie a Policie ČR, dále
též členů komise a dalších zainteresovaných organizací, bude probíhat i mimo projekty zde uvedené.
Finanční zajištění projektů je z rozpočtu města, položka prevence kriminality.
Další partneři a finanční zdroje jsou uvedeny u jednotlivých projektů.

1. Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin
Partneři:
Farní charita Beroun, Pro zdraví 21, Oblastní spolek Českého červeného kříže, Poradna
pro občanství/Občanská a lidská práva, Město Hořovice, které bude spolupracovat s Poradnou
pro občanství/občanská a lidská práva, Farní charitou Beroun a Farní charitou Starý Knín.
Tábor se uskuteční již počtvrté. K realizace je vytipována lokalita tábora Mrtník
u Komárova v termínu 18. – 28. 8. 2018. Účastníci budou ubytováni ve stanech s podsadou, budou mít
vlastní kuchařku. Průběh tábora zajistí 5 vedoucích. Již potřetí bude tábor připraven ve spolupráci
s městem Hořovice, poměr dětí a finanční spoluúčasti těchto měst bude 2:1. Celkový počet dětí je
30 - z Berouna, popř. území ORP se tábora bude účastnit 20 dětí, z Hořovic a jeho ORP 10 dětí.
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.). Tábor navazuje na dlouhodobou spolupráci
s partnery projektu, zajišťujícími sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež, azylový dům. 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.
V průběhu tábora budou využity sportovní potřeby zakoupené v rámci projektu mobilního
sportovního hřiště.
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)
4. 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 100 000 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 151 000 Kč

2. Stipendia na zájmové volnočasové aktivity dětí z nízkopříjmových rodin
ve městě Beroun
Partneři:
organizace působící v oblasti volnočasových aktivit
Popis projektu:
Stipendia jsou finanční příspěvky z rozpočtu města na volnočasové aktivity dětí z nízkopříjmových
rodin, které tak mohou být ohroženy rizikovým způsobem trávení volného času. Dětem podpořeným
projektem je ze strany města hrazeno 90% ročních poplatků na zájmovou volnočasovou aktivitu,
maximálně však 5 000,- na rok. Od roku 2017 jsou platné podmínky poskytování stipendií, které
rozšířily možnost žádat o jejich přidělení na všechny volnočasové aktivity, nejen sportovní.
Cíl projektu:
 Předcházení vzniku závadového chování z důvodu nedostatku financí rodiny a tím rizikového
trávení volného času dětí.
 Zapojení do volnočasových aktivit, navazování nových přátelství.
 Podpora nadání u dětí, které by z důvodu nedostatečného hmotného zabezpečení svými rodinami
nemohly svůj talent rozvíjet pod odborným vedením.
Kritéria hodnocení efektivity projektu:
 Docházka dětí do zvolené sportovní volnočasové aktivity.
 Zpětné vazby a informace o chování dětí z rodin zapojených do projektu (z navštěvovaných
volnočasových aktivit, z rodin, ze školy).
Finanční rozpočet: 50 000 Kč

3. Den bezpečí města Beroun
Realizátor a partněři:
Město Beroun - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, krizové řízení a ochrana obyvatelstva, městská
policie, Policie ČR, HZS Beroun, BESIP, Magdaléna, o.p.s., další organizace, působící v oblasti
prevence kriminality
Popis projektu, cíl:
Den Bezpečí města Beroun je již tradiční preventivně informační akcí. Hlavním cílem je informovat
občany o činnosti integrovaného záchranného systému, dále o činnosti města v oblasti prevence
kriminality, krizového řízení a ochrany obyvatel, 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.
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.
Termín a místo konání:
8. 6. 2018, Kemp Na Hrázi Beroun
Další předpokládaný finanční zdroj:
zúčastněná zdravotní pojišťovna
Kritéria hodnocení efektivity projektu:
Účast na Dni bezpečí
Finanční rozpočet: 20 000 Kč

4. Kurz sebeobrany
Partneři: Krav Maga Beroun IKMF, z.s.
Kurz sebeobrany je připraven pro dvě cílové skupiny - veřejnost + oběti domácího násilí a seniory.
Senioři jsou ohroženi díky svým fyzickým omezením, útočníci často očekávají pomalejší reakce. Kurz
by měl zlepšit pomoci celkovou fyzickou kondici seniorů, jejich pohyblivost a také jistotu
ve schopnosti sebeobrany. Jeho součástí budou prvky sebeobrany (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.
Finanční rozpočet:
Pronájem tělocvičny 2x 10 lekcí x 360 Kč/hodinu.
Lektorné 1 000 Kč za účastníka a kurz, ve dvou kurzech dohromady 40 frekventantů.
Kritéria hodnocení efektivity projektu:
Zvýšení sebevědomí cílových skupin v oblasti kontaktu s potenciálními útočníky.
Finanční rozpočet: 47 200 Kč

5. Bezpečný nákup
Partneři: Policie ČR, základní školy
V předvánočním období bude opět připravena ve spolupráci s Policií ČR akce, zaměřená na bezpečné
chování v rámci nákupů. Děti ze základních škol budou společně s policisty nebo strážníky
upozorňovat zákazníky velkých obchodů na jejich nepozornost při dohledu nad svými věcmi (kabelky
u vozíků, které nejsou pod dohledem apod.) a rovněž nad věcmi umístěnými v autech, které mohou
být při odchodu nakupujících cílem zlodějů. Tyto hlídky budou nakupující upozorňovat na možná
rizika a jejich chyby a varianty bezpečnějšího chování. Budou je oceňovat symbolickými drobnostmi
za rizikové, popř. i správné chování.
Kritéria hodnocení:
Zvýšení odpovědnosti zákazníků, snížení počtu kapesních krádeží v obchodech
Finanční rozpočet: 5 000,- Kč na drobné odměny

6. Prevence graffiti
Město Beroun se snaží omezit graffiti ve městě. To se týká jak vzniku nových, tak i odstraňování
stávajících graffiti. Připravuje se projekt na odstraňování graffiti i na majetku jiných vlastníků,
než města. Rada města schválila výzvu občanům k omezení vandalismu. Město je připraveno
oznamovateli vandalismu, jehož informace povede k potrestání pachatele, poděkovat formou
vyplacení finanční odměny.
Otevření legální plochy pro tvorbu graffiti a doprovodné aktivity
Program počítá s doprovodným programem při otevření legálních ploch pro tvorbu graffiti,
např. workshop. Dále jde o propagaci těchto ploch.
Součástí bude cyklus interaktivních vzdělávacích programů pro žáky 2. stupně ZŠ Sprejerství.
Popis projektu:
Projekt počítá s realizací osmi dvouhodinových interaktivních programů zaměřených na primární
prevenci sprejerství. Každý program je určen vždy skupině žáků jedné třídy 2. stupně čtyř základních
školy zřizovaných městem Beroun (cca 240 žáků z 8 tříd). Účastníci se seznámí s problematikou
sprejerství, s jeho historií, vývojem a trendy. V programu se využívá konkrétních příkladů sprejerství,
které byly vyšetřovány. Žáci se dozvědí, jak byli pachatelé trestných činů potrestáni. S využitím prvků

zážitkové pedagogiky si žáci uvědomí pocity a situaci člověka, jehož majetek byl sprejery poškozen.
Program vede účastníky k úctě a respektu k životnímu prostředí, ke kulturním památkám,
k odpovědnému postoji k soukromému i veřejnému majetku. Je veden dvěma lektory: odborníkem
na oblast specifické primární prevence a specialistou se zkušenostmi s odhalováním a vyšetřováním
trestných činů souvisejících se sprejerstvím. Účastníci jsou maximálně zapojeni do programu. Lektoři
dávají účastníkům velký prostor k vyjádření vlastních názorů na tuto problematiku a těmto
skutečnostem přizpůsobují preventivní strategii programu.
Partneři: Policie České republiky, SIS Consulting s.r.o.
Kritéria hodnocení:
 Účast na otevření legální plochy, její využití, pokles nelegální tvorby graffiti
 U vzdělávacích programů prezentační listiny, ústní a písemná zpětná vazby žáků a pedagogů škol
Finanční rozpočet: 25 000 Kč

