
Plán práce na rok 2018 
vycházející z Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje 

 na léta 2018 – 2022 
 

 

Priorita č. 1 Udržení stávající sítě služeb prevence, podpora služeb prevence 

Opatření č. 1.1 Realizace Programu prevence kriminality (projekty obcí a kraje) zajištěného 

finančními prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly Ministerstva vnitra 

Aktivita: 

1. Podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí státní účelové dotace z Programu prevence 

kriminality na místní úrovni 2018 na realizaci informační a vzdělávací kampaně s celokrajským 

dosahem na ochranu měkkých cílů pro rok 2018. 

2. V případě vyhovění této žádosti (viz Aktivita č. 1) - realizace informační a vzdělávací 

kampaně na ochranu měkkých cílů formou čtyř seminářů (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, 

Mariánské Lázně). 

3. Poskytování metodické pomoci obcím (žadatelům o dotaci) v celém procesu týkajícího se 

dotace manažerkou prevence kriminality kraje.  

 

Opatření č. 1.2 Podpora projektů nestátních neziskových organizací realizovaných v oblasti 

prevence kriminality na území kraje, podpora služeb sociální prevence 

Aktivita: 

1. Vyhlášení programu pro poskytování dotací pro rok 2018 z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti prevence kriminality.  

 

Opatření č. 1.3 Vytvoření dotačního titulu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality obcí v kraji 

Aktivita:  

1. Příprava podkladů pro zřízení nového dotačního titulu Karlovarského kraje na podporu 

aktivit v oblasti prevence kriminality obcí v kraji. Podklady se dotýkají především celkové výše 

vyčleněných finančních prostředků, výše spoluúčasti žadatele, spektra podporovaných projektů 

atd.  

 

Opatření č. 1.4 Technická podpora zabezpečení institucí a pracovníků jako jeden z pilířů 

ochrany měkkých cílů 

Aktivita: 

1. Nákup kamerových systémů z rozpočtu Karlovarského kraje pro zabezpečení vybraných škol 

a školských zařízení v kraji, které umožní napojení do systémů městských policií a připravenost 

na vzdálený dohled z Krajského úřadu Karlovarského kraje.  

 

 

Priorita č. 2 Informovanost veřejnosti o systému prevence, podpora aktivního přístupu 

Opatření č. 2.1 Podpora informovanosti veřejnosti o problematice prevence kriminality v kraji 

v rámci Bezpečnostního portálu Karlovarského kraje 

Aktivita: 

1. Příprava uvedení Bezpečnostního portálu Karlovarského kraje v provoz. 

 

 

 



Opatření č. 2.2 Podpora veřejné prezentace programů prevence kriminality v Karlovarském 

kraji a jejich realizátorů 

Aktivita: 

1. I v roce 2018 bude Karlovarský kraj ve spolupráci s Asociací bezpečná škola pořádat 

semináře týkající se bezpečnosti na školách. Zároveň se budou uskutečňovat kroky k provedení 

bezpečnostních re-auditů na vybraných školách v kraji.   

 

 

Priorita č. 3 Koordinace, spolupráce a zvyšování odbornosti subjektů v oblasti prevence 

jako základní pilíř pro kvalitní systém prevence 

Opatření č. 3.1 Podpora obcí a dalších subjektů v oblasti prevence kriminality, prohlubování 

spolupráce 

Aktivita: 

1. Během roku 2018 budou i nadále pořádána setkání Pracovní skupiny prevence kriminality, 

kde dochází ke sdílení informací a příkladů dobré praxe mezi jejími členy. Jsou zde vznášeny 

podněty ohledně toho, jak zlepšit systém prevence kriminality v kraji, dochází zde k upozornění 

na jeho nedostatky a jsou vznášeny návrhy na jejich odstranění. Přes jednotlivé členy se 

uskutečňuje výměna informací mezi obcemi a krajem. 

2. Pravidelné schůzky Komise prevence kriminality, která může iniciovat návrhy Radě KK 

v oblasti posílení systému prevence kriminality. 

3. Poskytování metodického vedení obcím manažerkou prevence kriminality kraje. 

  

 Opatření č. 3.2 Podpora systému vzdělávacích aktivit pro pracovníky v oblasti prevence 

kriminality 

Aktivita: 

1. Uspořádání krajského odborného adiktologického semináře. 

2. Uspořádání krajské odborné konference z oblasti kyber problematiky. 

 

 

Priorita č. 4 Analýza - znalost prostředí a nástroj pro plánování prevence  

Opatření č. 4.1 Sběr dat relevantních pro efektivní plánování a realizaci preventivních aktivit 

na území kraje 

Aktivita: 

1. V roce 2018 bude v Karlovarském kraji provedena analýza bezdomovectví. 

 

Opatření č. 4.2 Aktualizace Bezpečnostní analýzy kraje 

Aktivita: 

1. V roce 2018 dojde k aktualizaci části dat (za uplynulý rok 2017) Bezpečnostní analýzy 

kraje – oblasti týkající se analýzy kriminality.   


