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Příprava projektu

• Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti

• Komise a pracovní skupina prevence kriminality

• Grantový systém města na podporu prevence kriminality a 
protidrogové prevence

• Říjen 2008 - prezentace SVI za účasti představitelů všech  subjektů, 
účast MV ČR

• Listopad 2008 – získávání informací, návštěva města Mělník a 
seznámení se s realizací projektu SVI

• Prosinec 2008 – jednání Komise prevence kriminality za účasti 
představitelů všech subjektů, zjištění předběžného zájmu

• Prosinec 2008 - Rozhodnutí o zavedení SVI v Karlových Varech, 
schválení RM



Realizace SVI v Karlových Varech
dle metodiky MV ČR

Leden 2OO9

 ustanovení Řídícího výboru SVI

 ustanovení členů Pracovní skupiny k realizaci projektu

 vypracování projektu SVI Karlovy Vary

Únor 2OO9

 Odeslání žádosti o dotaci

Březen 2009

 Schválení přidělení dotace Republikovým výborem pro prevenci kriminality MV
ČR

Květen 2009

 podpis Prohlášení o spolupráci a součinnosti v rámci SVI

Září 2009

 zahájeno výběrové řízení na dodavatele

Říjen 2009

 podepsány smlouvy s dodavateli SW a HW SVI

Listopad 2OO9

 implementace IS SVI

Prosinec 2009

 Zkušební provoz



Systém včasné intervence

Tři pilíře



Tým pro mládež
vznikl transformací pracovní skupiny a  byl doplněn o další členy, zajišťuje 

metodickou spolupráci mezi subjekty 

pracovníci 
sociálně-právní 

ochrany dětí  MM 
Karlovy Vary

zástupkyně  
střediska Probační 
a mediační služby 

v Karlových Varech

soudce  Okresního 
soudu v Karlových 

Varech

státní zástupce 
Okresního státního 

zastupitelství v 
Karlových Varech

specialista na 
mládež SKPV 
Karlovy Vary

Zástupce
Městské policie 

Karlovy Vary

zástupce Střediska 
výchovné péče 

Karlovy Vary

zástupce PPP –
školský metodik 

prevence

Obsah činnosti Týmu je vymezen v Prohlášení o spolupráci subjektů SVI. 
Základní pracovní rámec je dán právy, povinnostmi a kompetencemi  jednotlivých 

subjektů , vychází z právních předpisů. 



Tým pro mládež

. 

 Projednává postupy u zvoleného okruhu případů delikventního chování dětí podle potřeb a 
možností jednotlivých členů Týmu (jak budeme společně postupovat).

 Vyhledává „vhodné“ případy a stanovuje optimální postupy k jejich řešení (možnosti  
jednotlivých členů Týmu).

 Průběžně vyhodnocuje výsledky  práce s rizikovými a ohroženými dětmi; rovněž vyhodnocuje 
programy a činnosti věnované obětem trestné činnosti a prevenci.

 Sleduje a vyhodnocuje aktuální a dlouhodobé vývojové trendy v oblasti závadového a 
delikventního jednání dětí.

 Navrhuje opatření k odstranění zjištěných problémů, k minimalizaci rizik, která potencují 
delikventní jednání dětí, kontroluje a vyhodnocuje jejich plnění.

 Navrhuje Strategii práce (plán na řešení a snižování delikvence dětí v lokalitě) s rizikovými a 
ohroženými dětmi a jejich rodinami v dané lokalitě.

Zpracovávání roční Zprávy o činnosti 

Týmu pro Řídící výbor



Společný informační systém SVI

. 

Informační systém umožňuje předávání, doplňování, sdílení a vyhodnocování 
informací mezi účastníky Systému včasné intervence.

Informační systém SVI je informačním systémem OSPOD ve smyslu zákona
o sociálně-právní ochraně dětí. Rozumí se jím databáze dětí, na které se
zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí.

Uživatelem se rozumí OSPOD, Policie ČR, státní zastupitelství, Probační a
mediační služba ČR a soud. Tyto subjekty mají v rozsahu ustanovení 51
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů oprávnění vkládat a na žádost čerpat informace z IS SVI
(oboustranný tok informací).

Spolupracujícím se rozumí městská policie, příp. další subjekty po rozšíření
SVI – školy a školská zařízení, lékaři a zdravotnická zařízení, nestátní
neziskové organizace, úřad práce apod. Tyto subjekty mají oprávnění pouze
vkládat informace do IS SVI (jednostranný tok informací).

Správcem IS SVI je odbor sociálně-právní ochrany dětí MM Karlovy Vary.



Oznámení obecné, podezření CAN, 
policejní, výchovných problémů

. 



Oznámení na 
podezření 

CAN

. 

Oznámení 
výchovných 
problémů



. 

Moje oznámení



Třetí pilíř SVI tvoří konkrétní opatření směřující
k nápravě a pomoci ohroženým dětem, tj.
dětem, na které se vztahuje sociálně-právní
ochrana.

Jedná se o
zákonná opatření, zakotvená zejména v zák. č. 359/1999

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zák. č. 218/2003 Sb.,
o soudnictví ve věcech mládeže, zák. č. 94/1963 Sb., o
rodině a dalších,

dohodnuté aktivity, které jsou nástroji práce s dítětem,
např. probační programy, programy a sociální služby
NNO v oblasti pomoci ohroženým dětem.. 

Opatření a programy na 
pomoc ohroženým dětem



 Investice – aplikace SVI, server včetně příslušenství
Dotace MV ČR - 850 000,- Kč
Spoluúčast města - 420 000,- Kč = 33,07%
Celkem - 1 270 000,- Kč

 Neinvestice – klientská PC
Dotace MV ČR - 252 841,- Kč
Spoluúčast města - 63 210,- Kč = 20%
Celkem - 316 052,- Kč

Celkové náklady SVI Karlovy Vary 1 586 052,-Kč
. 

Rozpočet



. 

Děkuji za Vaši pozornost

Pavel Torma Jalůvka
Tel.  353 549 209
e-mail: p.jaluvka@mpkv.cz
internet: http://www.mpkv.cz

Městská policie Karlovy Vary
Oddělení prevence a dohledu
Školní 7
Karlovy Vary – Stará Role
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