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REALIZOVANÁ 

KARLOVARSKÝM KRAJEM

I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 

22. – 23. 9. 2010



Koncepce prevence kriminality 

Karlovarského kraje na léta 2009-2011

 Vznik v návaznosti na Strategii prevence kriminality

na léta 2008-2011 (dále jen „Strategie“)

 Základní dokument mapující prevenci kriminality v

Karlovarském kraji

 Dokument schválen Zastupitelstvem Karlovarského

kraje dne 18.9.2008 č. ZK 237/09/08



Východiska Koncepce

 Analýza kriminality

 Socio-demografická analýza

 Institucionální analýza

 Doporučení odborníků (pracovní skupina pro 

realizaci prevence kriminality, manažeři prevence 

kriminality)



Institucionální zabezpečení prevence 

kriminality v Karlovarském kraji

Krajský úřad

 krajský manažer prevence kriminality (funkce je

kumulovaná s krajským protidrogovým koordinátorem)

 krajský školský koordinátor prevence

 krajský koordinátor pro romské záležitosti, národnostní

menšiny a integraci cizinců

 pracovní skupina pro realizaci prevence kriminality

 krajská protidrogová komise

 pracovní skupina pro realizaci protidrogové politiky



Institucionální zabezpečení prevence kriminality na 

úrovni obcí s rozšířenou působností v Karlovarském 

kraji

Sociální odbory 

 pozice pracovníků sociálně-právní ochrany dětí –

kurátoři pro mládež

 sociální kurátor

 romský poradce, případně kontaktní pracovníci

 místní manažeři prevence kriminality

 místní protidrogoví koordinátoři, případně kontaktní

pracovníci pro oblast protidrogové prevence



Definované problémy oblasti prevence 

kriminality

Kriminalita

 majetková, násilná, hospodářská, zbývající a ostatní

 Nedostatečná síť služeb v oblasti PK, absence
odborného poradenství a krizové intervence

 Nedostatečná nabídka resocializačních a probačních
programů

 Nedostatek nástrojů pro práci s oběťmi trestných činů

 Problémy s integrací národnostních menšin a imigrantů
kraji

 Problémy sociálně vyloučených komunit



Cíle

Specifické cíle

a) využít dostupné prostředky ke snížení kriminality
a zlepšit bezpečnostní situaci v kraji

b) udržet stávající služby v oblasti prevence
kriminality, podpořit vznik nových potřebných
služeb

c) podpořit fungující systém preventivní politiky v
rámci kraje

d) informovat veřejnost o problematice prevence
kriminality



Cílové skupiny

Pachatel
 mládež, mladí dospělí, recidivisté

Oběti

 dětské oběti mravnostní násilné a majetkové trestné činnosti a dětské oběti
šikany, oběti majetkové trestné činnosti a násilné trestné činnosti – včetně
domácího násilí, oběti rasově nebo národnostně motivovaných trestných činů

Rizikoví jedinci

 v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí – zejména predelikventní
děti a mládež, rodiny dětí s poruchami chování, sociálně vyloučení jedinci a
skupiny, ženy, senioři, osaměle žijící osoby, cizinci, příslušníci národnostních a
etnických menšin, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, osoby propuštěné
z výkonu trestu odnětí svobody



Priority stanovené v návaznosti na 

definované hlavní problémy a cíle

 Podpora sociální prevence

 Podpora situačních opatření

 Podpora informování občanů

 Koordinace činností

 Podpora medializace

 Vzdělávání osob

 Mapování aktuálních problémů



Krajský program prevence kriminality 

Karlovarského kraje

Představuje 

 Nástroj pro realizaci aktivit prevence kriminality na 

krajské úrovni

 Finanční prostředky z kapitoly Ministerstva vnitra 

ČR určené na krajské či obecní projekty prevence 

kriminality 

 Podpora projektů sekundární a terciární prevence 

realizovaných na území celého kraje, jeho část nebo 

na území obcí



Tvorba Krajského programu prevence 

kriminality Karlovarského kraje

 Základ tvoří Zásady a metodika pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci
Programu prevence kriminality – září/říjen

 Průzkum zájmu obcí kraje o realizaci projektů prevence
kriminality - září/říjen

 Spolupráce s Policií ČR → vytipování rizikových míst v
rámci kraje vhodné k realizaci preventivního programu,
stanovování bezpečnostních rizik

 Vypracování samotného „programu“ a nastavení
pravidel a podmínek, za kterých může být poskytnuta
finanční podpora pro realizaci projektů prevence
kriminality - listopad/prosinec



Typy podporovaných projektů

Projekty sociální prevence

 např. nízkoprahová, poradenská a krizová zařízení,
resocializační a rekvalifikační programy, terénní sociální
práce, sportovní hřiště a plácky, skate + inline a jiné

Projekty situační prevence

 např. městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS),
pulty centralizované ochrany, osvětlení rizikových míst,
mříže a jiné

Informování občanů

 např. přednášky a přednáškové cykly, tiskoviny, DVD,
média, schránky důvěry a jiné



Městský program prevence kriminality 

Karlovarského kraje

Určen pro

 Města s počtem obyvatel vyšším než 25 tisíc, se 

statutem obce s rozšířenou působností

 Karlovy Vary a Cheb



Podpořené projekty prevence kriminality 

Karlovarského kraje v letech 1996-2007

 Finančně podpořeny projekty obcí v celkové částce 

37.080.600,-Kč

 Podpořeny projekty obcí  - Aš, Boží Dar, Dalovice, 

Františkovy Lázně, Horní Slavkov, Cheb, Karlovy 

Vary, Sokolov, Loket, Mariánské Lázně, Nejdek, 

Ostrov, Sadov, Stružná



Podpořené projekty v roce 2008

Realizované a finančně podpořené projekty měst:

 Cheb

Case management 132.000,-Kč

Prázdniny s Útočištěm 50.000,-Kč

 Bochov 

Skatepark 768.000,-Kč

 Sokolov

Adrenalin – horolezecká stěna v DDM                                  400.000,-Kč

 Habartov 

Dětské sportovní hřiště – III. etapa – hrací kout pro košíkovou 
500.000,-Kč

 Celkem (v r. 2008) 1.850.000,-Kč



Podpořené projekty v roce 2009

Realizované a podpořené projekty měst Karlovarského kraje:

 Sokolov

Bezpečné město 470.000,-Kč

 Horní Slavkov 

Osvětlení rizikových míst                                                  400.000,-Kč

 Habartov

Zastřešení stolního tenisu 124.000,-Kč 

 Mariánské Lázně 

Městský kamerový dohlížecí systém 300.000,-Kč
(příspěvek poskytnut→projekt nerealizován→dotace vrácena)

Celkem (v r. 2009) 1.294.000,-Kč



Podpořené  projekty v roce 2010

Realizované a podpořené projekty měst Karlovarského kraje:

 Jáchymov

Multifunkční veřejné sportoviště u Základní školy
800.000,-Kč

 Aš

Rozšíření MKDS – vidíme víc 300.000,-Kč

 Kynšperk nad Ohří 

Bikrosová dráha v Areálu zdraví Kynšperk n/O.                               
292.000,-Kč

Celkem (v r. 2010) 1.392.000,-Kč



Jak podporuje kraj prevenci kriminality

Podpořené neinvestiční projekty organizací v rámci Příspěvku z rozpočtu 
Karlovarského kraje na podporu aktivit oblasti prevence kriminality :

 Sdružení pro probaci a mediaci v justici o.s.  Praha – projekt „Nejsi na tom 
sám“

 PaCiHol o.p.s. Aš – projekt „Creativ trend – tancem proti nudě“

 Útočiště o.p.s.  Cheb – projekt „Vzdělávání Case managementu“

 Společně k bezpečí o.s.  Kladno – projekt „Interdisciplinární tým Sokolov“

 Český západ o.s. Dobrá Voda – projekt „Pojeďme třeba na výlet“

Rozděleno celkem  200.000,-Kč

(projekt/40.000,-Kč)



Vize pro rok 2011 aneb jak dál…

1. Podpora neinvestičních projektů obcí z oblasti prevence kriminality
v rámci „Krajského programu“

2. Zlepšení spolupráce se samosprávami obcí kraje v oblasti
prevence kriminality

3. Podpora projektů v souladu s „Koncepcí“

(resocializační programy na začleňování prvopachatelů i
recidivistů po návratu z výkonu trestu, probační programy
realizované se střediscích výchovné péče, odborné poradenství,
krizová intervence, terénní sociální práce, vzdělávání subjektů
působících v oblasti prevence, programy pro práci s oběťmi
trestných činů, systém včasné intervence, týmy pro mládež,
programy sanace rodin postižených sociálním vyloučením, pomoc
osobám ohroženým domácím násilím a jiné)



Další aktivity kraje v rámci prevence 

kriminality

 Vypracování kriminalistické analýzy na základě údajů poskytnutých 
Policií ČR

 Vypracování a realizace Krajských programů prevence kriminality 
Karlovarského kraje

 Realizace odborných seminářů na aktuální témata 

 Spolupráce s místními manažery prevence kriminality a dalšími 
subjekty zabývající se prevencí

 Úzká spolupráce s Policií ČR – krajským koordinátorem pro prevenci 
kriminality KŘP Karlovarského kraje

 Spolupráce s Odborem prevence kriminality MVČR a krajskými 
manažery prevence kriminality

 Aktivní účast v pracovních skupinách prevence jednotlivých měst



Internetový odkaz

Přes úvodní stranu Karlovarského kraje :

www.kr-karlovarsky.cz

↓

Záložka: Krajský úřad

↓

Záložka : Sociální záležitosti

↓

Záložka: Prevence kriminality

 Strategické dokumenty pro oblast prevence kriminality

 Kontakty, informace o seminářích, publikace

http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/


Děkuji za pozornost.

Bc. Šárka Benešová

sarka.benesova@kr-karlovarsky.cz

tel:    353 502 575

mob:  739 604 886
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