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1. Úvod, struktura prevence kriminality, úrovně preventivních aktivit 
 
Koncepce prevence kriminality města Jablonec nad Nisou na léta 2009 až 2011 (dále jen 
koncepce) je zpracována v souladu se Strategií prevence kriminality na léta 2008 až 2011 
schválenou usnesením vlády České republiky č.1150/2007 a s Doporučením k tvorbě 
koncepcí prevence kriminality měst (OPK MV ČR – duben 2008). Preventivní opatření se 
provádí v celostátním, regionálním i místním rámci. 
 
Město Jablonec nad Nisou bylo jako obec s počtem obyvatel nad 25 tisíc zařazeno do Městské 
úrovně prevence kriminality. Navazuje tak na minulá období, kdy byly realizovány projekty 
v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v Jablonci nad Nisou. 
 
Pro období 2008 až 2011 byla jmenována pracovní skupina prevence kriminality, jejímiž 
členy jsou zástupci městského úřadu – starosta města, vedoucí oddělení krizového řízení, 
manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor, romská poradkyně, sociální 
kurátorka, kurátor pro mládež, zástupce školského odboru a dále zástupce Městské policie 
v Jablonci nad Nisou, Policie ČR OŘ, Probační a mediační služby ČR a občanské iniciativy.  
Tato skupina se podílela na tvorbě koncepce, která vychází z bezpečnostní analýzy města. Ta 
zahrnuje analýzu kriminality, sociálně demografickou analýzu, institucionální analýzu 
a výsledky sociologického průzkumu pocitu bezpečí jabloneckých občanů, kterého se 
účastnilo 550 respondentů, kteří tvořili reprezentativní vzorek jablonecké populace. 
 
Pracovní skupina se bude nadále scházet minimálně dvakrát do roka, a to zejména pro tvorbu 
a vyhodnocení Městských programů prevence kriminality pro jednotlivé roky. 
 
Na základě analýzy stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města a úkolů 
stanovených Strategií jsou určeny priority pro dané období zaměřené na  nejčastější druhy 
trestné činnosti a cílové skupiny obyvatel nejvíce ohrožené či zasažené pácháním trestné 
činnosti. V úvahu byly brány skutečnosti, které lze na  úrovni města prostředky prevence 
kriminality ovlivnit. 
 
Struktura prevence kriminality. 
 
Sociální prevence 
 
Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené 
na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány 
za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální politiky. 
Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze na ni jen 
usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců - objektů preventivního 
působení. 
  
Situační prevence 
 
Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech 
a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany 
se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování 
majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna 
adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky do ní vložených. Těžiště 
odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané a obce, v rámci 
kompetencí vymezených ministerstvem vnitra i Policie ČR. 
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Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů. 
 
Je založena na konceptech bezpečného chování diferencovaného s ohledem na různé 
kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové 
i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích 
a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální 
i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni. 
 
Úrovně preventivních aktivit: 
  
Primární prevence je  zaměřena na kořeny delikvence, na hlubší příčiny kriminálního    
jednání. Zahrnuje celou populaci, dospělé i děti.  
 
Sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové jedince a skupiny obyvatelstva úžeji 
vymezené podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod. Usiluje o odvrácení od kriminálního 
jednání a o aktivní podporu společensky akceptovaného chování. 
 
Terciární prevence představuje resocializační a reintegrační opatření směřující k těm, kteří 
se již protiprávního jednání dopustili, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy, a na 
osoby, které se již staly oběťmi trestných činů. 
 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
2. Východiska 
 

2.1. Demografické a sociální údaje. 
 

Město Jablonec nad Nisou mělo v roce 2007 celkem 45 051 obyvatel, největší 
zastoupení je ve věkové kategorii 25 – 44 let (30,8%). Věková kategorie 0 – 14 let je 
zastoupena 14,1 %, v této kategorii počet obyvatel klesá. Zvyšuje se počet obyvatel nad 
65 let a s tím i celkový věkový průměr obyvatel města, který byl v roce 2007  40,3 roky. 

 
V roce 2007 došlo oproti roku 2006 k mírnému nárůstu sňatků a poklesu rozvodovosti, 
index rozvodovosti klesl z 66,5 na 59,8 rozvodů na 100 sňatků. 

 
Nezaměstnanost byla v Jablonci nad Nisou  ve srovnání s celostátním průměrem nízká. 
K 31.12. 2007 činila míra nezaměstnanosti 4,0 %, měsíční průměr byl 4,6 %. Nejvíce 
evidovaných bylo ve věkové kategorii 30 – 34 let (13%), 25 – 29 let a 20 – 24 let 
(u obou kategorií 12,4%) a 50 – 54 let (12%), k meziročnímu nárůstu došlo u věkových 
kategorií 55 – 59 a více jak 60 let. S ohledem na sta a vývoj v některých průmyslových 
odvětvích bude míra nezaměstnanosti stoupat. 
 
U mužů bylo nejvíce evidovaných v kategorii 20 – 24 let (15,7%) a 25 – 29 let (14,3%), 
ale i tam došlo oproti roku 2006 k poklesu, mírný nárůst byl u skupiny 60 let a více. 
 
Mezi ženami bylo nejvíce evidovaných ve věkové kategorii 30 – 34 a 50 – 54 let. 
K nárůstu nezaměstnanosti došlo ve věkové kategorii 45 – 49, 50 – 54 a 55 – 59 let. 
 
Nejvíce nezaměstnaných je lidí se středním odborným vzděláním a základním 
vzděláním, a to shodně u žen i mužů. 
Počet uchazečů na jedno pracovní místo k 31.12. 2007 byl  4,7. 

 
V oddělení sociálně právní ochrany dětí bylo v roce 2007 evidováno 96 dětí, z toho 43 
nezletilých a 53 mladistvých. Do ústavní výchovy jich bylo umístěno 58, a to jak dětí 
tak mladistvých, 2 mladiství jsou ve výkonu trestu odnětí svobody.  
 
Lidé bez přístřeší – podle informací pracovníků NADĚJE o.s. měl azylový dům a 
terénní program v roce 2007 dohromady 206 klientů, což je převážná většina lidí bez 
přístřeší pohybujících se na území města Jablonce. Podle evidence vedené v azylovém 
domě pochází přímo z Jablonce nad Nisou 35 % klientů. K bezdomovectví většinou 
vede kumulace různých faktorů, ale stále častěji se objevuje jako jeden z nejčastějších 
důvodu zadluženost. V blízké budoucnosti se neočekává výrazný nárůst. 
 
Problematika závislostí  podle Analýzy drogové scény a služeb pro uživatele drog 
v Libereckém kraji (J. Radimecký, 2006) se na Jablonecku odhaduje na 150 – 200 
nitrolžilních uživatelů. Primární drogou je u většiny pervitin, který se dováží, ale na 
území města existují i varny. Podle informací terénních pracovníků se průměrný věk 
uživatelů pohybuje kolem 27 let.  
 
Na území města existují dvě vyloučené lokality, a to  Zelené údolí a Za Plynárnou; 
rizikové jsou  lokality ul. Dlouhá a ul. Revoluční. Ve všech těchto lokalitách dochází ke 
kumulaci negativních jevů jako nízká zaměstnanost a kvalifikace, zadluženost a různé 
typy závislostí, zejména gambling; předpokládá se i vysoký počet uživatelů pervitinu. 
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2.2. Vývoj kriminality. 

 
a) trestná činnost 
 
Trestná činnost v roce 2006 poklesla ve srovnání s  r. 2005 o 200 případů (13,2 %)  a 
index nápadu klesl na 291,8; pro srovnání – index na 10 tis. obyvatel byl v roce 2006 
v LK  345,6 . Počet trestných činů v Jablonci nad Nisou v roce 2007 však vzrostl o 83 
(6,3%) a index na 10 tis. obyvatel vzrostl na 308,8 (v LK 372,6). Z uvedených údajů 
vyplývá, že město Jablonec nad Nisou patří v Libereckém kraji mezi lokality s nižším 
nápadem trestné činnosti. 

 
Významně poklesl počet násilných trestných činů, a to o 33 proti roku 2005, ale došlo 
ke zvýšení o 10 ve srovnání s rokem 2006. Počet krádeží vloupáním se snížil, z 232 v r. 
2005 na 192 v roce 2007; snížil se sice počet vloupání do obchodů a do výkladních 
skříní, naopak se zvýšil počet vloupání od bytů, z 24 na 36. 
 
U násilné trestné činnosti došlo k výraznému zvýšení počtu loupeží – z 18 v r. 2005 i 
2006 na 35 v r. 2007 (nárůst o 94%), naopak poklesl počet trestných činů úmyslného 
ublížení na zdraví (o 35%). U trestných činů loupeží jde především o napadání nočních 
klubů a heren s cílem rychlého získání finanční hotovosti.  
 
Počet krádeží prostých, mezi které zahrnujeme krádeže motorových vozidel, krádeže 
z automobilů, krádeže kapesní, vzrostl z 733 na 747. Výrazně vzrostl počet krádeží 
motorových vozidel dvoustopých, a to ze 140 na 191 v r. 2007 (o 36%) a krádeží 
kapesních, ze 40 na 52 (o 30%). Poklesl počet krádeží z aut, z 301 na 209 případů 
(o 30%). 
 
Z ostatních trestných činů došlo ke zvýšení t.č. poškozování cizí věci, ze 131 na 166 
(o 26%). Snížil se počet trestných činů výtržnictví, z 61 na 31 (o 96%) a šíření 
toxikomanie, z 26 na 14 případů. 
 
Výrazně se snížil podíl nezletilých a mladistvých na páchání trestné činnosti. Jestliže 
v roce 2005 spáchali nezletilí 34 t.č., pak v roce 2007 jich bylo 6; v roce 2005 spáchali 
t.č. 48 mladiství, v r. 2007 spáchali 27 trestných činů. Údaje však vycházejí jen 
z objasněné trestné činnosti, procento podílu mladistvých na trestné činnosti  může být 
proto vyšší. 
 
Při hodnocení nápadu majetkové pouliční kriminality, kam byly zahrnuty trestné činy 
loupeže, krádeže vozidel a vloupání do domů a bytů, byly za oblasti s nejvyšším 
nápadem vytipovány tyto lokality: 
 
sídliště Mšeno       - podíl 35% nápadu, 
Jablonecké Paseky      - 18%, 
okolí nemocnice      - 13%, 
pěší zóna, okolí městského bazénu a Žižkův vrch  - cca 11% 
 
Dalšími kriminálně rizikovými oblastmi jsou Tyršův park a v budoucnu i prostory a 
parkoviště nově otevřených nákupních center. 
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Dílčí závěr. 
 
Násilnou i majetkovou trestnou činnost lze ovlivnit kamerovým monitorovacím 
systémem na území města, zvýšeným výkonem obchůzkové a hlídkové činnosti, ale i 
vlastním zajištěním objektů a majetku jejich majiteli; tj. zajištěním vhodnými 
uzamykatelnými prostředky, ochranou objektů alarmem a napojením na PCO 
bezpečnostních agentur. Preventivní aktivity proto mají zahrnovat i informování občanů 
o možnostech účinných bezpečnostních opatření. 

 
b) dopravní nehodovost 
 
Počet dopravních nehod na území města se snížil o 87 (10%), snížil se i počet nehod 
zaviněných chodci, ale podstatně vzrostl počet nehod zaviněných cyklisty – o 8 proti r. 
2005, což je nárůst o 500%  proti r. 2005 a o 100% proti r. 2006. 
 
Nejvíce zatíženým úsekem dopravní nehodovosti je ul. Pražská v úseku od křiž. s ul. 
5.května po křiž. s ul. Turnovská. Nebezpečné úseky z hlediska nedodržování povolené 
rychlosti jsou ulice Palackého, Podhorská od křiž. s ul. Mosteckou po Paseky, ul. 
Belgická, ul. Rýnovická. 
 
Nebezpečnými jsou i přechody pro chodce poblíž kruhových křižovatek, na 
ul.Podhorská, U Přehrady, ul. Palackého. Závažným problémem je nedostatek 
parkovacích míst na sídlištích na celém území města. 
 
Dílčí závěr . 
 
Počet dopravních nehod na území města se snížil o 87 (10%), snížil se i počet nehod 
zaviněných chodci, ale podstatně vzrostl počet nehod zaviněných v r. 2007 cyklisty – o 
8 ve srovnání s r. 2005. 
Nejvíce zatíženým úsekem dopravní nehodovosti je ul. Pražská v úseku od křiž. s ul. 5. 
května po křiž. s ul. Turnovská. Nebezpečné úseky z hlediska nedodržování povolené 
rychlosti jsou ulice Palackého, Podhorská od křižovatky s ul. Mosteckou po Paseky, ul. 
Belgická, ul. Rýnovická. 
Pozitivně se osvědčilo zvýraznění a nasvícení přechodů pro pěší – došlo k výraznému 
poklesu střetů s vozidlem s následkem ublížení na zdraví. 

 
c) přestupková činnost 

 
Nápad přestupkové činnosti se na území Jablonce n.N., na rozdíl od trestné činnosti, 
podstatně zvýšil. V roce 2007 bylo hlášeno nebo zjištěno 2297 přestupků proti 1972 
přestupkům v roce 2005, což je nárůst o 372 (16%). Z nich bylo objasněno (uznání viny) 
v 1606 případech (v roce 2005 v 1357 případech); nárůst je o 343  přestupky (25%)!! 
K poklesu došlo pouze u přestupků proti občanskému soužití, a to o 71, resp. o 35 
objasněných a u přestupků „ostatních“ – o 128 (42%).  K výraznému nárůstu, ve 
srovnání s r. 2005, došlo u dopravních přestupků a to na 1600 (o 610 !!) , resp. na 1205 
objasněných (uznaných vinným), což je o 440 ( 57% !!) více, než v r. 2005. 
 
Dílčí závěr 
 
Ve srovnání s lety 2005 a 2006 poklesl v r. 2007 počet přestupků spáchaných 
mladistvými. V roce 2007 se mladiství podíleli na spáchání 29 přestupků proti 38 v r. 
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2005 (pokles o 23%). K poklesu došlo u spáchání přestupků proti majetku o 2 (ve 
srovnání s 2006 o 9), dopravních přestupků (o 4), ale zvýšil se počet přestupků proti 
občanskému soužití (o 3). 
 
2.3. Institucionální analýza. 

 
Otázka potřebnosti a zajištění sociálních služeb v Jablonci nad Nisou je řešena v procesu 
komunitního plánování, který začal v roce 2007.  
 
Z hlediska primární prevence je ve městě  široká nabídka organizovaných 
volnočasových aktivit, i když většinou se jedná o jednorázové besedy a přednášky. 
Problémem je nedostatek veřejných sportovišť, případně stav a vybavení hřišť 
stávajících, dále chybí komplexní preventivní program pro školy, v rámci celého 
regionu není zatím dostupný ani jeden program protidrogové prevence s certifikací 
MŠMT. 
 
Z hlediska sekundární prevence lze kladně hodnotit činnost Komunitního centra pro 
národnostní menšiny v Zeleném údolí a činnost nestátních neziskových organizací, 
kterým poskytuje město zázemí. V současné době by bylo potřeba zvýšit počet terénních 
sociálních pracovníků, a to nejen v oblasti sociálně vyloučených lokalit; dále chybí 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a širší nabídka sociálních programů pro rodiny 
s dětmi. 
 
Komplexní služby pro lidi bez přístřeší poskytuje NADĚJE o.s., ale není dořešena 
otázka dalšího bydlení s případnými následnými službami. Tento problém bude řešit 
komunitní plán a to nejen pro výše uvedenou cílovou skupinu. V této souvislosti nelze 
nezmínit otázku zdravotní péče, zejména dostupnost testů na HIV/AIDS, hepatitidy, 
pohlavně přenosných chorob, TBC pro rizikové skupiny. V současné době se 
stabilizoval terénní výměnný program pro uživatele drog; funguje výměnná místnost, 
zřízení kontaktního centra bude také řešeno v rámci komunitního plánu. 
 
Z hlediska prevence terciální je v současné době dostatečná nabídka probačních 
programů pro mládež – Program resocializace mladým obviněným nebo odsouzeným 
poskytovaný REP-občanským sdružením a skupinové Právo pro každý den. Probační a 
mediační služba obnovila program Mentor pro práci s romskými pachateli, NADĚJE 
o.s. poskytuje resocializační program Doprovod. 
 
Policie ČR zřídila na žádost kurátorů OSPOD zvláštní výslechovou místnost pro děti a 
mládež, která nemá speciální technické zařízení, ale svým vybavením podobným dětské 
herně poskytuje výrazně lepší prostředí než klasická kancelář. 
 
Obecně lze říct, že občané nejsou  dostatečně informováni o činnosti jednotlivých 
organizací a poskytovaných službách. Problémem je i stigmatizace a netolerance k  
některým skupinám obyvatel. 

 
2.4. Výsledky sociologického průzkumu veřejného mínění týkajícího se pocitu 

bezpečí občanů. 
 
Sociologický průzkum byl proveden firmou Tima v dubnu 2008. Skupinu respondentů 
tvořil reprezentativní vzorek 555 obyvatel od 18-ti do 75-ti let. 
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a) Z druhů kriminality občany nejvíce trápí krádeže v bytech, sklepích a 

chodbách (47%); dále vykrádání aut (35%) a krádeže motorových vozidel 
(31%). 

b) Z přestupků jim nejvíce vadí znečisťování veřejných prostranství psími výkaly 
(46%), přestupky v silničním provozu (43%) a poškozování veřejné zeleně 
(35%) a přestupky v opilosti (31%). 

c) Největší problémy v okolí svého bydliště vidí v nedisciplinovaných řidičích 
(50%), v odpadu a špíně na ulicích a v parcích (44%) a v chování příslušníků 
národnostních menšin (43%), mládež, která se nudí a poflakuje se (34%). 

d) Pro 41% je fotbalové výtržnictví rozhodně problémem, pro 38% spíše není. 
e) S prací Policie ČR je spokojeno 45% respondentů a s městskou policií 40%. 
f) Městská policie by mohla zlepšit svou práci razantnějšími zákroky vůči 

vandalům (52%), kvalitním výkonem služby pěšími hlídkami (45%) a 
razantnějšími zákroky vůči bezohledným motoristům (38%) 

g) 61% občanů si přeje, aby byly herny přes noc (mezi 22. a 8. hodinou) 
uzavřeny; 

h) Při označení skupin obyvatel, které zasluhují zvýšenou pozornost, stanovilo 
pořadí – skupina seniorů 45% (ochrana před bytovou krádeží, podvodem a 
pod.), bezdomovce 43% a mladé lidi, kteří nemají zajištěnou práci ani bydlení 
39% dotázaných. 

i) Nejméně bezpečně se občané cítí v centru města !!, dále na konečné tramvaje a 
v Tyršově parku a na nádraží ČSAD. 
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3. Stanovení priorit 
 

3.1. SWOT analýza 
 

 
Silné stránky Slabé stránky 

 
- pokles trestné činnosti na území města 
- realizace zásad Community Policing  
- nízká nezaměstnanost  
- Azylový dům Naděje 
- resocializační program Doprovod 
- široká nabídka organizovaných   
   volnočasových aktivit 
- probační programy pro mládež 
- nízký počet dětí a mladistvých  umístěných 

ve výchovných zařízeních    
- činnost a spolupráce OSPOD, PMS a   
   dalších organizací  
-  Komunitní centrum pro národnostní  
   menšiny 
- úroveň dopravní výchovy 
 

 
- zastaralý systém MKMS 
- nárůst některých druhů trestné činnosti 
- nenaplněný stav PČR 
- dvě sociálně vyloučené lokality a riziková 
   lokalita 
- absence některých služeb sociální   
   prevence (i v rámci regionu) 
- nedostatečný počet terénních pracovníků 
- nedostatek sociálních a startovacích bytů 
- nedostatek volně přístupných sportovišť 
- absence nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež 
- technický stav DDH 
- chybí komplexní program specifické  
   primární prevence pro školy 

 

Příležitosti Ohrožení 
 
- realizace projektu Okrskář 
- zapojení širší veřejnosti  
- realizace komunitních plánů na obecní i na 
   krajské úrovni 
- vzdělávání odborníků  
- využití vícezdrojového financování 
- finanční podpora města programům PK  
- zapojení dobrovolníků 
- zavedení SVI 
- koordinace přednáškové činnosti pro školy 

 
- vznik nových nákupních center 
- dokončení rychlostního přivaděče z Liberce 
 - rostoucí zadluženost klientů 
 - stárnutí populace 
 - vzrůstající obecná tolerance k užívání 

návykových látek 
 - předsudky vůči některým skupinám  
 - možný nárůst nezaměstnanosti 
 - možná aktivizace extremistických hnutí 
 - oslabující výchovná  role rodiny 
 - případný vznik nových kriminálně 

rizikových subkultur mezi mládeží 
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3.2. Obecné cíle  

 
Obecným cílem je zvyšování pocitu bezpečí jabloneckých občanů, důvěra a respekt 
k policii, snižování kriminality a výskytu sociálně patologických jevů, vysoké právní 
vědomí občanů, obecně dostatečná a objektivní informovanost, dostupnost programů a 
služeb sociální prevence.  
 
Systém prevence kriminality by měl být koordinovaný, stabilně financovaný a schopný 
pružně reagovat na aktuální situaci. 

 
3.3. Základní východiska ke stanovení priorit. 

 
Na základě údajů uvedených v kapitole 2. Východiska a hodnocení stavu veřejného 
pořádku, bezpečnosti a mínění občanů, bylo stanoveno zaměření prevence na tyto 
oblasti a cílové skupiny: 

 
a) pozornost v následujících letech zaměřit hlavně na tzv. „pouliční“  kriminalitu 

obecně s důrazem na  vytipované lokality s vysokým nápadem trestné činnosti; 
situaci  sledovat a vyhodnocovat tak, aby opatření reagovala na aktuální situaci; 

 
- nárůst trestné činnosti byl zaznamenán u loupeží, kapesních krádeží, krádeží 

dvoustopých motorových vozidel, vloupání do domů a bytů; 
- lokality s největším nápadem trestné činnosti a přestupkovosti jsou sídliště Mšeno, 

Jablonecké Paseky, okolí nemocnice, pěší zóna, okolí bazénu, Žižkův vrch 
s předpokladem nárůstu u obchodních center s jejich parkovišti. 

 
Kromě zvýšeného výkonu obchůzkové a hlídkové činnosti lze dle doporučení P ČR 
ovlivnit výskyt výše uvedených druhů trestných činů modernizací a rozšířením 
kamerového  monitorovacího (dohlížecího) systému, a to hlavně v případě loupeží, 
krádeží a vykrádání motorových vozidel. 
 
Vykrádání vozidel lze dále omezit zřízením oplocených a hlídaných parkovacích ploch, 
pro realizaci tohoto opatření je ale potřeba úprava majetkoprávních poměrů u vhodných 
pozemků, nebude proto řešeno přímo v rámci koncepce prevence kriminality. 
Vhodnými technickými prostředky je možné předejít i vloupání do bytů a provozoven, 
případně loupežím; realizace tohoto opatření je především na majitelích. 

 
b) v oblasti dopravy bude prevence zaměřena na rozvoj dopravní výchovy, bude se 

pokračovat v realizaci účinných preventivních opatření pro bezpečnost na silnici a 
ve vytváření podmínek pro provádění kontrol dodržování pravidel silničního 
provozu Policí ČR v součinnosti   s městskou policí.   

 
Dopravní výchova je určena především pro školy; další cílovou skupinou budou rodiny 
s dětmi a ve spolupráci s BESIP se budou uskutečňovat další akce pro veřejnost. Je 
nutné zaměřit se na technický stav dětského dopravního hřiště, které ale zatím není 
převedeno do majetku města. 
 
Jako prevence střetů chodců s vozidlem se osvědčilo osvětlování a zvýrazňování        
přechodů, v realizaci tohoto opatření se bude nadále pokračovat. Pro realizaci kontrol 
na nejzatíženějších úsecích bude vybudováno 8-10 stanovišť. 
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3.4. Zaměření na cílové skupiny  

  
a) Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 
Vzhledem k tomu, že sociální exkluze je způsobena zejména nízkými příjmy, je zde 
zvýšené riziko výskytu určitých druhů kriminality, a to zejména pouliční. Vykrádání 
vozidel se pak váže převážně k drogové kriminalitě.  
 
Tuto skupinu nelze chápat jen jako skupinu potencionálních pachatelů, ale i jako 
potencionální oběti; kriminální chování se projevuje i uvnitř skupiny (může to být  násilí 
či lichva). Tato trestná činnost zřejmé bývá často nehlášená, ať už z důvodů nízkého 
právního vědomí nebo nedůvěry k většinové společnosti.  Toto by mělo být  řešeno 
v rámci terénní sociální práce. 
 
V této skupině dochází ke kumulaci sociálně patologických jevů; negativní vzorce 
chování se dále přenášejí na děti, a to především v  sociálně vyloučených a rizikových 
lokalitách. 
 
Prevence v následujících letech bude zaměřena na eliminaci faktorů s exkluzí spojených,  
tzn. s: 
 
nízkou vzdělaností, 
dlouhodobou nezaměstnaností, 
zadlužeností 
a závislostmi.  

 
Osobami ohroženými sociálním vyloučením jsou především: 
 
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 
osoby bez přístřeší 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody  
osoby po opuštění  výchovných zařízení 
uživatelé návykových látek, gambleři. 

 
b) Děti, mládež, rodina. 

 
Přes pokles zjištěného podílu dětí a mládeže na trestné činnosti nelze tuto skupinu 
opomíjet. Podle kvalifikovaného odhadu P ČR je podíl mladistvých a nezletilých na 
trestné činnosti 15 -18%, protože údaje ve statistikách vycházejí pouze z objasněných 
případů, u mladistvých a nezletilých je celková objasněnost nízká (cca 50%). 
 
Neklesá počet dětí s výchovnými problémy, oslabuje se funkce rodiny ve výchově, 
odpovědnost je často přenášena na školy, které k tomu nemají mj. dostatek pravomocí.  
Zanedbatelný není ani nárůst podílu mládeže na násilné trestné činnosti.  
 
V následujícím období budou preventivní aktivity prioritně určeny dětem a mládeži 
především v  sociálně vyloučených lokalitách Zelené údolí, Za plynárnou a v rizikové 
lokalitě  ulic Dlouhá, Revoluční.  Dále bude  prevence směřovat  do oblasti sídlišť 
Mšeno, Šumava a Žižkův vrch.  
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V rámci komunitního plánování se počítá s rozšířením terénní práce, a to nejen 
u stávajících programů, ale i u terénní práce s mládeží. Ta by jednak monitorovala vývoj 
některých sociálně patologických jevů, jednak by umožnila depistáž rizikových jedinců 
a následnou sociální práci přímo v jejich přirozeném prostředí. Zřízena mají být 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – pro klienty do 13-ti let a pro klienty od 13-ti 
let, v úvahu připadá i zařízení pro klienty od 18-ti do 26-ti let.  
 
Zavedení systému včasné intervence umožní zrychlení komunikace mezi jednotlivými 
institucemi pracujícími s mládeží a  zavádění účinnějších výchovných opatření s větší 
zpětnou vazbou. Systém má ve své  základní formě propojovat okresní státní 
zastupitelství, okresní soud, PMS, P ČR, MP a OSPOD. 
 
Mezi faktory, které mohou v pozdějším věku vést k delikventnímu chování, patří 
patologické vztahy v rodině. Ty negativně ovlivňují formování osobnosti dítěte už 
v raném věku. 

 
Proto jsou mezi cílové skupiny zařazeny také rodiny s dětmi ohrožené sociálním 
vyloučením (hmotná nouze, neúplné rodiny, národnostní menšiny, cizinci). 

 
c) Oběti trestných činů, ohrožené skupiny.  

 
Jako nejzranitelnější byly vytipovány tyto skupiny obyvatel:senioři, zdravotně postižení, 
ženy a děti. Je nutné brát v úvahu nejen statistické údaje, ale i pocit strachu 
z kriminality, což se týká zejména seniorů; důležitá je pochopitelně i objektivnost 
podávaných nebo získaných informací. 
 
Součástí prevence je  poskytování informací o bezpečném chování a vhodných 
opatřeních široké veřejnosti, specifikovaným cílovým skupinám, ale i pracovníkům, 
kteří s výše uvedenými skupinami přicházejí do kontaktu (školy, NNO, policie apod). 
To se týká i rozpoznávání syndromu CAN u dětí. 
 
Zajištěno by mělo být  dostupné odborné právní a psychosociální poradenství pro oběti 
trestných činů. Netýká se ale jen činů násilných, které mají většinou nejtěžší dopad na 
psychiku člověka; reakce jedinců mohou být velice individuální a proto možnost 
odborné pomoci se nevztahuje jen na oběti násilí, ale i na oběti jiných trestných činů 
případně i svědky. Proto bude v následujících letech propagováno nejblíže dostupné 
poradenství, což je v současné době Poradna Bílého kruhu bezpečí Liberec. 
 
Dále by měly být zajištěny služby krizové pomoci dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, alespoň v rámci regionu, případně kumulací služeb. Měly zohledňovat potřeby 
dětských obětí a svědků, využívat nejbližší dostupné speciální vyšetřovací místnosti 
vybavené technickým zařízením a v regionu dořešit kapacitu zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. 
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3.5. Priority, ve kterých bude koncepce realizována 

 
I. Pouliční kriminalita 
 

Snižování nápadu trestných činů krádeží, krádeží motorových vozidel, 
výtržnictví, loupeží, vloupání do motorových vozidel a kapesních 
krádeží  ve stávajících , ale i v možných budoucích rizikových lokalitách. 

   
Cíl I/1 Omezení příležitostí k páchání trestné činnosti 
Cíl I/2 Eliminace faktorů vedoucích k sociálnímu vyloučení 

 
II. Prevence sociálně patologických  jevů u dětí a mládeže 

 
Snižování výskytu sociálně patologických jevů se zaměřením na takové, 
které mohou vést ke kriminálnímu chování; především na užívání 
alkoholových i nealkoholových drog, agresivitu, šikanu, rasovou 
nesnášenlivost, záškoláctví. Zajistit vyhledávání rizikových klientů, 
možnost následné práce s nimi, zkvalitnit trávení volného času, zlepšení 
komunikace a součinnosti mezi jednotlivými subjekty pracujícími 
s mládeží. 

   
Cíl II/1 Včasná intervence a návazné programy 
Cíl II/2 Zajištění podmínek pro primární, specifickou primární a 

sekundární prevenci 
 

III. Oblast dopravy 
 
 Snižování dopravní nehodovosti; změnit chování řidičů a cyklistů na 

pozemních komunikacích, zaměření se na dodržování pravidel silničního 
provozu s důrazem na dodržování stanovené maximální rychlosti a 
správného způsobu jízdy. 

 
Cíl III/1 Zvyšování dopravní bezpečnosti na městských 

komunikacích 
Cíl III/2 Rozvoj  dopravní výchovy 

 
IV. Systém prevence kriminality 

 
Zajistit provázanost Koncepce prevence kriminality s dalšími 
strategickými dokumenty města, zlepšit komunikaci mezi jednotlivými 
subjekty, zajistit další odborné vzdělávání pracovníků v systému 
prevence kriminality. V městských programech prevence kriminality 
řešit finanční podporu organizací, které mají omezený přístup 
k získávání dotací. 

 
 

Cíl IV/1 Součinnost, stabilita, ucelenost systému prevence 
kriminality s možnou návazností v dalším období 
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4. Cíle a opatření k naplnění priorit 
 
Cíl I/1: Omezení příležitostí k páchání trestné činnosti 
 
Průběžná opatření: 
 
I/1/1 Vytipovávání rizikových lokalit, průběžné sledování vývoje jednotlivých 

druhů trestné činnosti 
 
Odpovědnost:  - manažer prevence kriminality 
Realizátor:  - ředitel městské policie, P ČR 
Indikátory:  - půlroční výstupy 
 
I/1/2 Zapojování dalších subjektů a širší veřejnosti do problematiky trestné 

činnosti ve vztahu k dané lokalitě 
 
Odpovědnost:  - manažer prevence kriminality 
Realizátor:  - ředitel městské policie, P ČR 
Indikátory:  - dle záměru (počet zapojených/proškolených osob apod.) 
 
I/1/3 Zavádění bezpečnostních opatření ve vztahu k dané lokalitě 
 
Odpovědnost:  - manažer prevence kriminality 
Realizátor:  - ředitel městské policie, P ČR 
Finanční zdroje: - město Jablonec nad Nisou, MV ČR, ROP, KÚ LK 
Indikátory:  - dle charakteru opatření (počet, účinnost apod.) 
 
I/1/4 Besedy a přednášky pro širší veřejnost a specifické cílové skupiny (senioři, 

ženy, zdravotně postižení), informace o účinných opatřeních 
 
Odpovědnost:  - manažer prevence kriminality 
Realizátor:  - MP, P ČR, odborníci 
Finanční zdroje: - MV, KÚLK 
Indikátory:  - počet typů přednášek podle cílových skupin 

- počet přednášek a účastníků 
 
Hlavní úkoly 
 
I/1/5  Modernizace a rozšíření městského kamerového monitorovacího  

( dohlížecího) systému. 
 
Časový horizont: - modernizace 2009 

- rozšiřování  průběžně po modernizaci 2009 - 2010 
Realizátor:  - město Jablonec nad Nisou                            
Finanční zdroje: - ERN, ROP, KÚ LK, město 
Náklady:  - cca 27 mil. Kč 
Indikátory:                  - kapacita záznamového zařízení, počet propojených složek,               

                                počet nových funkcí, počet nových kamerových bodů,  
                                podíl na  objasněnosti trestných činů, vývoj nápadu TČ 
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I/1/6  Zlepšení osvětlení rizikových míst 
 
Časový horizont: - analýza, projektový záměr 2009 

- realizace   2010 – 2011 
Realizátor:  - město, TSJ s.r.o.  
Finanční zdroje: - MV ČR, KÚLK, město 
Náklady:  - dle záměru (5-45 tis. Kč za světelný bod podle typu) 
Indikátory:  - počet světelných bodů, vývoj nápadu TČ 
 
 
Cíl I/2: Eliminace faktorů vedoucích k sociálnímu vyloučení 
 
Průběžná opatření: 
 
I/2/1  Podpora města programům:  

• resocializační a reintegrační programy  
• zvyšování vzdělanosti a kvalifikace 
• motivační programy, podporované zaměstnávání a pracovní poradenství 
• podpora programům sekundární a terciální protidrogové prevence 
• podpora poradenství, případně kampaní týkajících se zadluženosti. 
• propagace nejblíže dostupné poradny pro oběti trestných činů 

 
Odpovídá:  - humanitní odbor, manažer prevence kriminality 
Realizátor:  - město, oddělení dotací MÚ, MP, PMS 
Finanční zdroje: - MPSV, MŠMT, RVZRK, ESF 
Indikátory:                  - počet podpořených programů/klientů 
 
Hlavní úkoly:  
 
I/2/2  Omezování provozování výherních hracích přístrojů (případně další 

omezení v závislosti na legislativních změnách) 
 
Časový horizont: - vydání OZV v roce 2009  
Odpovídá:  - právní oddělení a starosta města  
Součinnost.  - KÚ LK, MV   
 
I/2/3  Rozšíření terénních programů (v rámci komunitního plánování) 
 
Časový horizont: - příprava a finanční zabezpečení 2008, 2009 
Realizace:  - od 2009 
Odpovídá:  - město 
Indikátory:  - počet pracovníků, počet klientů/kontaktů 
 
Cíl II/1: Včasná intervence a návazné programy      
 
Průběžná opatření: 
 
II/1/1  Podpora výchovnému poradenství a probačním programům 
 
Finanční zdroje: - MPSV, MV, MSp 
Realizátor:  - PMS, poskytovatelé služeb 
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Indikátory:  - počet podpořených programů, počet klientů 
 
II/1/2  Realizace programů zaměřených na práci s rodinou s dětmi. 
 
Finanční zdroje: - MPSV, MV, KÚLK 
Realizátor:  - poskytovatelé služeb 
Indikátory:  - počet podpořených programů, počet klientů, počet akcí 
 
Hlavní úkoly: 
 
II/1/3  Zavedení systému včasné intervence. 
 
Časový horizont: - přípravná fáze 2009,  realizace 2010   
Realizátor:  - město 
Finanční zdroje: - MV ČR 
Náklady:  - cca 2,0 mil. Kč 
Indikátory:  - počty a typy zapojených subjektů, počet klientů, nárůst počtu klientů 
 
 
Cíl II/2: Vytvoření podmínek pro primární, specifickou primární a sekundární 

prevenci. 
 
Průběžná opatření: 
 
II/2/1  Podpora programům poskytujícím volnočasové aktivity mládeži, prioritně 

pro vymezené cílové skupiny. 
 
Finanční zdroje: - MŠMT, MV, MŠMT, KÚLK 
Realizátor:  - NNO, školská zařízení, MP apd. 
Indikátory:  - počet podpořených programů, počet klientů, počet akcí 
 
II/2/2 Podpora škol a dalších subjektů při realizaci programů specifické 

primární prevence SPJ 
 
Finanční zdroje: - MŠMT,  KÚLK, RVKPP 
Realizátor:  - NNO, školská zařízení, PIS PČR apd. 
Indikátory:  - počet podpořených programů, počet účastníků, počet akcí 
 
II/2/3 Realizace besed a přednášek k bezpečnému chování a zvyšování právního 

vědomí pro žáky mateřských, základních a středních škol 
 
Odpovídá:  - ředitel MP, manažer prevence kriminality 
Realizátor:  - MP, P ČR, odborníci  
Indikátory:  - počet přednášek/účastníků/cílových skupin 
 
Hlavní úkoly: 
 
II/2/4 Zajištění veřejně přístupných sportovišť 
 
- s možnou návazností na zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a terénního 
programu typu streetwork (bude řešeno v rámci komunitního plánu) v lokalitách Dlouhá, 
Revoluční případně i mimo ně 
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Časový horizont: - projekt r. 2009, realizace 2009 (2010) 
Realizátor:  - město                  
Finanční  zdroje: - MV ČR, nadace           
Náklady:  - 1,5  mil Kč  

 
II/2/5 Vytipovat další riziková místa v oblasti sídlišť (Mšeno, Šumava, Žižkův 

vrch) se stejným úkolem II/2/4 
 
Časový horizont: - r.2010-2011 
Realizátor:  - město 
Finanční zdroje: - MV ČR, nadace, ROP 
Náklady:                     - dle projektových záměrů 
 
II/2/6 Nabídka komplexních preventivních programů pro školy.  
 
Časový horizont: - zpracování v roce 2009, realizace postupně 2009 - 2011 
Realizátor:  - město (v rámci komunitního plánu i na úrovni regionu) 
Finanční zdroje: - město, KÚ LK, MŠMT 
 
 
Cíl III/1: Zvyšování dopravní bezpečnosti na městských komunikacích 
 
Průběžná opatření: 
 
III/1/1 Pokračovat v součinnostních akcích MP a P ČR včetně preventivní 

kontrolní činnosti 
 
Realizátor:  - P ČR, MP 
Zodpovídá:  - ředitel MP 

 
Hlavní úkoly: 
  
III/1/2 Vybudování stanovišť pro hlídky PČR a MP ke  kontrole dodržování 

pravidel silničního provozu  
 
Časový horizont: - vytipování 8-10 stanovišť 2009, realizace 2009-2010 
Realizátor:  - město i v souladu s IPRM 
Náklady:  - 20 000 Kč/stanoviště 
Finanční zdroje: - KÚ LK, ROP 
 
III/1/3 Nasvícení a zvýrazňování přechodů pro chodce 
 
Časový horizont: - vytipování 2009, realizace 2009-2011 
Realizátor:  - město, TSJ s.r.o.   
Náklady:  - světelný bod 20 000 – 40 000 Kč 
Finanční zdroje: - KÚ LK 
Indikátory:  - počet přechodů/vývoj dopravní nehodovosti 
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Cíl III/2: Rozvoj dopravní výchovy 
 
Průběžná opatření: 
 
III/2/1 Rozvíjení spolupráce s BESIPem a realizace preventivních akcí pro 

veřejnost. 
 
Realizátor: - MP, P ČR 
Zodpovídá:  - hlavní referent DDH, manažer prevence kriminality 
Finanční zdroje: - KÚ LK, město 
Indikátory:  - počet akcí/účastníků/cílových skupin 
 
Hlavní úkoly: 
 
III/2/2 Zlepšení technického stavu dětského dopravního hřiště, rozšíření využití 

možností pro aktivity rodin s dětmi (i v době prázdnin), zajištění převodu 
DDH do vlastnictví města. 

 
Časový horizont: - 2010 
Realizátor:  - město  
Náklady:  - 500 tis. Kč 
Finanční zdroje: - ROP, nadace, KÚ LK 
 
Cíl IV/1: Součinnost, stabilita, ucelenost systému prevence kriminality s možnou 

návazností v dalším období 
 
Průběžná opatření: 
 
IV/1/1 Stabilní finanční podpora města organizacím provozujícím programy 

v souladu s prioritami koncepce. 
 
Odpovídá:  - manažer prevence kriminality, starosta města 
Časové plnění: - při přípravě rozpočtu města 
Indikátory:  - počet podpořených organizací/programů 
 
IV/1/2 Plánování činnosti v oblasti prevence kriminality, a to v souladu 

s Koncepcí prevence kriminality, s Bezpečnostní politikou města a 
Komunitním plánem sociálních služeb včetně zapojení dalších 
organizačních složek MěÚ , např. odboru rozvoje. 

 
Realizace:  - Městské programy prevence kriminality na kalendářní rok 
Odpovídá:  - starosta města 
Plní:   - manažer prevence kriminality 
 
IV/1/3 Odborné vzdělávání pracovníků zapojených do systému prevence 

kriminality 
 
Realizace:  - od r. 2009 
Odpovídá:  - manažer prevence kriminality 
Plní:   - MV ČR, město, nestátní neziskové organizace 
Finanční zdroje: - MV ČR, KÚ LK, město 
Indikátory:                  - počet školení/účastníků 
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IV/1/4 Pokračování a rozvíjení spolupráce MP a P ČR na základě zásad 

Community policing 
 
Realizace:  - od r. 2009 s návazností na r. 2008  
Odpovídá:  - ředitel městské policie 
 
IV/1/5 Propagace systému prevence kriminality v jednotlivých organizací a 

propagace preventivních programů 
 
Realizace:  - průběžně 
Odpovídá:  - manažer prevence kriminality 
Indikátory:  - počet zpráv na webu, v tisku, počet tištěných informačních materiálů  
              
 
5. Kontrola  a hodnocení 
 
Na základě Koncepce prevence kriminality bude každoročně zpracován Městský program 
prevence kriminality, ve kterém budou rozpracovány jednotlivé cíle, programy a projekty 
včetně jejich organizačního a materiálního zabezpečení a hodnocení; na základě jednotlivých 
projektových záměrů budou stanoveny konkrétní indikátory pro vyhodnocení. 
Městský program prevence kriminality Jablonce nad Nisou bude zpracovávat pracovní 
skupina prevence kriminality a nejpozději v lednu ho předloží starosta ke schválení radě 
města. 
 
Hodnocení plnění úkolů Koncepce prevence kriminality bude provádět pracovní skupina 
prevence kriminality vždy v červnu a v lednu za uplynulý rok, předkládat je bude Komisi 
prevence kriminality a radě města. Hodnocení koncepce za rok bude předkládat starosta města 
k projednání zastupitelstvu města. 
 
Pololetní hodnocení městského programu prevence zpracuje manažer prevence kriminality a 
předloží radě města v červnu, splnění úkolů Programu prevence kriminality za uplynulý rok 
v lednu. 
 
6. Vysvětlení některých pojmů 
 
Community policing  

Znamená jednak komunitní přístup k policejní práci, policejní práci orientovanou na službu 
veřejnosti, anebo také společenskou policejní činnost. Zatímco předmětem zájmu tradičních 
policejních strategií je protiprávní chování, předmětem zájmu community policing jsou 
následky, které kriminalita způsobuje, vzniklé škody a potenciální hrozby.  Je to souhrn 
takových policejních přístupů, které dokáží identifikovat a pojmenovat řadu problémů 
v oblasti veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti. V návaznosti na označení jevů pak policie 
navrhne možnosti opatření jevům předcházející a to nejen vlastních, tedy policejních, ale i 
takových, na kterých se bude podílet široká veřejnost. Na základě komunikace mezi všemi 
zmíněnými – tedy policií i veřejností, vznikne řada aktivit, které jsou zaměřené především na 
odstraňování příčin těchto problémů. Policie se tak chová proaktivně, předchází kriminalitě 
tím, že navrhuje na základě svých znalostí a zkušeností taková opatření, která jí zamezí už při 
jejím vzniku. 

Zdroj: www.mvcr.cz 
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Depistáž 
 
Jde o aktivní vyhledávání určitého znaku v populaci. Používá se např. při preventivních 
programech cílených na nositele určitých znaků. 
 

Zdroj: Matoušek O., Slovník sociální práce, Portál, 2005 
 
Komunitní plánování 
 
Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (obcí, krajů) 
s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb při 
vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. 
Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. 
 

Zdroj: www.mpsv.cz 
 
Podporované zaměstnávání 
 
Je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném 
pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých 
důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou 
podporu poskytovanou před i po nástupu do práce. 
 

Zdroj: www.unie-pz.cz 
 
Probační program pro mládež 
 
Jde o program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, 
program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo 
jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým 
režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul 
chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a 
k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným.“ (zákon č. 218/2003 Sb. , § 17 odst. 1). 
 

Zdroj: www.pmscr.cz 
Resocializační programy 
 
Programy se zaměřují na společensky nepřijatelné sociální postoje a způsoby jednání lidí a na 
jejich začleňování do společnosti přijatelným způsobem. 
 

Zdroj: www.sluzbyprevence.mpsv.cz 
 

                             
Specifická primární prevence 
 
Ve specifické primární prevenci se jedná o preventivní působení zaměřené přímo 
na problematiku daného jevu, kterému se prevence snaží předejít. Tyto programy by například 
za neexistence fenoménu drogové závislosti nevznikaly a nebyly by rozvíjeny. 
                      

Zdroj: www.msmt.cz 
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Stigmatizace 
 
Jde o předsudek vůči někomu, jemuž jsou pak připisovány záporné vlastnosti. Předem dané 
záporné hodnocení, které je okolím přisouzeno jedinci, skupině nebo organizaci. 
 

Zdroj: Hartl P., Hartlová H., Psychologický slovník, Portál, Praha 2000 
 
 
Streetwork 
 
Streetwork je vyhledávací, doprovodná a mobilní sociální práce s nízkoprahovou nabídkou 
sociální pomoci. Ta je zaměřená na jednotlivce a skupiny s rizikovým chováním, které 
sociální pracovník kontaktuje v době a místech jejich spontánního pobývání a setkávání. Jsou 
to zejména děti a mladiství trávící svůj volný čas bez dozoru a smysluplné náplně na ulici, 
příslušníci rodin s nízkou sociokulturní úrovní, členové skupin vyznačujících se 
negativistickým a agresivním přístupem k okolí, osoby experimentující s drogami, 
problémoví uživatelé drog nebo osoby na drogách závislé, osoby žijící na ulici, osoby trávící 
mnoho času hrou na hracích automatech, mladiství provozující prostituci apod. 
 

Zdroj: Matoušek O.,Slovník sociální práce, Portál,  Praha 2005 
 
Projekt SVI (systém včasné intervence) 
 
Je postaven na třech pilířích. Prvním pilířem je vytvoření metodické spolupráce mezi 
institucemi, které jsou účastníky SVI (orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policií ČR, 
justičními orgány, obecní policií, úřady práce, zdravotnickými zařízeními, školami 
a školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi), což umožňuje efektivně 
a rychle pracovat s klientem, jeho rodinou a prostředím, v němž žije; v praxi spolupráci 
realizuje Tým pro mládež.Druhým pilířem je vytvoření jednotného informačního prostředí, 
které umožňuje předávání, doplňování, sdílení a vyhodnocování informací mezi účastníky 
SVI a zjednodušení celého procesu v místě trvalého bydliště klienta, ale i mezi jednotlivými 
SVI v případě kontaktu klienta s SVI mimo trvalé bydliště. Třetím pilířem jsou konkrétní 
praktická opatření, která tvoří samotný proces nápravy delikventa; např. probační 
resocializační programy, alternativní programy, pedagogicko-psychologické poradny, 
speciální programy pro práci s rizikovým klientem, apod. 
  

Zdroj: www.mvcr.cz 
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7. Použité zkratky 
 
 
BESIP    agentura starající se o bezpečnost silničního provozu 
CAN (syndrom)  syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte  
DDH    dětské dopravní hřiště 
ERN    Euroregion Nisa  
ESF    Evropský sociální fond 
KÚLK    Krajský úřad Libereckého kraje 
KPK    Komise prevence kriminality 
MKDS                                     Městský kamerový dohlížecí systém 
MKMS                                   Městský kamerový monitorovací systém 
MP    Městská policie 
MPSV    Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MSp    Ministerstvo spravedlnosti 
MV    Ministerstvo vnitra 
MZ    Ministerstvo zdravotnictví 
NNO    nestátní nezisková organizace 
OZV    obecně závazná vyhláška 
OSPOD   oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
PČR                                        Policie České republiky 
PMS                                     Probační a mediační služba 
PIS PČR   Preventivně informační skupina Policie České republiky 
PCO    pult centrální ochrany 
ROP    Regionální operační program 
RVKPP   Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
RVZK    Rada vlády pro záležitosti romské komunity 
SPJ    sociálně patologické jevy 
SVI    systém včasné intervence 
TČ    trestná činnost 
VTOS    výkon trestu odnětí svobody 
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