
Město Aš  
-  

Projekty  
prevence 

kriminality 



  
Prevence 

kriminality napříč  
městem Aš – 

příklady dobré 
praxe 



Projekty v Aši  
Historie 

Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. 
Kdy byla zpracována první Strategie prevence 
kriminality na místní úrovni.  

Ve stejném roce vznikla komise prevence kriminality. 
Komise  byla složena ze zástupců města a odborníků.  
Členové komise spolu s manažerem prevence  na 
základě výzvy MVČR začali připravovat první 
projekty. 

  

 



Projekty v Aši  
Historie 

První preventivní projekt na Ašsku byla výstavba 
Skateparku – rok 2002. 

 

Dále v tomto roce byl v spuštěn projekt pro děti a 
mládež Dance Club Arizona.  

 

V roce 2003 byla podána žádost o vybudování MDKS 
v Aši. Byly nainstalovány 3 kamerové body. 

 



Dance Club Arizona 







Projekty v Aši  
Historie 

V následujících letech byl sledován průběh využívání 
MDKS – hledalo se vhodné nastavení funkčnosti 
systému. Prioritně bylo monitorovací zařízení 
umístěno na PČR. MDKS byl rozšířen o jeden KB. 

V roce 2006 se strategie prevence více zaměřila na 
cílovou skupinu rodin s dětmi ohrožených sociálním 
vyloučením. 

Tehdy vznikl projektu Dětský úsměv. 

 



Projekt Dětský úsměv 

Projekt je zaměřen na rodiny s dětmi  převážně  ze 
sociálně slabých poměrů. 

Cílem projektu bylo vytvořit prostor, kde se budu 
moci rodiče s dětmi do 6 let scházet, trávit efektivně 
svůj volný čas a zároveň mají možnost získat 
potřebné informace – propojení s OSVZ, CPR a jiné 
NNO. 

Projekt se stále v realizaci – činnost se mění podle 
potřeby návštěvníků. 









Projekty v Aši  
Historie 

V následujících letech byl MDKS rozšiřován a hlavně  
modernizován. 

Prevence v Aši je od roku 2010 prioritně zaměřena na 
projekty v oblasti práce s cílovou skupinou osob 
ohrožených sociálním vyloučením.  Zároveň byl 
kladen důraz na preventivní osvětovou činnost. 

Cílem projektů je snižovat sociálně patologické jevy 
v dané cílové skupině (podpora volnočasových aktivit 
pro romské děti a mládež).  Byla snaha více působit 
ve „vyloučených lokalitách“. 

Je snahou  nastavovat cíle projektů s ohledem na 
potřeby cílové skupiny.  

 



Taneční kroužek 

The Creative Tread je název tanečního kroužku, který 
vznikl v rámci preventivních programů města Aš – 
rok 2009. 

Taneční kroužek navštěvuje převážně romské děti a 
mládež. 

V následující letech navazovala na činnost tanečního 
kroužku i taneční soutěž 

 

 











Na základě práce s dětmi a mládeží z 
této cílové skupiny vznikly další 
obdobné projekty.  
 
Byl kladen důraz na informační 
preventivní projekty – osvětová 
činnost. 
 
V roce 2009 došlo k propojení 
prevence a přeshraniční spolupráce. 
Vznikl projekt Jezdíme bezpečně – 
společně (vybudování dopravního 
hřiště a učebnice). 



Klub Fénix 

Cílem projektu bylo navázat na  předešlou práci s 
vybranou cílovou skupinou dětí a mládeže z 
romských rodin, tak aby se naučili efektivně trávit 
svůj volný čas. Ovšem s ohledem na jejich zájmy, 
potřeby a možnosti. 

Projekt je realizován v tomto roce a slavnostní 
otevření proběhlo 6.9.2011. 

Úzká spolupráce s NNO – KOTEC o.s. (Centrum 
podpory rodiny a PaCiHol o.p.s.). 

Video: http://www.mvtv.cz/video/21-volnocasovy-
klub-byl-slavnostne-otevren 
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Informační brožura PAšák 

Cílem projektu bylo vytvoření informační brožury pro 
děti a mládež ohroženým sociálním vyloučením. 

Brožura obsahuje témata - problémy se kterými se 
děti mohou setkat v Aši. 

Pro práci s brožurou byli asistenti proškoleni. 











V roce 2011 byl realizován projekt v rámci programu 
Úsvit. – MVČR. Byla vytipována lokalita a vznikl 
projekt Sport-park Pavučina. Jednalo se o 
vybudování netradičního sportovního plácku v jedné 
z vyloučených lokalit. 



Rok 2012 



Program Hnízdo 

Program Hnízdo navazuje a doplňuje předešlé 
preventivní opatření města Aš. Prioritně se jednalo o 
sekundární a terciární prevenci, kdy hlavním cílem 
bylo eliminovat již vzniklé problémy a práce s 
recidivujícími klienty. Projekt byl zaměřen na přímou 
práci s problémovými dětmi a mládeží potažmo celou 
rodinou. Během realizace jsme se zaměřili na 
vybrané rodiny, kde byla snaha více řešit vzniklé 
problémy a ve spolupráci se sociálními pracovníky 
pracovat a zvyšování kompetencí členů rodiny.  



Tábor Fénix 

Tábor byl určen pro děti a mládež z problémových 
rodin s výskytem kriminálního chování. Některé děti 
navštěvují klub Fénix (projekt realizovaný v roce 
2011), a některé byly doporučeny OSVZ. Tábor byl 
novou doplňkovou aktivitou. Jednalo se podpůrný 
prvek sekundární a terciární prevence.  

Ve spolupráci s kompetentními subjekty (zajištění 
odbornosti) byly zvoleny metody práce s dětmi:  
zážitková pedagogika, metoda prožitků, 
psychosociální techniky, apod..  

Děti samotné si tábor velmi pochvalovaly a byl to pro 
ně velký zážitek. 

Video: http://www.mvtv.cz/video/195-tabor-fenix-
byl-naplnen-detskou-radosti 
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FOTOPASTI  
– posílení bezpečnosti 

Posledním realizovaným projektem v roce 2012 byly 
fotopasti. Projekt doplňuje situační prevenci města 
Aš. Projekt reaguje na potřebu jak PČR a MP, tak na 
potřebu města samotného.  

Cílem je využívat fotopasti nejen ve vyloučených 
lokalitách města, ale také v problémových částech 
města. Snahou je zefektivnění práce všech 
zainteresovaných subjektů. Hlavním důvodem 
realizace projektu bylo výrazné zvýšení počtu 
přestupků či TČ v nemonitorovaných lokalitách MDKS.  





Další projekty města 

 Rozšiřování, udržování a modernizace městského 
dohlížecí kamerového systém. 

 Využívá mobilní kameru. 

 Zajištění informačních projektů – samolepky, 
letáčky, apod. + klíčenky, bezpečnostní pásky 
(reflexní) 

 Pořádá besedy s cílovými skupinami. 

 V Aši je realizován Multidisciplinární tým – jednání 
případových konferencí. 



Zhodnocení 

 Výstupy projektu – co nám projekty daly… 

 Prozatím pozitivní odezvy 

 Spolupráce s novými subjekty 

 Posílení spolupráce PČR, MP apod. 

 Kladná odezva od samotných klientů a návštěvníků 

 

 



Manažer prevence kriminality 

Kontakt: 

Městský úřad Aš 

Miroslava Petříková, DiS. 

Kamenná 52 

352 01 Aš 

Telefon: 354 524 278 

Fax: 354 524 259 

e-mail: petrikova.miroslava@muas.cz 

 

mailto:petrikova.miroslava@muas.cz


Krásné vánoce 

Děkuji za 
pozornost 


