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II. krajská konference prevence kriminality 

2011 

Projekty prevence kriminality zaměřené na 

seniory - realizované PČR na Karlovarsku 



Oběti trestné činnosti podle věkových 

kategorií rok 2010 

věk So Ch  K.V. 

60 - 70 194 297 378 

70 – 80  85 130 231 

nad 80  43   45 103 

celkem 322 492 
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Oběti trestné činnosti podle věkových 

kategorií rok 2011 

věk So Ch KV 

60 - 70 105 134 288 

70 - 80   44   52 102 

nad  80   13   24   41 

celkem 162 210 431 
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Nápad trestné činnosti podle věkových 

kategorií na jednotlivých ÚO 
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Věk 
ÚO 

Sokolov 

2010 

ÚO 

Sokolov 

2011 

ÚO Cheb 

2010 
ÚO Cheb 

2011 

ÚO 

K.Vary 

2010 

ÚO 

K.Vary 

2011 

60 – 70 194 105 297 134 231 102 

70 -  80 85 44 130 52 103 41 

nad 80 43 13 45 24 54 26 

Celkem 322 162 472 210 378 288 

60 – 70 

nad 80 0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

60 – 70 

70 -  80 

nad 80 

Celkem 



Druhy trestné činnosti rok 2010 

loupeže 23 

vloupání  do 

objektů 

384 

kapesní  krádeže 177 

podvody 58 

krádež v bytě 46 

domácí násilí 3 

DN - účastník 47 

DN - oběti 45 
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Druhy trestné činnosti rok 2011 

loupež 8 

vloupání do 

různých objektů 

229 

kapesní krádeže 44 

podvody 35 

krádeže v bytě 49 

domácí násilí 2 

DN – účastníci 34 

DN - oběti 24 
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Projekty zaměřené na seniory 

Karlovarský kraj 

Ze statistických údajů vyplývá, že jsou senioři vedle dětí a mládeže druhou nejohroženější skupinou, co se týká trestné 

činnosti. 

 

Policie České republiky realizuje v rámci  prevence kriminality různé projekty, programy a aktivity, které jsou na úrovni 

celorepublikové, krajské i oblastní. V rámci sekundární prevence se zaměřují nejen na děti a mládež, ale také na další 

rizikové skupiny, jako jsou senioři.    Některé projekty  PČR  realizuje   samostatně, na jiných se participuje. 

 

Senioři sobě 

 

  K O S      -  klub osamělých seniorů    

 

           Senior akademie   

 

           Bezpečné léto  

                                             

          Tematické  přednášky a besedy  

 

          Dny  pro seniory  - Stop 24, Ochrana domů a bytů, Ochrana rekreačních objektů, Osobní bezpečí 
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Projekty zaměřené na seniory 

Karlovarský kraj 

 

Cílovou skupinou všech projektů byli a jsou senioři 

 

Použité metody – frontální, projektová, problémová 

 

Prostředky – letáky, audiovizuální technika, dataprojektor 

 

Výstupy - 

 

primární         -   přímé informování a vzdělávání seniorů v oblasti osobního  bezpečí   

 

sekundární   -    předcházení nežádoucí kriminality páchané na seniorech 

                          zvyšuje úroveň bezpečného  chování a myšlení seniorů,  

 

terciální         -   změny postojů a přístupů k Policii České republiky a práci policistů  

                          zlepšení spolupráce s PČR  

                     -    pomoc obětem trestných činů 
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Senioři sobě 

 

Případů, kdy se obětí trestné činnosti stává senior, řeší policisté stále častěji. Kapesní krádeže, podvody, loupeže, 

dopravní nehody, domácí násilí. Vcelku špatné zacházení se seniory a problémy seniorů obecně,  jsou problémem celé 

společnosti, dotýkají se oblasti  trestně právní, zasahují do ochrany lidských práv, sféry sociální i psychologické. 

 

V roce 2010  realizovala PČR  celorepublikový  projekt  Senioři sobě.  

 

 

• Cíl projektu :  

         

         informovat  co největší skupinu seniorů o možné kriminalitě páchané na seniorech  a možnostech ochrany života,   

         zdraví a majetku 

 

• cílová skupina : 

         

        ohrožení senioři, lidé důvěřiví, starší lidé, lidé se zdravotními handicapy, lidé bez příbuzenských vztahů, žijící   

        osamoceně, slabé ženy 
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Senioři sobě 

 

 

Tento projekt je postaven na aktivní spolupráci seniorů samotných.  

Kurýři-senioři byli v Karlovarském kraji  osloveni pracovnicemi PIS, policisty OOP  prostřednictvím členů Klubů seniorů, 

Svazů seniorů, obyvatel Pečovatelských domů a penzionů.  Oslovení a vybraní  senioři z různých klubů a svazů 

seniorů byli speciálně vyškoleni tak, aby mohli na základě své aktivity a dobrovolnosti oslovit známé seniory ze  svého 

okolí. Úkolem seniorů-kurýrů bylo nejen oslovit ty seniory, kteří jsou osamělí, aktivně nevyhledávají společnost a 

kontakt s vrstevníky, nebo jsou imobilní, ale nabídnout jim informačně propagační materiál k ochraně osobního bezpečí 

a majetku.  

 

 

Senioři – kurýři měli za úkol hovořit o možných nebezpečích, rizikách, měli své vrstevníky  informovat o možnostech 

aktivní obrany, jak chránit svůj život, zdraví a majetek. Kromě materiálů zacílených na problematiku ochrany života, 

zdraví a majetku byli vybaveni DVD „NE-bezpečný věk“. Na tomto DVD jsou modelové situace jednotlivých trestných 

činů spáchaných na seniorech a ukázky možné obrany proti kriminálním osobám.  

Senioři-kurýři měli mimo jiné  za úkol vyplnit s oslovenými dotazník. 
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Senioři sobě – anketa/dotazník  1 

Dotazník obsahoval deset orientačních otázek –  

rozlišení pohlaví, věková kategorie, obec, ve které senior bydlí, charakter výstavby, zabezpečení objektu, reakce 

seniorů na přítomnost, nebo nežádoucí aktivitu  neznámé osoby, zkušenosti  a reakce na nebezpečnou situaci, 

hodnocení přínosu dotazníku. 

 

V Karlovarském kraji bylo osloveno  50 seniorů –  kurýrů : 15 v Sokolově ,  15 v Chebu,   20 v Karlových Varech. 

 

Na dotazník odpovědělo 497 seniorů z 25 obcí a měst celého Karlovarského kraje. 

 

Oslovení senioři byli ve věku 50 – 90 let. Tři senioři přesahovali věkovou kategorii 90 let.  

 

Oslovení senioři do            50 let      1,6% 

                                      51-60 let    30,2% 

                                      61-70 let      7,5% 

                                      71-80 let     44,5%    

                                      81-90 let     15,9% 

                                   nad   90 let       0,6% 
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Senioři sobě – anketa/dotazník   2 

 

Z dotazníků vyplynulo:   

                                       

                                      většina respondentů bydlí v bytových domech 

                                      v 50% užívají k ochraně svého bezpečí pouze dveřní kukátko 

                                      19 %  používá  bezpečnostní řetízek  

                                      11,1% nevyužívá k zabezpečení svého bytu vůbec nic 

                                      78% respondentů zjišťuje kukátkem, kdo stojí za dveřmi 

                                      15% seniorů otevře dveře, aniž by se přesvědčili, kdo za dveřmi stojí 

                                       3,8%  oslovených seniorů v případě nejistoty kontaktuje sousedy  

                                       33,8 % dotázaných  by si ověřilo totožnost  neznámé osoby stojící za dveřmi   

                                       13,7%  respondentů by otevřelo automaticky 

                                       10,7% by neotevřelo vůbec 

                                       5,8% by se obrátilo na sousedy  

                                       1,8% by kontaktovalo přímo PČR. 

                                       43,3% seniorů  se setkalo  s nebezpečnou situací  (cizí osoba za dveřmi) 
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Senioři sobě – anketa/dotazník  3 

  

  

Zabezpečení  

 

u rodinných domů -            převládalo ve formě   řetízku 

 

 u bytů a v penzionech  -  nejvíce  jsou využívána  kukátka 

 

senioři bydlící na samotách  a v malých obcích - ve velkém měřítku využívají ke své  ochraně domácích psů, jinak     

                                           zabezpečené domy většinou nemají 

 

bytové domy ve větších městech a obcích  -  jsou  nejvíce  charakteristické  zabezpečením v kombinaci -  bezpečnostní  

                                           dveře, kukátko a řetízek.  

 

Poznatky  z  ankety přispěly  k dalším preventivním aktivitám ze strany PČR   

(Přednášky, besedy, projekty -Pozorný soused, Bezpečná lokalita) 
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Foto senioři sobě 
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Foto senioři sobě 
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KOS- Klub osamělých seniorů 

 

Projekt vznikl na popud preventistky PČR, ve spolupráci s předsedkyní Svazu důchodců  a  zástupcem Městské policie.  

Na základě podaného projektu nazvaného KOS, získal Svaz důchodců  České  republiky o.s.-městská organizace 

finanční prostředky od  Magistrátu města  Karlovy Vary. 

 

Cíl projektu 

zvýšení informovanosti seniorů o možných nebezpečích v oblasti kriminality, snížení rizika kriminality páchané na 

seniorech 

 

Cílová skupina 

Občané starší 60 let 

 

Popis projektu 

Svaz důchodců ČR o.s.-městská organizace v Karlových Varech má 1126 organizovaných členů. V minulosti pořádal  

Svaz důchodců  řadu kulturních, vzdělávacích akcí a programů. Na pořádané besedy a  přednášky  zaměřené na 

osvětu nejen  v oblasti prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti seniorů však neměli senioři dostatečně vybavenou 

klubovnu. Chybělo technické vybavení klubovny a část nábytku. 
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KOS- Klub osamělých seniorů 

  

 

 

Realizace projektu 

Za získané finanční prostředky byla zakoupena žádoucí informační a sdělovací technika 

Dva počítače se základním vybavením (internet), televize s přehrávači na nosiče VHS, DVD, rozhlas s přehrávačem  

na CD a TAPE nosiče, nábytek – křesla a knihovna.   

 

Výstup  

Klubovna vybavená  potřebnou moderní technikou se stala pro seniory místem dostupným pro získání potřebných 

informací, místem, kde se mohou senioři vhodným a moderním způsobem informovat o všem, co je zajímá, včetně 

možností účinné ochrany života, zdraví a majetku. V současné době moderní technické vybavení klubovny mohou 

senioři využívat i pro svoji další volnočasovou,  zájmovou aktivitu  a  pro sebevzdělávání. 

Technika je využívána při preventivních přednáškách a besedách, na které policisté a specialisté k seniorům dochází.  
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Foto KOS 
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Foto KOS 
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Senior akademie 

 

 

Senior akademii realizuje Městská policie Karlovy Vary ve spolupráci s Magistrátem Statutárního města Karlovy Vary.  

 

Forma  preventivních  programů je realizována v šesti měsíčních cyklech,  během kterých  zájemci získávají znalosti a 

informace o tom, jak předcházet trestné činnosti, jak se chovat v krizových situacích, jak přivolat pomoc. V rámci 

přednáškového cyklu získávají zájemci–neorganizovaní  senioři a občané informace o ochraně osobního bezpečí, 

života a majetku.  

 

Na tomto preventivním projektu se podílí PČR částečně -  jako lektoři. 

 

Témata, která policisté nabízejí jsou „Prevence násilné trestné činnosti“ a „Prevence majetkové kriminality“. Při těchto 

přednáškách se senioři seznámí se základní terminologií a druhy trestných činů, získají základní informace o 

podmínkách nutné obrany a krajní nouze, jsou informování o možnostech -  jak předejít případnému napadení, 

okradení apod.  Jsou seznámeni s různými formami podvodů, nebezpečím internetové kriminality a jsou motivování 

k ochraně vlastního majetku doma, na ulici, v hromadných prostředcích apod.  

 

Zájem o problematiku  byl  a je  velký ,  všichni  přítomní  kladně hodnotili  přednášky  jako  přínosné. 
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Senior akademie-foto 
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KV SENior 

 

 

Řada rodičů, prarodičů řeší téměř každý rok stejný problém. Co s dětmi, kteří mají devět týdnů prázdnin? Letní tábor, 

letní aktivity, příbuzní…    Možnosti, jak trávit volný čas nejsou velké.  

 

S projektem pro prarodiče a děti přišlo letos občanské sdružení  KV SENior.  Projekt byl nazván Bezpečné léto. Pro 

zájemce připravily pracovnice sdružení pestrý program ve spolupráci s PČR, Městskou policií, Záchranným kruhem a 

HZS.  Tématem projektu  byla bezpečnost, bezpečné chování, ochrana života, zdraví a majetku.   

 

Na tomto projektu se PČR podílela formou přednášky a besedy. Během setkání se seniory a jejich vnoučaty  se 

přítomní zájemci seznámili frontální a projektovou metodou se stavem kriminality, různou trestnou činností páchanou 

na seniorech a dětech, ale také páchanou seniory a dětmi. Při problémové metodě si senioři zkusili práci s dětmi 

zaměřenou na vědomosti o možnostech  jak předejít kriminalitě, jak chránit svůj život, zdraví a majetek. 

Součástí přednášky byly také testy z pravidel silničního provozu, které si vyzkoušeli senioři i děti. 

    

Přestože tento projekt byl realizován prvním rokem, zájemců–seniorů s vnoučaty bylo překvapivě dost. Projekt  byl 

velmi kladně hodnocen ze strany všech přítomných účastníků. 
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KV SENior-foto 
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KV SENior-foto 
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Přednášky, besedy, Dny otevřených dveří  

pro seniory 

Kromě projektů sekundární prevence zaměřených na seniory, PČR organizuje a pořádá další aktivity formou 

přednášek, besed, Dnů otevřených dveří. 

Oslovuje seniory v Domovech  s pečovatelskou službou (Nová Role, Teplá, Žlutice, K.Vary), v  klubech seniorů, členy 

svazů důchodců, zástupce  klubu handicapovaných a  zdravotně postižených občanů,  širokou veřejnost starší 

generace  

 

Přednášky jsou tematicky  zaměřené na osobní bezpečí, zabezpečení domovů a bytů, ochranu rekreačních objektů, 

na bezpečnost v silničním provozu a problematiku domácího násilí. Senioři jsou při besedách informováni o 

bezpečnosti v kraji, okrese nebo v místě, kde trvale bydlí. Policisté jim zpřístupňují informace o možnostech, jak se 

bezpečně chovat, aby se nestali obětí trestné činnosti.  

Policisté využívají různé informační letáky, DVD (NE-bezpečný věk), VHS ( Bezpečná sídliště, Bezpečný dům),  

propagačně informační materiál, který usnadňuje seniorům orientaci v tak složité problematice jako je kriminalita. 

  

Dny otevřených dveří 

Stop 24, Bezpečný domov, Zabezpečení rekreačních objektů, Bezpečně na přechodech 

 

Úspěšnost preventivních aktivit nelze často vyčíslit strohými čísly. Nelze však přehlédnut  snižující se nápad trestné 

činnosti a  zvyšující se počet objasněných případů. Nejen senioři již znají díky preventivním aktivitám prostředky a 

způsoby, jak chránit své bezpečí, mají větší důvěru k policii a dokáží s ní spolupracovat. 
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Přednášky, besedy, Dny otevřených dveří  

pro seniory-foto 

9.11.2011 Preventivní projekty zaměřené na seniory, por.PhDr.Z.Papežová 

26 



Důležitá telefonní čísla: 

 

• Policie ČR                                   158  

• Městská policie                           156 

• Hasiči                                          150  

• Lékařská pohotovost                   155 

• Integrovaný záchranný systém   112 

• Život 90 Senior telefon                800 157 157 

• Elpida – Linka seniorů                 800 200 007 

• Bílý kruh bezpečí                         257 317 110 

• Dona-linka (domácí násilí)           251 511 313 
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Nezapomeňte  
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Děkuji za pozornost. 

 

Územní odbor Karlovy Vary 

Preventivně informační skupina 

I.P.Pavlova 26 

361 15 Karlovy Vary 

 

                                                                  por.PhDr.Zdeňka Papežová  

                                                                                      tel: 974 366 207 

                                                                                      fax:974366208 

                                                                          mail:    piokv@mvcr.cz 

 


