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I. Úvod
Kriminalita a společensky nežádoucí jevy postihují téměř každou oblast běžného života a řešit
rizika spojená s výskytem trestné činnosti a přestupků je nejen úkolem státu, ale také
samosprávných celků. Součástí obvyklých opatření je nejen reakce na skutky, které se staly,
ale také použití nástrojů zaměřených na prevenci, na omezování příležitostí k nezákonnému
jednání, odrazení potenciálních pachatelů od rizikové činnosti a ochranu obětí před nimi.
Koncepce prevence kriminality města Jesenice pro období let 2019 – 2020 (dále jen
„Koncepce“) je prvním koncepčním dokumentem města v této oblasti. K jeho vypracování
přistoupilo město proto, aby nastartovalo proces zavádění preventivních aktivit a projektů a
jejich strategické plánování. Hlavním cílem Koncepce je stanovit jasné cíle a konkrétní úkoly
v oblasti prevence kriminality, na kterých budou participovat všechny odpovědné instituce ve
městě a do kterých budou zapojeni i občané města. Proto je materiál zpracován do stručné,
srozumitelné a jen minimálně popisné podoby. Střednědobá Koncepce vychází jak ze
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2019 až 2020, tak Koncepce
prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018 – 2021, nicméně zohledňuje primárně
potřeby a cíle Jesenice jako menšího města na periferii kraje.
Koncepce je rozčleněna do dvou hlavních částí: analytická část, která rozebírá východiska
materiálu a definuje bezpečnostní problémy, na které je třeba se v letech 2019 – 2020 zaměřit;
koncepční část, která určuje cíle a stanoví úkoly s jejich gestory, příp. spolugestory a termíny
plnění, a také způsoby evaluace.
Práce na Koncepci koordinoval Společně k bezpečí, z.s. a podílely se na něm všechny
instituce, které jsou v dané oblasti v rámci zainteresovány: samospráva, Policie ČR, MÚ
Jesenice, OSPOD Rakovník, školy, sbor dobrovolných hasičů, neziskový sektor i zástupce
občanů.
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II. Východiska
1. Zhodnocení současného stavu
Město Jesenice leží ve Středočeském kraji, je součástí rakovnického regionu a nachází se cca
20 km západně od Rakovníka, který je obcí s rozšířenou působností. Jesenice je centrem
turistické oblasti, přírodního parku Jesenicko. Ve městě žije 1.686 obyvatel (údaj za r. 2018),
průměrný věk obyvatel je 41,8 let.
Podíl nezaměstnaných osob (ukazatel, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) je pro město Jesenice za
září 2018 2,9%, za září 2017 5,1% a za září 2016 6,5%1. Sledujeme tedy postupný pokles
podílu nezaměstnaných, což koresponduje s celorepublikovým trendem výrazného snižování
nezaměstnanosti ve státě.
V roce 2017 zde bylo spácháno 20 trestných činů, z toho 9 majetkových trestných činů a 4
násilné (dále k tomu viz kapitola 2. 3.)
Podkladem pro zpracování Koncepce byly tyto dokumenty a informační zdroje:
 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, podle níž má
těžištěm práce v oblasti prevence kriminality být základní úroveň obcí, přičemž
akcentuje komunitní prevenci, spolupráci na místní úrovni vč. institucionálního
zajištění problematiky prevence kriminality na úrovni obcí a efektivní a stálý systém
sběru, zpracování, předávání a poskytování informací.
 Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018 až 2021, mezi jejíž
priority patří zvýšení efektivity vzájemné spolupráce institucí v oblasti prevence
kriminality, podpora rozšíření sociálních služeb pro ohrožené děti v sociopatologickém prostředí rodiny a zavedení resocializačních programů pro děti a mládež
z vyloučených lokalit, ubytoven a z nepodnětného rodinného prostředí, podpora
dlouhodobé a komplexní práce na úrovni obcí s dětmi a mladistvými a jejich rodinami,
kteří jsou ohroženi rizikovými jevy nebo pocházejí ze sociálně znevýhodněného
prostředí, metodická podpora kraje obcím při přípravě a realizaci preventivních aktivit
a zapojení veřejnosti do preventivních aktivit v obcích.

1

Zdroj http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem
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 Strategie území správního obvodu ORP Rakovník v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a vodovodů a
kanalizací (2015 – 2024), která mj. zdůrazňuje nutnost zavedení sociálních služeb pro
osoby žijící v prostředí sociálního vyloučení, pro děti a mládež (nízkoprahová centra)
a dobrovolnických služeb.
 SWOT analýza k problematice bezpečnosti a prevence kriminality v Jesenici. Analýza
byla provedena v průběhu pracovního setkání zainteresovaných institucí, které se
podílely na přípravě Koncepce. Setkání proběhlo dne 27. 9. 2018 na MÚ Jesenice.
Výsledky SWOT analýzy, které byly podstatným zdrojem pro tvorbu Koncepce, jsou
podrobněji představeny dále.
 Statistiky kriminality vč. údajů o pachatelích a obětích poskytnuté Policií ČR
 Statistiky přestupků poskytnuté městem Jesenice
 Statistiky dávek pomoci v hmotné nouzi poskytnuté Úřadem práce Rakovník
 Petice občanů proti vzniku ubytovny na adrese Plzeňská 420, Jesenice 2703 z 16. 6.
2018 (dále jen Petice občanů) a Odpověď na petici proti vzniku ubytovny na adrese
Plzeňská 420, Jesenice 27033
Koncepce byla zpracována s využitím Metodiky MV ČR pro tvorbu strategických dokumentů
prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz.
2. Popis aktuální stavu v oblasti bezpečnosti v Jesenici
2. 1. Institucionální analýza
Městský úřad Jesenice (dále jen MÚ Jesenice) je pověřeným obecním úřadem, který v rámci
přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu, který zákon přiznává
těmto obcím tzv. II. typu. Městským úřadem s rozšířenou působností je městský úřad
Rakovník. MÚ Jesenice má vyčleněnu referentku pro sociální záležitosti, která se věnuje
především poradenství v oblasti poskytování sociálních dávek a poradenství a dalším službám
pro seniory; v rámci MÚ je také vyčleněn referent pro přestupkovou agendu. Obecní policii
město nezřizuje.
Ve městě se nachází obvodní oddělení Policie ČR Jesenice (dále jen OOP Jesenice, nebo JE),
které má jednoho vedoucího policistu. Společně s OOP Hořesedly (HO), které sídlí rovněž
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v Jesenici s jednou vedoucí policistkou, zajištují službu 24 hodin a to vždy jednou
dvoučlennou hlídkou na území obou služebních obvodů. Dopravní agenda spadá pod
dopravní inspektorát Policie ČR Rakovník a pro okamžité řešení akutních případů je
k dispozici tzv. prvosledová hlídka zařazená na obvodním ředitelství Policie ČR Rakovník.
Ve městě jsou dále dvě základní a jedna střední škola: ZŠ a MŠ Jesenice, ZŠ a praktická škola
Jesenice a Integrovaná střední škola Jesenice. Školy si zajišťují realizaci programů primární
prevence rizikového chování vlastními silami, v případě prevence selektivní a indikované se
obracejí na certifikované organizace, které jsou ale obtížně dostupné. Dalším subjektem, který
může pro školy zajistit preventivní program, je Policie ČR. Zejména ZŠ a praktická škola
Jesenice řeší ve zvýšené míře problémy spojené se záškoláctvím, verbálním napadáním ze
strany dětí a mezi dětmi a dalšími rizikovými jevy. Se školami v rámci své preventivní
činnosti spolupracuje oddělení sociálně-právní ochrany MÚ Rakovník.
Preventivní aktivity ve vztahu k dětem a mládeži a romským rodinám ve městě zajišťuje
CSRA Centrum Rakovník. Jedná se o neziskovou organizaci, která se věnuje pastorační práci
a pomoci lidem v sociální nouzi. V Jesenici má organizace zázemí v prostorách městského
úřadu.
2. 2. Definice bezpečnostních problémů
Oblasti a problémy, na které je třeba zaměřit pozornost a zacílit opatření, jsou definovány ve
dvou rovinách: v rovině pocitu bezpečí a v rovině reálné kriminality (jak se odráží ve
statistikách trestné činnosti) a viktimnosti.2
Obě roviny je třeba brát v potaz stejnou měrou. Zjištěná kriminalita, kterou vykazují
statistické přehledy, představuje pouze tu část trestné činnosti, o níž se policie dozvěděla a
zabývala se jí. Vždy ale zůstává určitá část trestné činnosti neohlášena. Na strach
z kriminality – pocit ne-bezpečí – nemá ovšem reálná kriminalita téměř žádný vliv. Jedná se o
emocionální záležitost a nevypovídá nic o pravděpodobnosti, že by se člověk mohl stát obětí
trestného činu. Strach z kriminality bývá determinován spíše tzv. znaky kriminality, kterým
lidé přikládají negativní význam a spojují si je s kriminalitou. Jde např. o projevy vandalismu,
nevhodné chování apod., což všechno může vyvolávat pocity ne-bezpečí, strachu a nejistoty.
2

Viktimnost = disponovanost (subjektivní i objektivní) jedince stát se obětí trestného činu.
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Na pracovním setkání institucí 27. 9. 2018, které proběhlo za účelem přípravy Koncepce, byly
definovány okruhy bezpečnostních problémů, na které se chce město Jesenice soustředit
v příštích letech. Lze je rozčlenit následovně:
 Lokality, které jsou vnímané jako problémové
 Skupiny osob, které jsou vnímané jako problémové
Do „problémovosti“ lokalit, resp. skupin obyvatel se promítají obě výše nastíněné roviny,
tedy jak reálná rizika, tak pocit ne-bezpečí (obavy, strach).
Ad lokality: Jedná se především o byty a bytové domy (některé v soukromém, jiné v obecním
vlastnictví) a jejich bezprostřední okolí, které zcela nebo částečně obývají sociálně slabí lidé,
a dále o některé části veřejného prostoru ve městě; s těmito lokalitami je spojen hluk,
nepořádek, častá konzumace alkoholu a drog, verbální napadání kolemjdoucích (dětmi i
dospělými), distribuce drog (ul. Oráčovská a Školní – viz níže), velká koncentrace obyvatel
v bytech, riziko požáru, riziko dopravní nehody (děti si hrají u silníce). Jsou to tato místa:
 byty a bytové domy na adresách Oráčovská 11, Plzeňská 220, Žatecká 126, v okolí
domu Školní 339.
 prostory u školy / hřiště, bistro U draka
Ad skupiny osob: Jedná se o národnostně různorodé skupiny, spojují je sociální problémy a
rizika s tím související (závislosti, nezaměstnanost, záškoláctví dětí, latentní kriminalita vč.
distribuce drog).
Pocit ne-bezpečí některých obyvatel Jesenice se odráží i v Petici ze dne 16. 6. 2018. Občané
vyjadřují obavy z koncentrace sociálně slabých lidí na jednom místě, narušování veřejného
pořádku těmito osobami, kriminality, obtěžování (i ze strany skupinek dětí).
Podstatným podkladem pro návrh opatření jsou také výsledky SWOT analýzy k problematice
bezpečnosti a prevence kriminality v Jesenici (dále jen SWOT analýza):
Silné stránky

Příležitosti

- Kvalitní spolupráce institucí na místní - možnost využití dotačních titulů pro
úrovni (existuje koordinační dohoda mezi realizaci opatření (zdroje MVČR, zdroje
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městem a Policií ČR, pořádány kulaté stoly kraje)
s OSPOD a školami atd.)

- možnost využít metodické podpory kraje

- Aktivní vedení města, které chce řešit
situaci v oblasti bezpečnosti komplexně
- Dostatek škol, věnují se primární prevenci
rizikového chování žáků
Slabé stránky

Hrozby

- Nedostatečná komunikace mezi občany a - rychlá migrace sociálně slabých lidí
městem (příp. dalšími institucemi)

-

- nízký personální stav OOP

vznik

dalších

problémových

lokalit,

zejména bytových domů nebo ubytoven

- sociální složení obyvatel města (značný
podíl sociálně slabých)
- absence kamerového systému
-chybějící platforma pro prevenci kriminality
- absence sociálních služeb a jejich obtížná
dostupnost v regionu

2. 3. Analýza protiprávních činů a další vybrané ukazatele
KRIMINALITA - (přečiny a zločiny)
Zjištěno celkem

Index na

OOP

Jesenice

Rok

JE+HO/NP

zjištěno/NP

2017

165/87

20/4

118,6

4

0

9

2016

183/98

38/17

225,3

6

0

19

2015

207/87

34/15

201,7

3

0

16

8

10tis
obyv. JE násilná mravnostní majetková

PACHATELÉ
18 a

Rok

věk 0-14

15-17

2017

2

0

21

2016

1

0

20

2015

1

1

23

děti 0-18

18+ celkem/ ženy

2017

4

19/9

2016

1

21/11

2015

4

24/9

více

OBĚTI
Rok

DATA O VYBRANÝCH DRUZÍCH PŘESTUPKŮ

Rok

Celkem
přestupků

Přestupky proti
občanskému soužití

Přestupky proti

Ostatní (zejm.
proti veřejnému

majetku (v %)

pořádku, v %)

(v %)

2018

72

90

10

0

2017

74

87

10

3

2016

58

95

5

0

2015

96

90

10

0
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Vyplacené dávky pomoci v hmotné nouzi – srovnání 2016/2017/2018 (údaje Úřadu práce
Rakovník)
Období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Příspěvek na živobytí: 3741 dávek (z toho 26 Jesenice), tzn. 26 klientů x 12 měsíců, index3
na 10tis. obyvatel: 154,2
Doplatek na bydlení: 770 dávek (z toho 12 Jesenice), 12 klientů x 12 měsíců = počet dávek,
index na 10tis. obyvatel: 71,2
Mimořádná okamžitá pomoc: 129 dávek (z toho 7 Jesenice), skutečně žadatelů 7, index na
10tis. obyvatel: 41,5

Období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Příspěvek na živobytí: 2775 dávek (z toho 28 Jesenice), index na 10tis. obyvatel: 166
Doplatek na bydlení: 615 dávek (z toho 9 Jesenice), index na 10tis. obyvatel: 53,4
Mimořádná okamžitá pomoc: 87 dávek (z toho 4 Jesenice), index na 10tis. obyvatel: 23,7

Období 1. 1. 2018 – 20. 11. 2018
Příspěvek na živobytí: 3056 dávek (z toho 21 Jesenice), index na 10tis. obyvatel: 124,6
Doplatek na bydlení: 408 dávek (z toho 5 Jesenice), index na 10tis. obyvatel: 29,7
Mimořádná okamžitá pomoc: 42 dávek (z toho 1 Jesenice), index na 10tis. obyvatel: 5,9
Jedná se o žadatele (příjemce dávky), kteří mají trvalý pobyt v městě Jesenice a skutečně se
zde zdržují v uvedeném období.

3

Vypočítán z počtu klientů.
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III. Strategické cíle
Strategické cíle popisují žádoucí cílové stavy, kterých chce město Jesenice dosáhnout
v horizontu stanoveném touto Koncepcí, tj. dvou let. Cíle jsou pak dále rozpracovány do
jednotlivých kroků v části IV.

1. prioritní osa: Organizační a personální zajištění agendy prevence kriminality
Strategický cíl:
 Existuje základní platforma pro koordinaci aktivit v oblasti prevence kriminality
ve městě.
Z provedené SWOT analýzy vyplývá, že ve městě v současné době neexistuje platforma,
která by plánovala a koordinovala aktivity v oblasti prevence kriminality na území města.
Současně není tato problematika gesčně ukotvena.
Pro lepší organizační zajištění agendy prevence kriminality a sjednocení současných i
budoucích preventivních projektů a aktivit bude na úrovni města zřízena pracovní skupina
pro prevenci kriminality a současně pověřen pracovník zodpovědný za prevenci kriminality
ve městě – manažer prevence kriminality.
Pracovní skupina pro prevenci kriminality bude složena ze zástupců města a MÚ, OOP, škol,
organizací, které ve městě působí v sociální oblasti, zástupců občanů města a dle potřeby i
dalších subjektů. Pracovní skupině bude předsedat starosta města, jednání skupiny svolávat a
veškeré administrativní úkony s činností rady spojené zajišťovat manažer prevence
kriminality. Pracovní skupina bude koordinovat a vyhodnocovat plnění Koncepce a úkolů z ní
vyplývajících, plánovat úkoly pro další období a v případě potřeby rozhodovat o opatřeních
nad rámec aktuálně platné Koncepce. Jejím úkolem bude také příprava podkladů pro jednání
zastupitelstva města v oblasti prevence kriminality a podkladů pro žádosti o dotace a granty
na realizaci projektů prevence kriminality. Přesná pravidla své činnosti, stejně jako četnost
pravidelných schůzek si určí skupina na svém prvním zasedání.
Manažer prevence kriminality bude pracovníkem zodpovědným za danou agendu v rámci
města. Mezi jeho úkoly bude patřit příprava podkladů pro jednání pracovní skupiny pro
prevenci kriminality a pro její činnost; bude organizačně zajišťovat jednání skupiny a bude
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kontaktní osobou pro tuto problematiku (tj. i pro krajského manažera prevence kriminality,
pro ministerstvo vnitra atd.). Převezme také zodpovědnost za zpracování a podání žádostí o
dotace a granty na realizaci projektů prevence kriminality.

2. prioritní osa: Zmapování potřeb obyvatel města v oblasti prevence kriminality
Strategický cíl:
 Město a policie používá nástroje pro pravidelnou komunikaci s veřejností:
dotazníková šetření, veřejná setkání, schránku důvěry.
Jak ukazují závěry analytické části Koncepce, hraje pocit ne-bezpečí / strach spojený s
konkrétními místy ve městě a s některými skupinami osob podstatnou roli ve veřejném mínění
o otázkách bezpečnosti ve městě. Dle vyjádření zástupců OOP Jesenice na jednání k přípravě
Koncepce je město z hlediska statistik kriminality vnímáno spíše jako klidová zóna, přesto ale
obyvatelé města vyjadřují obavy o své bezpečí (viz Petice občanů a identifikace lokalit a
skupiny obyvatel, vnímaných jako problémové). Tento paradox lze opět vysvětlit diskrepancí
mezi pocitem bezpečí jakožto subjektivní záležitostí a objektivně páchanou kriminalitou,
přičemž obě veličiny jsou podstatné z hlediska budoucích opatření.
Pro pozitivní ovlivnění pocitu bezpečí občanů budou plánována opatření v postupném sledu:
v první fázi město zmapuje názory a potřeby obyvatel města v dané oblasti, v druhé fázi
zapojí veřejnost do plánování a realizace opatření v oblasti prevence kriminality. Pro tento
účel bude připraveno základní dotazníkové šetření a na něj navazující veřejné setkání
k problematice bezpečnosti. V průběhu dotazníkového šetření bude občanům dána možnost
vyslovit svůj názor na bezpečnostní situaci ve městě a navrhnout možná řešení. Navazující
veřejné setkání institucí s občany k problematice bezpečnosti je jedním ze základních nástrojů
komunitní prevence. Na veřejném setkání se sejdou zástupci policie, samosprávy a dalších
odpovědných organizací s obyvateli města, aby společně diskutovali o bezpečnostních
problémech a o možnostech jejich řešení. Smyslem veřejného setkání je:
- získat relevantní data o pocitu bezpečí občanů v Jesenici, na jejichž základě bude možné
plánovat opatření pro další období, resp. pozitivně ovlivňovat pocit bezpečí ve městě
- zapojit veřejnost do řešení bezpečnostních problémů na místní úrovni
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- zvýšit informovanost občanů o problematice prevence kriminality4.
V případě, že se dotazníkové šetření a veřejné setkání jakožto opatření pro komunikaci mezi
městem a občany osvědčí, budou v dalších letech i nadále organizována a využívána jako
nástroje pro hodnocení efektivity přijatých opatření (hodnocení ze strany veřejnosti) a pro
sledování vývoje pocitu bezpečí ve městě.
Město bude přijímat podněty od občanů také prostřednictvím schránky důvěry, která bude
zřízena i v elektronické podobě, a to ve formě e-mailové schránky.

3. prioritní osa: Analýza stávajících služeb v sociální oblasti a plánování služeb nových
Strategický cíl:
 Město má zmapováno, které sociální služby (příp. služby obdobné) jsou ve městě
potřebné, a přijalo opatření k jejich zavedení, příp. k podpoře stávajících aktivit.
Během jednání k přípravě Koncepce bylo opakovaně poukazováno na absenci sociálních
služeb, resp. jejich obtížnou dostupnost v regionu. Tímto problémem se zabývá také Strategie
území správního obvodu ORP Rakovník v oblasti předškolní výchovy a základního školství,
sociálních služeb, odpadového hospodářství a vodovodů a kanalizací (2015 – 2024), která mj.
zdůrazňuje nutnost zavedení sociálních služeb pro osoby žijící v prostředí sociálního
vyloučení a pro děti a mládež (nízkoprahová centra). Sociální služby a opatření sociální
prevence jsou nejen účinným nástrojem k řešení sociálních problémů jednotlivců i rodin, ale
sekundárně působí jako významný nástroj pro předcházení rizikovým jevům vč. kriminality.

4

V této souvislosti bude město mapovat ochotu občanů zapojit se do preventivních aktivit, např. do projektu
Bezpečnostní dobrovolník. Cílem projektu je podpora dobrovolnické činnosti obyvatel obcí a širšího zapojení
veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Hlavní součástí projektu je dotační program
určený obcím na podporu aktivit, směřujících typicky např. do oblasti informačně preventivních aktivit,
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, vytvoření sítě osob, která bude Policii ČR na požádání v rámci
svých možností k dispozici při pátrání po ztracených dětech či seniorech, mapování a oznamování černých
skládek, autovraků, poškozeného, či chybějícího dopravního značení apod. Bezpečnostní dobrovolníci nemají
žádná zvláštní oprávnění či pravomoci. Jejich hlavním přínosem je rozvoj občanské společnosti, progresivní
přístup k prevenci kriminality, zvýšení bezpečnostního komfortu občanů, případně též nalezení nových,
netradičních možností při zajišťování veřejného pořádku v rámci stávající právní úpravy s ohledem na místní
podmínky. Dotační program Bezpečnostní dobrovolník je díky své administrativní nenáročnosti dostupný i pro
malé obce, které nedisponují odborným personálním aparátem, nemají zřízenou obecní policii apod.
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V prvním sledu bude zmapována:
- potřebnost sociálních služeb ve městě (které typy služeb a pro které cílové skupiny je třeba
zavést); potřebnost lze zjišťovat mj. i prostřednictvím dotazníkového šetření (viz předchozí
část),
- aktuální dostupnost sociálních služeb a dalších opatření sociální prevence v regionu a jejich
možné využití v Jesenici (které služby v regionu působí a jaký je jejich potenciál pro využití
ve městě; nemusí jít pouze o sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách, ale také
o další typy služeb nabízených např. neziskovými organizacemi, Probační a mediační službou
atd.)
- plánování sociálních služeb na úrovni správního obvodu obce s rozšířenou působností / kraje
(jaké služby jsou plánovány / mají být zřízeny v příštích letech a jak je možné se do tohoto
procesu zapojit)
V případě, že bude zjištěno, že není možné využít – a to ani v horizontu cca dvou příštích let –
vhodné služby z regionu či kraje, zváží město možnosti zavedení tohoto typu služeb přímo ve
městě, příp. podpoří služby či aktivity stávající.
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IV. Rozpis úkolů vyplývajících z implementace Koncepce. Evaluace
Ad 1. Organizační a personální zajištění agendy prevence kriminality
Číslo

1.1.

Úkol

Zřídit pracovní skupinu pro prevenci kriminality

Termín realizace

do 31. 3.2019

Gestor

Starosta města

Náklady na realizaci

Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady

Zdroj financování

-

Číslo

1.2.

Úkol

Zřídit funkci manažera prevence kriminality

Termín realizace

do 31. 3.2019

Gestor

Starosta města

Náklady na realizaci

Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady

Zdroj financování

-

Ad 2. Zmapování potřeb obyvatel města v oblasti prevence kriminality
Číslo

2.1.

Úkol

Připravit a realizovat dotazníkové šetření zaměřené na
zmapovaní pocitu bezpečí obyvatel města

Termín realizace

do 30. 9. 2019

Gestor
Náklady na realizaci
Zdroj financování

MÚ Jesenice – manažer prevence kriminality ve spolupráci
s pracovní skupinou pro prevenci kriminality
Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady. Pokud ano, budou
náklady kryty z dotace Středočeského kraje nebo Ministerstva
vnitra ČR.
-
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Číslo

2.2.

Úkol

Připravit a
bezpečnosti

Termín realizace

do 31. 10. 2019

Gestor /spolugestor

Náklady na realizaci

realizovat

veřejné

setkání

k problematice

MÚ Jesenice – manažer prevence kriminality ve spolupráci
s pracovní skupinou pro prevenci kriminality
Policie ČR
Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady. Pokud ano, budou
náklady kryty z dotace Středočeského kraje nebo Ministerstva
vnitra ČR.

Zdroj financování

-

Číslo

2.3.

Úkol

Vyhodnotit výsledky dotazníkového šetření a veřejného
setkání k problematice bezpečnosti a připravit návrhy
opatření pro další období

Termín realizace

do 31. 1. 2020

Gestor

MÚ Jesenice – manažer prevence kriminality ve spolupráci
s pracovní skupinou pro prevenci kriminality a radou města

Náklady na realizaci

Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady.

Zdroj financování

Číslo

-

2.4.

Úkol

Zřídit tzv. schránku důvěry pro podávání podnětů od občanů
města

Termín realizace

do 30. 6. 2019

Gestor

manažer prevence kriminality

Náklady na realizaci

Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady.

Zdroj financování

-
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Ad 3. Analýza stávajících služeb v sociální oblasti a plánování služeb nových
Číslo

3.1.

Úkol

Zmapovat potřebnost sociálních služeb ve městě

Termín realizace

do 31. 12. 2019

Gestor

Město Jesenice

Náklady na realizaci

Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady.

Zdroj financování

-

Číslo

3.2.

Úkol

Zmapovat dostupnost sociálních služeb a situaci v oblasti
plánování sociálních služeb a dalších opatření sociální
prevence v regionu; zjistit možné využití těchto služeb
v Jesenici

Termín realizace

do 31. 12. 2019

Gestor

Starosta města
Manažer prevence kriminality

Náklady na realizaci

Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady.

Zdroj financování

-

Číslo

3.3.

Úkol

Přijmout opatření k zavedení sociálních služeb nebo jiných
obdobných služeb v Jesenici, příp. k podpoře stávajících
aktivit (např. služeb organizace CSRA)

Termín realizace

do 30. 6. 2020

Gestor

Město Jesenice

Náklady na realizaci

Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady.

Zdroj financování

-

Číslo

4

Úkol

Vyhodnotit plnění úkolů vyplývajících z Koncepce
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Termín realizace

do 31.12.2020

Gestor

MÚ Jesenice – manažer prevence kriminality ve spolupráci
s pracovní skupinou pro prevenci kriminality a radou města

Náklady na realizaci

Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady

Zdroj financování

-

Evaluace
Cíle

Evaluační kritéria

Termín

- je zřízena funkce manažera
Existuje základní platforma
prevence kriminality
31. 3. 2019
pro koordinaci aktivit
- je zřízena pracovní skupina pro
v oblasti prevence kriminality
prevenci kriminality
ve městě.

Město a policie používá
nástroje pro pravidelnou
komunikaci s veřejností:
dotazníková šetření, veřejná
setkání, schránku důvěry.

Město má zmapováno, které
sociální služby (příp. služby
obdobné) jsou ve městě
potřebné, a přijalo opatření
k jejich zavedení, příp.
k podpoře stávajících aktivit.

- bylo realizováno dotazníkové
šetření
- uskutečnilo se veřejné setkání
- město má k dispozici vyhodnocení
dat z dotazníkového šetření a
veřejného setkání
31. 1. 2020
- na základě získaných dat jsou
naplánována opatření pro další
období
- město a policie používají schránky
důvěry (i v elektronické podobě)
- město má zmapováno, které typy
služeb a pro které cílové skupiny je
třeba zavést
- město má zmapováno, které
(sociální) služby v regionu působí a
jaký je jejich potenciál pro využití
v Jesenici
- město má zmapováno, jaké služby
30. 6. 2020
jsou plánovány / mají být zřízeny
v příštích letech v rámci kraje a
ORP a jak je možné se do procesu
plánování zapojit
- město přijalo opatření k zavedení
sociálních služeb nebo jiných
obdobných služeb v Jesenici, příp.
k podpoře stávajících aktivit (např.
služeb organizace CSRA)
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