Program
prevence kriminality
města Beroun
na rok 2017

Program prevence kriminality města Beroun na rok 2017
byl schválen usnesením Rady města Beroun č. 11/2017, bod 1, ze dne 11. 1. 2017

1. Úvod
Program prevence kriminality města Beroun na rok 2017 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, a Plánem prevence kriminality Rady města
Beroun na období 2016 – 2020.
Program prevence kriminality na rok 2017 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 zajištěno 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 a každoročně aktualizovaného Katalogu
sociálních služeb a návazných programů pro občany města Beroun.
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 2017 obsahuje celkem
5 projektů z oblasti prevence. Snahou je zapojit do preventivních aktivit samotné
občany z cílových skupin, kterých se jednotlivá opatření týkají.
Jednotlivé projekty programu prevence kriminality pro rok 2017 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 děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, tím dochází k prevenci
trávení volného času těchto dětí rizikovým způsobem. V roce 2016 byly podmínky
přidělení těchto stipendií (počínaje rokem 2017) upraveny a rozšířila se možnost
stipendia poskytovat na všechny volnočasové aktivity, nejen sportovní. V loňském
roce byl již podruhé realizován pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněných rodin, který byl dle ohlasů zúčastněných dětí, jejich rodin
a spolupracujících organizací velmi úspěšný. Tábor byl v roce 2016 připraven
ve spolupráci s městem Hořovice pro 10 hořovických a 20 berounských dětí. Projekt
byl podpořen dotací z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Záměr
je podat žádost o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni
i v roce 2017.
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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 navázaly další preventivní aktivity. Téma domácí násilí bylo zpracováno
gymnazisty. Tři nejlepší práce byly oceněny na začátku workshopu, který pro třetí
ročník gymnázia připravil proFem, jenž v Berouně provozuje pobočku Intervenčního
centra. Autorům prací byla nabídnuta účast na kurzu sebeobrany Krav Maga, který je
zaměřen na domácí násilí, ale i sebeobranu obecněji. Tento kurz je rovněž součástí
programu prevence kriminality na rok 2016. Bude pokračovat i v roce 2017, a to se
zaměřením na jiné cílové skupiny.
I v roce 2017 bude zrealizována již tradiční preventivně – informační akce Den
bezpečí, uskuteční se 9. června. Je určena široké veřejnosti, hojně ji navštěvují
mateřské, základní i střední školy z celého regionu. Účastníci se zde mohou
seznámit jak s prací integrovaného záchranného systému, tak s činností nestátních
neziskových organizací, působících v oblasti prevence kriminality.
Nově je do programu prevence kriminality zahrnut projekt Bezpečný nákup,
který je zaměřen na prevenci krádeží v nákupních centrech v předvánočním čase.
Program prevence kriminality města počítá i v roce 2017 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.
Město Beroun chce realizovat vybrané aktivity z projektu Bezpečné město. Jde
o prohloubení spolupráce městské a státní policie a o zvýšení informovanosti
veřejnosti, včetně její spolupráce na odhalování trestných činů. Konkrétní aktivity
budou upřesňovány během roku 2017.
Ve spolupráci s Policií ČR bude připraven seminář pro pedagogické pracovníky
základních škol, zaměřený na problematiku trestní odpovědnosti apod.
Především u mladých lidí a seniorů je třeba se soustředit na problém kyberšikany,
a to i s využitím projektů dalších organizací a institucí.
Z jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb vyplynulo,
že práci s pachateli trestných činů zajišťuje více poskytovatelů sociálních služeb
a návazných programů. Díky fungující dobré spolupráci je mohou odkazovat
i na další specializované služby. S projektem, zaměřeným na tuto cílovou skupinu
v roce 2017 nepočítáme.
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Bezpečnostní analýza
Aktuální bezpečnostní a institucionální analýza navazuje na obsáhlejší analýzu
v Plánu prevence kriminality města Beroun na období 2016 – 2020.
Analýza protiprávních činů
Kriminalita (přečiny i zločiny)
Rok

1.1.2015 - 30.9.2015
1.1.2016 - 30.9.2016
Rozdíl

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

624
560
-64

62
47
-15

9
6
-3

428
363
-65

Pachatelé
Rok

Věk 0-14 let

15 -17 let

18 a více let

0
0
0

4
3
-1

138
114
-24

1.1.2015 - 30.9.2015
1.1.2016 - 30.9.2016
Rozdíl

Oběti
Rok

1.1.2015 - 30.9.2015
1.1.2016 - 30.9.2016
Rozdíl

Děti (0-18 let)

Ženy

Osoby starší 65ti let

12
12
0

192
171
-21

72
57
-15

Přestupky

druh
proti veřejnému pořádku
proti občanskému soužití
proti majetku
na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
přestupky proti obecně závazným
vyhláškám v oblasti bezpečnosti
a veřejného pořádku

přestupky – abs. počet
k
k
změna
30. 9.
30. 9.
1x-1y
2015
2016
-956
1384
428
6
274
280
-104
374
270

index na 10 tis. obyv.
k
k
změna
30. 9.
30. 9.
1x-1y
2015
2016
(index)
721
223
-498
143
146
3
195
141
-54

změna
1x-1y
(%)
-69
2
-28

84

81

-3

44

42

-2

-4

1044

555

-489

544

289

-255

-47

Data jsou shrnutím podkladů Městské policie a Policie ČR
Spolupráce institucí a organizací v této oblasti funguje velmi dobře, jsou realizovány
akce, zaměřené na využití volného času dětí a tím předcházení trestné činnosti. Je
třeba dále zvyšovat právní vědomí mladých lidí, pocit jejich zodpovědnosti.
Preventivní působení je zaměřeno na socio-kulturně znevýhodněné rodiny.
Aktuální situace odráží rovněž odhalení většího počtu pachatelů, nebo propouštění
na svobodu po výkonu trestu.
Podle informací Policie ČR je a bude velkým problémem kyberšikana.
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Sociální analýza
Jak je patrné z následující tabulky, podíl nezaměstnaných stále klesá.
Nezaměstnanost
Podíl nezaměstnaných
osob v %

9/14

9/15 rozdíl 9/15-9/14

7,8

6,6

Počet sociálních dávek,
vyplacených ve spádové do
11/2014
oblasti Beroun
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc
Příspěvek na bydlení

8 395
5 111
92
3 989*

1,2

9/16

rozdíl 9/16-9/15

5,5

1,1

do
11/2015

do
rozdíl
rozdíl
11/2015- 11/2016
11/201511/2016
11/2016
6 332
-2 063
4 951
-1 381
2 332
2 799
1 894
-438
71
-21
70
-1

4 166*

7 920

* data jsou za celý kalendářní rok
U některých dávek dochází ke snížení počtu díky tomu, že se daří prokazovat jejich
zneužívání. Velký nárůst je však u příspěvku na bydlení. Už do listopadu 2016 bylo
vyplaceno významně více těchto dávek než v roce 2015. Lze říci, že v celoročním srovnání
je tento počet dvojnásobný. Úředníci městského úřadu i úřadu práce pracují s mnoha
rodinami, které jsou na těchto dávkách z různých důvodů závislé.
Sociální pracovnice se setkávají s rodinami, které díky své situaci nejsou schopny dětem
zaplatit volnočasové aktivity, školní akce apod. Tyto děti jsou ohroženy mnoha riziky, která
situace rodiny může přinést.
Sociálně vyloučené lokality na území města nejsou.

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.
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Cílové skupiny pro rok 2017:
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.
V souvislosti se situacemi, které při výkonu své práce řeší sociální pracovnice,
pro ně bude určen jeden z kurzů sebeobrany. Bude zaměřen též na bezpečné
jednání s klienty.

Projekty
1. Beroun - Pobytový
znevýhodněných rodin

tábor

pro

děti

ze

socio-kulturně

Projekt počítá s dotací z Programu prevence kriminality MV ČR, spoluúčast je
minimálně 30%:
Realizátor:
Město Beroun
Partneři:
Farní charita Beroun
Pro zdraví 21
Český červený kříž
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
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 1. – 11. 7. 2017 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:
Přestože počet některých dávek, které jsou vypláceny úřadem práce se snižuje, stále
je na okrese Beroun mnoho rodin/osob, které jsou na těchto dávkách závislé,
nebo jsou nízkopříjmové. Organizace, zabývající se sociálně aktivizačními službami
pro rodiny s dětmi, pracují s klienty, kteří potřebují pomoc v mnoha směrech. 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, Poradnou
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pro občanství/Občanská a lidská práva. 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.
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 z ekonomicky slabých rodin
2. děti, které jsou ohroženy rizikovým chováním
ve věku 6 – 16 let, klienti OSPOD MěÚ Beroun, Farní charity Beroun, Pro zdraví 21 –
Klub 21 nebo Azylového domu a domu na půl cesty Berounka, Poradny pro
občanství/Občanská a lidská práva, z Berouna a ORP Beroun, klienti OSPOD MěÚ
Hořovice, Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva, Farní charity Beroun
a Farní charity Starý Knín z Hořovic a ORP Hořovice.
Aktivity projektu:
Jedenáctidenní letní sociálně – rehabilitační pobyt (tábor) 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 apod.
Vedle běžných táborových aktivit bude program pobytu 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. Tábor navštíví zástupci policie se svým programem. Táborové
aktivity budou rovněž zaměřeny na prevenci rizikového chování na sociálních sítích
a kyberšikany. Připraven bude program k první pomoci zážitkovou formou.
V průběhu tábora budou využity sportovní potřeby zakoupené v rámci projektu
mobilního sportovního hřiště.
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Vytipování dětí provede OSPOD MěÚ Beroun, Farní charita Beroun, organizace
Pro zdraví 21, Český červený kříž, Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva,
resp. OSPOD MěÚ Hořovice, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, Farní
charita Beroun a Farní charita 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 2017
zpracování projektového záměru a jeho schválení radami měst Beroun
a Hořovice, podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality Ministerstva
vnitra ČR
Duben až červen 2017
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)
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, společné schůzky realizačního týmu
Červenec 2017
realizace jedenáctidenního sociálně-rehabilitačního pobytu pro děti
Prosinec 2017
vyhodnocení efektivity projektu a přínosu pro cílovou skupinu, zpětná vazba
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 názvem „Stipendia na zájmové
volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun“. Projekt má
za cíl finančně podpořit děti z nízkopříjmových rodin, které mají zájem účastnit se
volnočasových aktivit v místních organizacích, ale jejich zákonní zástupci nejsou
schopni je finančně pokrýt, předchází tak trávení volného času dětí rizikovým
způsobem.
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 zák. zástupci
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Rozpočet na tábor 2017
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 (hlavní
vedoucí a
programový
vedoucí 130 Kč/
hod., 3 vedoucí
100 Kč/hod.x 11
dnů x 8 h.)

95 700

Dotace
MV ČR

Rodiče
Beroun *

Město
Hořovice

2 000

25 300

9 987

1 000

6 000

4 993

Pojištění
Nákup spotřebního
materiálu (výtv.
potřeby,
lékárnička, apod.)
Nákup odměn pro
děti

4 400

2 933

1 467

5 220

3 480

1 740

7 500

5 000

2 500

Výlety - doprava,
vstupné, apod.

6 600

4 400

2 200

Výlety –
občerstvení apod.

1 800

1 200

600

Celkem

173 500

Rodiče
Hořovice *

95 700

3 000

49 280

Město
Beroun

121 000

29 000

6 000

14 500

3 000

3 000

Stručný přehled dalších projektů prevence kriminality realizovaných v roce
2017 hrazených z Položky na prevenci kriminality, skupina 4 sociální věci

2.
„Stipendia
na
zájmové
volnočasové
z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun“

aktivity

dětí

Realizátor:
Město Beroun (odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Beroun)
Partneři:
Organizace působící v oblasti volnočasových aktivit
Základní školy města Beroun
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Popis projektu:
„Stipendia na zájmové volnočasové aktivity dětí z nízkopříjmových rodin ve městě
Beroun“ jsou finanční příspěvky z rozpočtu města na volnočasové sportovní aktivity
dětí, které z nízkopříjmových rodin a 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 zájmovou volnočasovou aktivitu, maximálně však 5 000,- na rok.
Od roku 2017 byly připraveny nové podmínky poskytování stipendií, především se
rozšířila možnost žádat o jejich přidělení na všechny volnočasové aktivity, nejen
sportovní.
Cíl projektu:

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

Zapojení do volnočasových 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 2016, červen 2017 – podání žádostí o finanční příspěvek ze strany
zákonných zástupců dětí, společně s doporučením základní školy a doklady
o přiznání dávky státní sociální podpory
Prosinec 2016 + leden 2017, červen až srpen 2017 – projednání žádostí o finanční
příspěvek v Komisi pro prevenci kriminality, schválení vybraných žádostí radou
města, podepsání smluv
Leden 2017 zhodnocení efektivity a vyúčtování finančních příspěvků za rok 2016
Listopad 2017 – podání žádostí o finanční příspěvek na rok 2018
Finanční rozpočet:
60 000,- Kč
Finanční zabezpečení projektu:
Rozpočet města Beroun, položka na prevenci kriminality.
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
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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:
9. 6. 2017, Kemp Na Hrázi Beroun
Finanční rozpočet:
15 000,- Kč
Finanční zabezpečení projektu:
Rozpočet města Beroun, položka na prevenci kriminality.
Další předpokládaný zdroj – zúčastněná zdravotní pojišťovna
Kritéria hodnocení efektivity projektu:
Účast na Dni bezpečí

4. Společně proti domácímu násilí
Realizátor: město Beroun
Partneři: Intervenční centrum proFem, Krav Maga Praha
A. Společně proti domácímu násilí
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, 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.
Obrátil se postup řešení domácího násilí – dříve je po vyhrocení situace
odkazovala policie do intervenčního centra, nyní je v mnoha případech situace
opačná – klienti se nejprve obrací na intervenční centrum a poté dle potřeby
na policii. Do října roku 2016 došlo ke 4 vykázáním, z nichž 3 proběhla v červenci.
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I když se daří odhalovat další případy domácího násilí, je stále velmi latentní. Je
třeba dále jeho oběti 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 2017
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 2017 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 dle potřeby 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.
Dále bude veřejnost informována o možnostech a kontaktech v problematice
domácího násilí (Den bezpečí, Katalog komunitního plánování sociálních služeb,
webové stránky, Radniční list, regionální tisk).
Komise pro prevenci kriminality obětem domácího násilí prostřednictví
Intervenčního centra proFem, Policie ČR, klientů, odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ a dalším zájemců i z řad veřejnosti nabídne „kurz sebeobrany“,
jehož 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.
Další kurz bude připraven pro 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 schopnostech
sebeobrany. Třetí kurz bude určen pro sociální pracovníky, popř. další zaměstnance
MěÚ Beroun, kteří přicházejí do styku s problémovými klienty. Obsah každého
z kurzů bude přesně zaměřen na danou cílovou skupinu.
B. Sportovní den
Popis projektu, cíl:
Aktivity tohoto programu jsou zaměřeny na preventivní působení a práci s dětmi
ze socio-kulturně znevýhodněných rodin. V rámci projektu bude těmto dětem,
ale i široké veřejnosti, prezentována nabídka různých sportovních aktivit a obranného
umění. Bude zde představen rovněž kurz sebeobrany, popsaný v bodě A.
Akce proběhne v září 2017, aby se zájemci mohli s novým školním rokem
do volnočasových aktivit zapojit. Jejich prostřednictvím mohou děti, mládež i dospělí
trénovat své fyzické dovednosti, rozvíjet sebedisciplínu a zodpovědnost.
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Finanční rozpočet:
Pronájem tělocvičny 3x 10 lekcí x 360 Kč/hodinu.
Lektorné 1 000 Kč za účastníka za kurz, ve třech kurzech dohromady cca 50
frekventantů.
Spolupráce se zúčastněnými oddíly a aktivitami, propagace Sportovního dne, drobné
upomínkové předměty – dle aktuálního stavu finančních prostředků v položce
na prevenci kriminality.
Finanční zabezpečení projektu:
Rozpočet města Beroun, položka prevence kriminality
Kritéria hodnocení efektivity projektu:
Odhalení skrytých případů domácího násilí - nárůst řešených případů, zpětná vazba
od organizací, které se touto problematikou zabývají, zpětná vazba OO PČR
v Berouně.
Zvýšení sebevědomí cílových skupin v oblasti kontaktu s potenciálními útočníky.
Zpětná vazba od zúčastněných oddílů a volnočasových aktivit - zapojení dětí
a mládeže do sportovních aktivit.

5. Bezpečný nákup
Realizátor: město Beroun, městská policie
Partneři: Policie ČR
V předvánočním období bude připravena ve spolupráci s Policií ČR a městskou
policií 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 terčem zlodějů. Tyto hlídky budou nakupující upozorňovat
na možná rizika a jejich chyby. Budou je oceňovat symbolickými drobnostmi
za rizikové, popř. i správné chování.
Finanční rozpočet:
5 000,- Kč na drobné odměny, na označení dětských hlídek (vestičky apod.)
Finanční zabezpečení projektu:
Rozpočet města Beroun, položka prevence kriminality

Zajištění naplňování programu prevence kriminality města Beroun
pro rok 2017:
Program byl projednán a odsouhlasen v rámci jednání Komise pro prevenci
kriminality, schválila ho Rada 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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