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Program prevence kriminality města Beroun na rok 2021
byl schválen usnesením Rady města Beroun č. 26/59/RM/2021 ze dne 27.1.2021

I. Úvod
Program prevence kriminality města Beroun na rok 2021 navazuje na Plán prevence
kriminality města Beroun na období 2016 – 2020, který byl prodloužen usnesením Rady města
Beroun č. 74/61/RM/2021 dne 24.2.2021. 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 2021 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 2021 obsahuje celkem
4 projekty. S ohledem na danou situaci covidové epidemie, byly z plánu dočasně vypuštěny projekty
zaměřené na prevenci trávení volného času. Snahou je zapojit do preventivních aktivit samotné občany
z cílových skupin, kterých se jednotlivá opatření týkají.
Jednotlivé projekty programu prevence kriminality pro rok 2021 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 2020 obsahuje data k 30. 9. 2020.
Počet obyvatel ve městě Beroun stále stoupá, k 31. 12. 2018 to bylo 19 510 obyvatel, k 31. 12. 2019
vzrostl počet na 19 641 obyvatel. Data Policie ČR jsou za obvodní oddělení Beroun.
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Obecně lze konstatovat, že úroveň trestné činnosti v posledním období klesá. Znatelný je úbytek
pachatelů ve věku 18 a více let, kde se počet snížil o 36% oproti roku 2019.
V úrovní přestupků se počet snížil o 29% oproti roku 2019, u přestupků proti obecně závazným
vyhláškám a proti veřejnému pořádku dokonce o 88%.
Vzrůstající tendenci má majetková trestná činnost. 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.
Kurátorky pro děti a mládež i další pracovnice OSPOD se stále potýkají s tím, že někteří rodiče v této
době 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.

Nezaměstnanost ve městě se v letošním roce dostala na čísla z roku 2017. Stoupla o 0,8% oproti roku
2019.
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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, spolupráce s rodinou.
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 2021:
1. Děti a mladiství se zaměřením na kriminálně rizikové děti pocházející ze socio-kulturně
znevýhodněných rodin
2. Osoby ohrožené trestnou činností a její oběti – senioři, ženy a děti.
3. Učitelé a odborná veřejnost- zabývající se primární prevencí u dětí a mládeže
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:
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, Charitou Beroun.
Tábor se uskuteční již posedmé. K realizace je vytipována již počtvrté lokalita tábora Mrtník
u Komárova koncem měsíce srpna 2021. Účastníci budou ubytováni ve stanech s podsadou, budou
mít kuchařku, která bude vařit přímo v táboře. Průběh tábora zajistí 5 vedoucích. Již popáté 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 objevuje 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 spolupracuje oddělení sociálně právní
ochrany dětí (OSPOD) MěÚ Beroun a MěÚ Hořovice. 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. 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 znevýhodněných rodin, spolupráce s rodinami.
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 MěÚ 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, důraz na
důležitost školní docházky a vzdělávání
Finanční rozpočet:
Z rozpočtu města Beroun 34 000,- Kč
Další zdroje:
Předpokládaná dotace z ministerstva vnitra 97 000,- Kč
Spoluúčast města Hořovice 17 000,- Kč
Spoluúčast zákonných zástupců dětí 9 000,- Kč (spoluúčast je zejména z důvodů zvýšení motivace a
zodpovědnosti zákonných zástupců dětí)
Celkem 157 000,- Kč

2. Bezpečný nákup
Partneři: Městská policie, Policie ČR, základní školy
V předvánočním období bude opět připravena ve spolupráci s Městskou policií Beroun a 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
3. Mezioborová setkání pro primární prevenci kriminality
Popis projektu:
Z analýzy mapování aktivit primární prevence vyplynula potřeba mezioborového setkání odborníků
zabývající se prevencí u dětí a mládeže, kde by vznikl prostor pro vysvětlení kompetencí jednotlivých
odborníků z řad škol a široké odborné veřejnosti a výměně příkladů dobré praxe.
Kritéria hodnocení:
Účast na mezioborovém setkání.
Finanční rozpočet: 40 000,- Kč

4. Sportovní náčiní - vybavení dětského tábora
Popis projektu:
Komise prevence kriminality již 7. rokem pořádá Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněných rodin. Děti využívají sportovní pomůcky pořízené městem Beroun v roce 2014 a nyní
budou doplněny o další sportovní náčiní.
Kritéria hodnocení:
Umožnit dětem využívat sportovní náčiní.
Finanční rozpočet: 10 000 Kč

