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I. Úvod, struktura prevence kriminality, úrovně preventivních aktivit 

 
Plán prevence kriminality statutárního města Jablonec nad Nisou na léta 2012 až 2016 (dále jen 
Plán) je zpracován v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 
2015 schválenou usnesením vlády České republiky č.925/2011 a v souladu s Metodikou přípravy 
plánu prevence kriminality obce na léta 2012 až 2015 (OPK MV ČR – 2011). Systém prevence 
kriminality v ČR v letech 2012 až 2015 bude mít 3 úrovně, a to republikovou a resortní, krajskou a 
lokální (samosprávy měst a obcí). Obce na lokální úrovni zpracují plán na nejméně  dvouleté 
období.  
Městu Jablonec nad Nisou, které bylo v letech 2009 až 2011 zařazeno v městské úrovni, je 
doporučeno zpracovat vlastní Plán na léta 2012 až 2015 (2016). 
Pro období 2012 až 2016 byla jmenována Komise prevence kriminality (dále jen Komise), jejímiž 
členy jsou zástupci magistrátu – odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pracovník magistrátu 
odpovědný za prevenci kriminality,  romská poradkyně, zástupce odboru školství, dále Policie ČR 
ÚO Jablonec nad Nisou, zástupce Městské policie v Jablonci nad Nisou, Probační a mediační 
služby ČR, občanské iniciativy, NNO, fyzické osoby činné v oblasti prevence kriminality.  
Komise se podílela na tvorbě Plánu, který vychází z hodnocení Koncepce v letech 2009 až 2011 a 
z bezpečnostní analýzy města. Ta zahrnuje analýzu kriminality, sociálně demografickou analýzu, 
institucionální analýzu a výsledky sociologického průzkumu pocitu bezpečí jabloneckých občanů. 
Zúčastnilo se ho 431 respondentů kteří tvořili reprezentativní vzorek jablonecké populace. 
Komise se bude scházet minimálně dvakrát do roka, a to zejména pro tvorbu a vyhodnocení 
Programů prevence kriminality na jednotlivé roky a  hodnocení Plánu.  
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 formami a prostředky prevence kriminality ovlivnit. 
 
1.1.Struktura prevence kriminality. 
 
Sociální prevence 
 
Představuje aktivity zaměřené na odstranění kriminálně rizikového chování v cílových skupinách 
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. Důraz je nutné položit v současné době na děti a mládež se zaměřením na rizikové a 
ochranné faktory spojené s trestnou činností. 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 
 
Má za cíl snižování příležitostí a podnětů k páchání trestné činnosti, maximalizaci rizika dopadení a 
minimalizaci prospěchu z trestné činnosti. 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.  
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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 město, městská policie, v rámci kompetencí vymezených ministerstvem vnitra Policie 
ČR a další subjekty působící v oblasti ochrany majetku a osob. 
 
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. 
 
1.2.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. 
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II. Bezpečnostní analýza 

 
II/1. Analýza kriminality a přestupkovosti 
 
Úvod. 
 
V analýze kriminality jsou zahrnuté vybrané trestné činy, které jsou nejčastější, nejvíce ovlivňují 
bezpečnost občanů města a jsou zároveň činností Policie ČR, městské policie, orgánů města a 
neziskových organizací ovlivnitelné. 
Nelze v analýze srovnávat trestnou činnost, popř. indexy nápadu trestné činnosti s některými městy. 
Statistiky Libereckého kraje i MV ČR vychází z údajů pro obvodní oddělení P ČR, tato analýza  
řeší nápad trestné činnosti na území města, které zasahuje do činnosti tří OO P ČR.  
 
1.1. Celková kriminalita na území města Jablonce nad Nisou a vybrané druhy trestných činů 
(podklady-zdroj Krajské ředitelství Policie LK -  Územní odbor Jablonec nad Nisou) 
 

2010 2011 
Počet tr.činů index nápadu Počet tr. činů index nápadu 

1601 352,9 1538 347,44 
 
Trestná činnost v roce 2011 klesla ve srovnání s  r. 2010 o 63 případy (o 3,9 %)  a index nápadu 
klesl na 347,4 .  
 
a) Vybrané druhy trestných činů (z celkové trestné činnosti). 
 

Rok 2010 2011 
Vybrané druhy trestné činy Pachatel poškozený trestné činy pachatel poškozený 

trestných činů počet objasněno nezletilý mladistvý senior počet objasněno nezletilý mladistvý senior 

Loupeže 31 17 0 1 6 35 7 0 2 6 
úmyslné ublížení na zdraví 23 17 0 0 0 33 24 0 1 3 
násilné tr.č. celkem 121 91 1 2 12 141 92 3 4 12 
krádeže vloupání do obchodů 46 15 0 0  41 11 0 0  
krádeže vloup. do výkl. skříní 0 0 0 0  0 0 0 0  
krádeže vloupání do bytů 31 6 0 1 10 24 10 2 1 9 
krádeže vloupáním celkem 304 74 1 2 45 242 47 2 2 46 
krádeže mot. voz. 
dvoustopých 

134 19 0 0  108 11 0 0  

krádeže z automobilů 204 6 0 0  165 24 0 1  
krádeže kapesní 47 4 0 1 9 50 8 0 1 17 
krádeže prosté celkem 567 104 0 3 61 517 127 1 6 57 
poškozování cizí věci 203 51 0 1  179 35 0 0  
výtržnictví 35 31 1 1  51 50 3 2  
sprejerství 1 1 0 0  1 1 0 0  
šíření toxikomanie 8 7 1 0  10 9 0 2  
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Z uvedeného vyplývá, že se zvýšil počet násilných trestných činů, a to o  20 proti roku 2010  (o 
16%), z toho úmyslného ublížení na zdraví o 10 (o 43% !!), dále počet t.č. výtržnictví o 16 (o 45 % 
!!).  
Snížil se počet krádeží vloupáním do bytů o 7 (o 22 %), krádeží prostých o 50 (o 8,8 %), krádeží 
z automobilů o 39 ( o 19 %). Zvýšil se počet loupeží o 4.  
Změn však nedoznal počet případů, v nichž jsou obětí senioři. I při snížení celkového počtu 
trestných činů o 63, počet případů ohrožených seniorů se snížil jen o 3, ze 118 v roce 2010 na 115 
v roce 2011. Tato skupina obyvatel zůstává nadále skupinou ohroženou. 
 
1.2.  Majetková kriminalita 
 
 

2010 2011 Trestné činy/rok 
počet % + - počet % + - 

Majetková kriminalita celkem 871 100,0   759 100,0 -112 
Krádeže vloupáním celkem 304 34,9   242 31,8 -62 
Krádeže prosté celkem 567 65,1   517 68,1 -50 
 
Počet krádeží vloupáním se snížil, z 304 v roce 2010 na 242 v roce 2011 tj. o 62 (20,4%); přesto 
tento počet dosahuje úrovně v r. 2008. Snížil se v r. 2011 i počet vloupání do bytů – o 7. 
Počet krádeží prostých, mezi které zahrnujeme krádeže motorových vozidel, krádeže z automobilů, 
krádeže kapesní, se snížil ze 567 na 517 tj. o 50 (8,8 %). Výrazně se snížil počet krádeží  
motorových vozidel dvoustopých o 26 (19,4 %), krádeží z automobilů o 39 (19,1 %). 
Snížil se i počet trestných činů poškozování cizí věci.  
Mírně se zvýšil počet kapesních krádeží – o 3.  
 
Nepříznivý vývoj je v počtu poškozených seniorů. Zvýšil se počet kapesních krádeží, kde je 
poškozeným senior, a to o 8 proti r. 2010. U ostatních trestných činů je počet poškozených na 
úrovni r. 2010, a to i při poklesu celkového nápadu o 63 trestných činů. 
 
Došlo k nárůstu počtu trestných činů výtržnictví, a to z 35 v r. 2010 na 51 v r. 2011.  
 
 
1.3.Struktura pachatelů 
 
a) Podíl nezletilých pachatelů 
 

2010 2011 Trestné činy/rok 

celkem počet nezletilých % celkem počet nezletilých % 
Násilná trestná činnost 121 1  141 3  
Krádeže vloupáním 304 1  242 2  
Krádeže prosté 567 -  517 1  
Poškozování cizí věci 203 -  179 -  
Výtržnictví 35 1  51 3  
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b) Podíl mladistvých pachatelů 
  

2010 2011 Trestné činy/rok 

celkem počet mladistvých % celkem počet mladistvých % 
Násilná trestná činnost celkem 121 2  141 4  
Krádeže vloupáním celkem 304 2  242 2  
Krádeže prosté celkem 567 3  517 6  
Poškozování cizí věci 203 1  179 -  
Výtržnictví 35 1  51 2  

 
 
V roce 2011 se výrazně zvýšil podíl nezletilých na páchání trestné činnosti; v r. 2010 spáchali tři 
trestné činy, v roce 2011  devět !  Zvýšil se i podíl mladistvých pachatelů, z 9 v r. 2010 na 14 v r. 
2011 !! 
Tyto závěry vyplývají z objasněnosti trestné činnosti; to znamená, že podíl nezletilých a 
mladistvých na neobjasněných tr.č. a tedy i celkové trestné činnost je vyšší. 
 
1.4.Kriminálně rizikové lokality. 

 
Na základě hodnocení nápadu trestné činnosti a páchání přestupků vyhodnotila P ČR, městská 
policie a orgány města lokality, v nichž k této činnosti nejvíce dochází.  
Z hledisek páchání trestných činů, především loupeží,  vloupání do vozidel, domů a bytů, krádeží 
motorových vozidel se nejvíce případů vyskytlo v lokalitách „Mšeno“ ,  „Nemocnice“  a dále Pěší 
zóna, Budovatelů, Liberecká, Revoluční, Žižkův vrch-N.Pasířská a Vrkoslavice. Z trestných činů 
krádeže motorových vozidel jsou to lokalita Mšeno, dále Liberecká, Vrkoslavicea,Na Šumavě; ve 
vloupání do bytů ul. Boženy Němcové, Revoluční, Mšenská; ve vloupání do obchodů ul. 
Komenského a Podhorská.  
Rizikové lokality v páchání přestupků na veřejnosti jsou především autobusové a nádraží ČD, 5. 
Května, Mšeno, okolí vodní nádrže, Tyršovy sady, centrum města, Liberecká, Dlouhá, Revoluční, 
Podhorská, Podzimní, Nová Pasířská. 
 
 
1.5.Souhrnné přehledy dle „Metodiky….2011“ 
 
Kriminalita (přečiny i zločiny) 

Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Index 

2010 1601 121 0 871 363,0 

2011 1538 141 0 759 347,44 
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Pachatelé 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 

2010 2 7 979 323 

2011 6 12 736 309 

Oběti 

Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let 

2010 240 640 118 

2011 164 491 115 

 
 
1.6.Vývoj přestupkové činnosti. 
(podklady - zdroj odbor správní MMJN)  
Přestupková činnost v letech 2010 – 2011 na území Jablonce nad Nisou v evidenci odboru 
správního MěÚ. 
 
  
  
 Druh přestupku 

rok 

nápad 
(oznámeno, 

z vlastní 
činnosti) 

  

vývoj ± 

projednáno 
(objasněno – 
uznání viny) 

  

vývoj ± 

z toho: 
mladiství 

- 
objasněno

  

vývoj 
± 

2010 2004   1198   27   Přestupková činnost celkem 
2011 1564 -440 892  35 +8 
2010 253   118  15  Proti majetku 
2011 181 -72 114  22 +7 
2010 359   105  4  Proti občanskému soužití 
2011 327 -32 118  6 +2 
2010 1033   872  5  Dopravní 
2011 957 -76 592  4 -1 
2010 362   103  3  Ostatní 
2011 99 -263 68  3 -- 
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Souhrnný přehled vybraných přestupků dle „Metodiky“  
(v evidenci odboru správního MMJN) 
 
 

 počet obyvatel   přestupky – absol. počet   index na 10 tis. obyv.  
 

druh 
 

 
k 31.12. 

2011 

změna 
proti 
roku 
2010 

 
rok 

2010 

 
k 31.12. 

2011 

 
změna 
10-11 

 
rok 

2010 

 
rok 

2011 

změna 
10-11 

(index) 

změna 
10-11 
(%) 

Proti 
veřejnému 
pořádku 

44267 -1089 28 21 -7 6,18 4,75 -1,43 -25 

Proti 
občanskému 

soužití 

  77 96 +19 16,9 21,7 +4,8 +24 

Proti majetku   253 181 -72 55,8 40,95 -14,9 -28,4 
Na úseku 

ochrany před 
alkoholismem 

a jinými 
toxikomaniemi 

  21 17 -4 4,6 3,8 -0,8 -20 

 

Některé přestupky zjištěné a řešené v pravomoci KŘ Policie Libereckého kraje ÚO Jablonec 
n.N. a Městské policie v Jablonci nad Nisou. 
 

P ČR MP 
Druh přestupku 

2011 2010 2011 +  - 

Proti veřejnému pořádku 73 857 883 +26 

Proti občanskému soužití 195 12 3 -9 

Proti majetku 197 208 212 +4 
Na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi 

33 151 59 -92 

 
Pozn.: Počty přestupků řešených Policií ČR a městskou policií jsou uváděny samostatně proto, že 
v analýzách (tabulkách) přestupkové činnosti za r. 2008 až 2010 byly uvedeny vždy jen přestupky 
evidované u odboru správního MěÚ.  
 

II/1.7. Závěry z analýzy kriminality za r. 2011 (ve srovnání s rokem 2010). 
▪ došlo k celkovému poklesu nápadu trestné činnosti  o 63 případů (o 3,9%); 
▪ snížil se počet trestných činů krádeže vloupáním (o 20%) a krádeže prosté (o 8,8%); 
▪ výrazně se snížil počet krádeží motorových vozidel dvoust.(o 19,4%) a krádeží z automobilů 

(o 19,1%) 
▪ snížil se počet krádeží vloupáním do bytů  (o 22%) 
▪ došlo k poklesu t.č. poškozování cizí věci (o 11%) 
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Na základě analýzy trestné činnosti v ulicích (a lokalitách) Jablonce n.N. lze přisoudit (i když  
nepřecenit) významný podíl (účinnost) rozmístění kamerových bodů Městského kamerového 
dohlížecího systému v r. 2011 na snížení pouliční kriminality; v některých lokalitách se snížil 
nápad až o 44% !!  

 
na druhé straně: 
▪ zvýšil se počet násilných trestných činů o 20 (o 16,5%), především t.č. úmyslné ublížení na 

zdraví (o 43 % !!); 
▪ zvýšil se počet trestných činů spáchaných mladistvými a nezletilými; 
▪ o 16 případů ( o 45%) stoupl počet trestných činů výtržnictví; 
▪ pouze o  3 případy poklesl počet obětí trestných činů z řad seniorů (ze 118 na 115, tj.o 

2,5%); a to je při celkovém poklesu nápadu trestné činnosti důkazem toho, že senioři jsou i 
nadále rizikovou skupinou obyvatel. 

 
Zaměření některých činností a opatření v letech 2012 až 2016.  
 
a) Omezování příležitosti k páchání trestné činnosti 

▪ Zaměření na pouliční kriminalitu; 
▪ Pokračovat v tipování rizikových lokalit a zaměření na specifické cílové skupiny 

v kriminálně rizikových lokalitách – skupiny ohrožené sociálním vyloučením a skupina 
seniorů;  

▪ Zaměření hlídkové a obchůzkové služby PČR a MP; 
▪ Sledovat a hodnotit efektivitu projektu „okrskář“ – MP a P ČR; 
▪ Besedy a přednášky pro veřejnost a specifické cílové skupiny (senioři, Informační portál, 

Akademie seniorů). 
 
b) Včasná intervence a návazné programy 

▪ Rozšíření a funkční zdokonalení projektu SVI; 
▪ Zajištění veřejných sportovišť-plácků, především v sociálně vyloučených lokalitách; 
▪ Besedy ke zvýšení právního vědomí veřejnosti; 
▪ Provedení sociologického průzkumu pocitu bezpečí občanů; 
▪ Organizace zimních a letních výchovně vzdělávacích pobytových táborů pro děti ohrožené 

sociálním vyloučením. 
▪ Zvyšování právního vědomí dětí (přednášky, semináře) 

 
c) Řízení, součinnost, stabilita 

▪ Uzavření koordinační dohody s PČR ÚO Jablonec n.N. 
▪ Pokračovat v zavedené průběžné analytické činnosti a součinnosti PČR s magistrátem, 

součinnost při hodnocení efektivity přijímaných opatření 
▪ Finanční podpora města – prostředky vyčleněné v rozpočtu města; 
▪ Jednání Komise prevence kriminality – hodnocení efektivity opatření, reakce na skutečnou 

situaci, operativa, součinnost se subjekty; 
▪ Informativní zprávy na jednání zastupitelstva města (pololetí, kalendářní rok) 
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III. Závěry ze sociálně demografické analýzy   
 

1. Vývoj nezaměstnanosti v Jablonci nad Nisou v letech 2010, 2011 
(podklady-zdroj Úřad práce Jablonec nad Nisou) 

 
Rok Počet 

obyvatel 
Počet 

uchazečů 
Míra 

nezaměstnanosti 
Počet uchazečů na 
jedno volné místo 

2010 45328 2276 9,0 23,2 

2011 45356 1984 7,7 7,8 

Pozn.:  ( index- podle Metodiky -  neuvádím, musel by se vztahovat k počtu ekonomicky aktivních 
obyvatel a ne na 10 tis.obyvatel – to není srovnatelný a něco říkající údaj) 

 
2. Počet vyplacených sociálních dávek 

 
Rok Dávky hmotné nouze Dávky státní sociální 

podpory 
Celkem 

2010 4 141 74 532 78 673 

2011 4 200 68795 72 995 

 
3. Sociálně vyloučené lokality 

 
Na území města Jablonec nad Nisou  vzniklo postupně od roku 1995 několik sociálně vyloučených 
lokalit. Jedná se především o sociálně, ale i územně vyloučené lokality objekt Ubytovna  pro rodiče 
s dětmi  v ul. Za Plynárnou 13 („A“),  „Zelené údolí“ a v ní objekty  Liberecká 146, Liberecká 148 
a přízemí objektu Prosečská 176 („B“). Mezi sociálně vyloučené lokality řadíme i ulice Dlouhá a 
Revoluční („C“) -  lokalitu v blízkosti centra města.  V objektech Prosečská 176, Liberecká 146 a 
148 byly zřízeny holobyty pro neplatiče (ubytovací  jednotky o 1 až 2 místnostech). Objekt 
Ubytovna Za Plynárnou 13 je určen rodinám s dětmi v bytové  krizi. V uvedených objektech 
lokality „A“, „B“ může žít cca 150 obyvatel. 
V lokalitě „C“, v ul. Dlouhá a Revoluční, ve staré zástavbě žije asi 120 Romů. 
 
Podrobný popis vybraných sociálně vyloučených lokalit: 
 
Lokalita „A“ , ubytovna v ul. Za Plynárnou 13. 
 
Činžovní dům o 11 bytech, který slouží jako ubytovna pro rodiny s dětmi. K dispozici jsou 
garsoniéry a byty velikosti 1+1. Ubytovna se nachází na okraji města, za výtopnou Brandl. K domu 
vede jediná přístupová cesta z hlavní silnice do údolí. Lokalita je izolovaná, v okolí se nevyskytuje 
obytná zástavba. Nejbližší sociálně nevyloučení žijí cca 500 metrů od lokality. Základní občanská 
vybavenost je v dosahu přibližně 15 minut veřejnou dopravou. 
Dům slouží jako ubytovna pro sociálně potřebné rodiny s dětmi. Nájemní smlouvy se uzavírají na 
dobu určitou (na 6 měsíců), smlouvu lze prodlužovat. Ubytovna plní funkci nejnižší dostupné 
úrovně bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, je důležitým článkem „bytové politiky“. 
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Odhad věkové struktury: 

Do 15 let 62 % 
Od 16 do 60 let 38 % 
Nad 61 let 0 % 

 
Odhad vzdělanostní struktury: 

Maximálně základní 75 % 
Střední bez maturity 25% 
Střední s maturitou a vyšší 0 % 

 
 
Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel v lokalitě „A“ = 70 %. Většina obyvatel je závislá 
na sociálních dávkách. Někteří obyvatelé lokality vykonávají příležitostně práci „načerno“. Někteří 
si přivydělávají sběrem železného šrotu.V lokalitě byly zaznamenány zásadní problémové jevy. 
Problémem je jen zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok. Některé rodiny jsou zadluženy 
až u 3 institucí. 
 
Lokalita „B“  
 
Dva obecní činžovní domy využívané jako ubytování pro neplatiče nájemného. Jeden z domů má 
statut holobytů. Byty jsou tvořeny jednou nebo dvěma místnostmi. Domy se nacházejí na konci 
města při hlavní silnici za průmyslovou zónou mimo zástavbu. 
Lokalita je oddělena z jedné strany hlavní silnicí a tramvajovou tratí, z druhé strany lesíkem. Domy 
stojí mimo zástavbu. Nejbližší sociálně nevyloučení žijí cca 500 metrů od lokality. Základní 
občanská vybavenost je v dosahu přibližně deseti minut jízdy MHD. Přímo v lokalitě se nachází 
tramvajová zastávka. Domy slouží jako náhradní ubytování pro neplatiče vystěhované z jiných částí 
města. Vlastníkem nemovitosti je město.  
Odhad míry nezaměstnanosti je 78%. 
 
Odhad věkové struktury v lokalitách „A“ a „B“: 
 

 

 

Do 15 let 35 %
Od 16 do 60 let 63 %
Nad 61 let 2 %

Odhad vzdělanostní struktury v lokalitách „A“ a „B“: 

Maximálně základní 75 %
Střední bez maturity 25 %
Střední s maturitou a vyšší 0 % 

 
Lokalita „C“ 
 
Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality je 85 %. Zabezpečení obživy je u obyvatel 
stejné jako v lokalitě A.  
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Závěr : 
Analýzou stavu těchto sociálně slabých komunit byly zjištěny následující problémy: dluhy na 
nájemném a energiích, dlouhodobá nezaměstnanost, nízký stupeň vzdělání, nízká kultura bydlení, 
nedostatek sociálních bytů, špatné hygienické podmínky, společenské soužití (ve vlastní komunitě k 
většinové společnosti), nevyřízené občanství, existenční závislost rodin na sociálních dávkách. 
Vlivem těchto problémů dochází řadě negativních sociálních a patologických jevů, jako je 
záškoláctví, trestná činnost, gamblerství a lichva, vysoké zadlužení leasingovým a komerčním 
firmám, užívání drog. 
 
 
IV. Závěry z institucionální analýzy 
 
1.Statutární město Jablonec nad Nisou 
 
1.1. Magistrát města Jablonec nad Nisou  
 
Humanitní odbor (od 1.1. 2012) 
 - Oddělení školství, kultury a sportu 
 - Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Dle zákona 359/1999. o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů. 
V roce  2010 bylo v rámci dotačního titulu zřízeno  pracoviště Systému včasné intervence. Tento 
systém pracuje na principu zabezpečeného serveru, ve kterém jsou zaznamenávaná všechna 
nezbytná data. V roce 2011 se nepodařilo zajistit propojení Systému včasné intervence se spisovou 
službou. Důvodem byla změna gestora projektu (z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR).  

Z agendy sociální práce s rodinami a dětmi 
Důraz je kladen především na prevenci předcházení negativních jevů, které se v péči o děti 
vyskytují.  Pravidelně jsou prováděny návštěvy dětí s nařízenou ústavní výchovou,  a to nejméně 1x 
za 3 měsíce, zároveň jsou prováděny také ve stejných termínech návštěvy rodičů těchto dětí. Je 
vždy zjišťována aktuální situace ve vývoji dětí a zda důvody ústavní výchovy přetrvávají. 
 
Z agendy náhradní rodinné péče 
Vedena evidence dětí v ústavní výchově, které jsou vhodné pro osvojení nebo pěstounskou péči. 
Evidence zájemců o náhradní rodinnou péči: osvojení, pěstounskou péči, poručenství. 

Z agendy kurátorů pro děti a mládež  
Výkon sociální práce s dětmi,  na které se zákon o SPOD vztahuje –  výchovné problémy, trestná 
činnost.  
Přednášky a besedy  na téma trestní odpovědnosti, výchovné a trestní opatření nejen pro nezletilé, 
ale i pro učitele a rodiče. 
Nadále trvá vzájemná spolupráce s institucemi a orgány činnými v této oblasti – PMS, soudy pro 
mladistvé, policií, státním zastupitelstvím apod. 
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 
Po reorganizaci MMJN vznikl k 1.1. 2012 tento odbor. 
 - Oddělení sociálních služeb 
 - Oddělení sociální péče 
 
Oddělení sociálních služeb 
Spolupracuje a metodicky řídí organizace zřizované městem v sociální a zdravotní oblasti. 
Koncepčně zpracovává a vede přehled o sociálních službách včetně sociálního poradenství. 
Zajišťuje péči o seniory a jejich umístění do bytu či domu zvláštního určení. Spolupracuje v oblasti 
protidrogové politiky města, vyhodnocuje dostupnost sociálních služeb a plánuje rozvoj sociálních 
služeb metodou komunitního plánování, koncepčně řeší spolufinancování sociálních služeb z 
rozpočtu města. Zajišťuje realizaci institutu veřejné služby. 
Vedle sociální oblasti se zabývá a plní úkoly v oblasti zdravotnictví. 
 
Oddělení sociální péče 
Vykonává v přenesené působnosti sociální p práci v obvodu ORP Jablonec nad Nisou v rozsahu 
příslušných ustanovení zákonů : č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi a 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů.  
Spolupracuje s úřadem práce především v oblasti dávek. Dále zajišťuje práci sociálního kurátora, romského 
poradce a veřejného opatrovníka. 
Podílí se na zjišťování potřeb občanů a spolupracuje při komunitním plánování města. 
 
Protidrogový koordinátor: 
 

- napomáhá při veškeré činnosti obce v oblasti protidrogové politiky  
- koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z místního plánu             
   protidrogové politiky 
- spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby             

          návykových nemocí (zákon č.379/2005 Sb.) 
  
Sociální pracovník zaměřený na národnostní menšiny a cizince (romský poradce). 
 
Pro děti a mládež:  

- podpora vzdělávání, spolupráce s pedagogickými asistentkami ve školách se speciální výukou 
- hledání vhodných volnočasových aktiv 
- osvětová činnost  

Pro dospělé:              
- poradenská činnost v oblasti bytové, sociální 
- podpora zaměstnání – zprostředkování, pomoc při jednání se   zaměstnavateli a Úřadem práce 

 
Sociální kurátor 
 

- jeho pracovní náplň stejně tak působnost je odvozena z odstavce b) § 92 zákona č.108/2006 
Sb., o sociálních službách; poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým 
sociálním vyloučením z důvodů předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu 
trestu; spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou 
službou ČR, PMS ČR, správními úřady  a územně samosprávními celky. 
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1.2. Orgány města 
 
Komise prevence kriminality  
Byla zřízena (jmenována)  v roce 1999 a  má za úkol zajistit koordinaci a realizaci preventivních 
programů, podílí se na zpracování a hodnocení základních dokumentů prevence kriminality. 
 
Komise pro sociálně – právní ochranu dětí 
Koordinuje výkon sociálně - právní ochrany dětí na území správního obvodu  obecních úřadů obce 
s rozšířenou působností. 
 
2. Organizace zřizované statutárním  městem Jablonec nad Nisou 
 
2.1. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou p.o. 

- Bylo zřízeno sloučením dvou příspěvkových organizací města Jablonce nad Nisou : Sociální 
služby Jablonec nad Nisou, p. o. a Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o. , vzniklo k 1. 1. 
2009. 

- Centrum poskytuje terénní pečovatelskou službu, provozuje Spolkový dům, Komunitní           
centrum pro národnostní menšiny v Zeleném údolí. 

 
Komunitní centrum pro národnostní menšiny v Zeleném údolí  
 
Poskytuje  zázemí i dalším organizacím působícím v této sociálně vyloučené lokalitě, a to NNO 
PROSTORY - občanské sdružení a Salem – občanské sdružení. 
Aktivity centra: 

- taneční kroužek pro děti  
- klubová činnost   
- zkoušky hudebních skupin - zkoušek se zúčastňují 3 romské skupiny, zapsáno (16 členů) 
- pravidelné odpolední doučování a poskytování pomoci při přípravě do školy.  
- odborné    poradenství v oblasti logopedie a etopedie, případně dalších oborů pedagogiky 
- další nepravidelné jednorázové akce – sportovní, kulturní, osvětové přednášky a besedy : 
- probíraná a řešená témata – nutnost školní docházky, poradenství ohledně placení           

nájemného – vysvětlení pojmu SIPO, stočné, nájemné, hygiena, zdraví způsob života,  
- bezpečný sex – používání ochrany, mateřství, ochrana přírody. 

3. Nestátní neziskové organizace sídlící ve Spolkovém domě: 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klub Jablonec n. N.– spolková 
činnost, možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek, poradenství zaměřené na zdravotně postižené 
děti a jejich rodiče. 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – Jablonec n. N.– je zde sídlo okresního 
zastoupení, hlavní činností je osobní asistence a poradna pro zdravotně postižené občany, je zde  
umístěna půjčovna kompenzačních pomůcek. 

 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n.N. 
vyvíjí dobrovolnickou činnost v rozsahu principu ČČK (školení,osvěta, pomoc, apod.). 
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„D“ - občanské sdružení – občanská bezplatná poradna lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní 
situace. 

FOKUS Liberec, - sdružení pracující s duševně nemocnými klienty. 

Mateřské centrum Jablíčko  – pomoc maminkám na mateřské dovolené (vzdělávání, předávání 
zkušeností, apod.). 
 
Naděje – středisko - sídlí zde vedení  oblastní pobočky. Zajišťuje činnost nízkoprahového denního 
centra, azylového domu, noclehárny, terénní program v sociálně vyloučených lokalitách a terénní 
program pro osoby bez přístřeší. 

Rytmus Liberec – agentura pro podporovávané zaměstnávání – se zaměřením na občany se 
zdravotním znevýhodněním 

4. Organizace zřizované Libereckým krajem 
 
Domov důchodců  Jablonecké  Paseky 

- Domov pro seniory pro 69 klientů a umožnit jim bezpečný a plnohodnotný život  
- Domov se zvláštním režimem pro 16 klientů trpících Alzheimrovou chorobou či jinými typy 

demence a zajistit jim klidný a důstojný život. 
 

Domov a centrum denních služeb Jablonec nad Nisou  
- Centrum denních služeb podpora mentálně postižených klientů, aby v rámci svých možností 

získali maximální možnou míru nezávislosti, 
- Domov pro lidi se zdravotním postižením (mentálním) určený výhradě pro ženy; cílem je 

zajištění míry života s běžnou populací; 2 objekty v ul. Erbenova 24 klientek a Lesní ul. 12 
klientek. 

  
Dětský domov Jablonec nad Nisou 

- zajišťují péči o opuštěné děti a sirotky ve 2 zařízeních v Pasecké ul.  20, Palackého ul. 10, 
Jablonec n.N. 

 
Zvláštní zařízení pěstounské péče Jablonec n. N. 

- Volfovi, Na Šumavě 15, Jablonec n.N.  
 
Pedagogicko-psychologická poradna 

1. činnost v oblasti primární prevence dle  
- Národní strategie protidrogové politiky 2005-2009 
- Metodického pokynu MŠMT k prevenci řešení šikanování mezi žáky škol a školských       

          zařízení čj 28 275/2000-22 
- Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže  

          čj. 14 514/2000-51 
a) vzdělávání a metodické vedení školních metodiků prevence ZŠ a SŠ, 

 
b) supervize projektů  ZŠ a SŠ zaměřených na prevenci.  

  2. činnost diagnostická, terapeutická, metodická a reedukační 
       - zaměřeno zejména na poruchy učení a  školní neprospěch 
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Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje. 
Zařízení především pro pomoc obětem domácího násilí 

- Linka důvěry Liberec 
- Poradna pro rodinu, manželství a  mezilidské vztahy 

o Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy /oběti domácího násilí/ osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách/ osoby v krizi/ osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy/rodiny s dětmi/ senioři 

o Kromě psychologického, sociálního a právního poradenství se poradna zabývá i 
problematikou závislostí, poskytuje individuální poradenství i možnost skupinové 
terapie. 

o Zprostředkovává detoxifikační a následnou ústavní léčbu, nejčastěji v Horních 
Beřkovicích a Červeném Dvoře. 

 
Počet kontaktů  Počet klientů  Řešené závislosti 

Muži       Ženy Muži       Ženy 
Alkohol 946 726 113 71 

Gambling 21 5 8 1 
Drogy 60 58 19 15 

 
Řešené případy domácího násilí: 
 

Případy, ve kterých je zahrnuto domácí 
násilí  

Poskytnuté konzultace  

71 262 
 
5. Resort ministerstva spravedlnosti 
 
5.1.Probační a mediační služba 
 
Dle zákona  257/2000, o probační a mediační službě : 
- vykonávání dohledu nad obviněným nebo odsouzeným 
- kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody 
- individuální pomoc poškozeným a obviněným 
- zprostředkování mimosoudního řešení trestních věcí 
 
Probační programy:  
V Jablonci nad Nisou probíhají dva akreditované probační programy – individuální REP a projekt 
Romové pomáhají Romům. Kapacitně je v současnosti tato nabídka dostačující.  
Ve Spolkovém domě probíhá pod záštitou Naděje resocializační program pro dospělé Doprovod. 
 
Romové pomáhají Romům. 
Aktuálně má PMS 2 mentory a cílem je zapojením mentorů zvýšit efektivitu práce s klienty se 
zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů vč. prevence kriminality. Využít odborné 
kompetence romských mentorů s cílem zlepšit postavení příslušníků sociálně vyloučených 
romských komunit na trhu práce.  
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Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených (REP – občanské sdružení) 
Program (pro klienty ve věku 15 - 18 let) probíhá individuální formou a je zaměřen na: mapování 
rodiny, hledání klientových slabých a silných stránek, definování potřeb a motivací ke změně 
chování. Posiluje pozitivní zdroje mladistvých obviněných úpravou rodinně - výchovného zázemí a 
také rodinnými konzultacemi. Program je rozvržen na 33 hodin po dobu šesti měsíců, v Jablonci 
nad Nisou probíhá individuální formou. 
 
5.2.Věznice Rýnovice 
 
Kapacita: 485 odsouzených 
 
Základní oddělení:  
s dozorem  
s ostrahou 
 
Další členění: 
 
Oddělení pro mladé a prvovězněné odsouzené 

- pro odsouzené do 26-ti let, je zřízeno za účelem minimalizovat negativní vlivy vězeňského  
prostředí  

 
Bezdrogová zóna 

- oddělení s ostrahou pro odsouzené, kteří nikdy nebyli uživateli drog, ale jsou jimi ohroženi, 
přednostně jsou zde umisťováni odsouzení do 26-ti let 

-  
Výstupní oddělení . 
 
Oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování 

Oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením   

Specializované oddělení ústavní léčby protitoxikomanické 

- pro odsouzené se soudně nařízenou ochrannou léčbou, kteří vykonávají trest odnětí svobody 
s ostrahou nebo dozorem. Speciální program je koncipován na 13 měsíců, ale délka se 
posuzuje individuálně. 
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6. Občanská sdružení 
 
Děti a mládež 
 

 Název Cílová skupina Činnost 
HoSt-Home-Start ČR   
                                     (2) 

Rodiče a osoby pečující o děti 
do 6-ti let 

sociálně aktivizační služby 

Občanské sdružení pro podporu 
a rozvoj romské mládeže              

Romské děti a mládež Osvěta, volnočasové aktivity, 
Poradenství 

Prostory  
 
                                   

Děti a mládež ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, 
neúplných rodin, dětských 
domovů 

Volnočasové aktivity 

REP – občanské sdružení 
Poradna pro rodinu s dětmi 
                                   

Děti a mladiství do 18 let + 
mladiství obvinění a odsouzení 

Probační program, výchovné 
poradenství pro rodinu a děti 

Salem  
                                   

Děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí a 
dysfunkčních rodin 

Nízkoprahové zařízení, 
volnočasové aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Home-Start ČR  
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je určená rodičům a osobám pečujícím o děti mladší 
6-ti let. Cílem je podpora vývoje dětí v raném stádiu, zajištění harmonického prostředí, posiluje 
kompetence rodičů. Mezi klientkami jsou často ženy, které měly v dětství špatné rodinné zázemí, 
případně vyrůstaly ve výchovných zařízeních, v dalších případech prošly komplikovanými vztahy, 
někdy spojenými i s domácím násilím.  
V Jablonci nad Nisou služba teprve začíná, byl navázán kontakt s oddělením sociálně právní 
ochrany dítěte, začal nábor dobrovolnic a připravuje se jejich proškolení.   
 
Prostory občanské sdružení 
Občanské sdružení se zabývá  prací s dětmi v dětském domově, vedení hudebních aktivit a  dále 1x 
týdně organizuje klubovou činnost v Komunitním centru v Zeleném údolí. 
 
REP – občanské sdružení – Poradna pro rodinu a děti 
Ve spolupráci s PMS realizuje probační program pro klienty od 15 do 18 let, dále poskytuje 
výchovné poradenství pro děti a mládež  od 10 do 18 let. 
 
Salem 
Občanské sdružení Salem je zaměřeno na práci s převážně romskou mládeží, po zrušení 
Preventivního a krizového zařízení ARX převzalo část klientů nízkoprahové místnosti.  
Organizuje klubovou činnost jednak v Komunitním centru, dále provozuje dvakrát týdně klubovnu 
na faře Jednoty bratrské.  
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Romský život, o.s.  ‐  KHAMORO                                                          
Příprava a realizace projektů charakteru sociálního, výchovně vzdělávacího a kulturního pro cílovou 
skupinu Romů všech věkových kategorií, občanů ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo se 
speciálními vzdělávacími potřebami a rizikových skupin.  
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - 35 klientů / 2100 kontaktů se zaměřením  na hudební 

aktivity, výtvarné a taneční oblast  
• Terénní programy - 70 klientů / 140 kontaktů 
 
Diakonie ČCE – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KRUHÁČ. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje ambulantní popřípadě terénní služby dětem ve 
věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem je zlepšit kvalitu jejich života 
předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, 
umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich 
nepříznivé sociální situace. Služba obsahuje tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, pomoc při uplatňování práv atd. 
 
Lidé bez domova, po návratu z výkonu trestu 
 
Název Cílová skupina Činnost 
NADĚJE      Osoby bez přístřeší, v krizi, 

vracející se z výkonu trestu 
Nízkoprahové denní centrum, 
noclehárna, ubytovna, terénní 
program, resocializační 
program 

 
NADĚJE  –  využití služeb v letech 2009 a 2010 
 

Využití – počet klientů Průměr osoba/den 
Typ služby 

2009 2010 2009 2010 
Nízkoprahové denní centrum 176 256 16 18 

Noclehy 7620 8989 21 25 
Terénní programy  447  23 

                                                                                                                                              Zdroj : výroční zpráva 2009 a 2010; www.nadeje.cz 
 
Služby jsou určeny klientům od 18-ti let. Celková kapacita azylového domu je 40 míst, z toho 16 
pro ženy. 
Středisko Naděje Jablonec nad Nisou provozuje  vedle azylového domu i tréninkové byty v  
Liberci k postupné resocializaci  klientů . 
 
Terénní program pro lidi ohrožené drogou 
 
Na území města realizuje občanské sdružení Most k naději. Terénní sociální služby jsou zaměřeny 
na vyhledávání osob starších 15 let zneužívající nelegální omamné a psychotropní látky. Hlavním 
cílem je zmírnit zdravotní a sociální důsledky užívání drog nejen u klientů, ale i v jejich širokém 
okolí a zvýšit motivaci klientů ke snaze změnit svůj dosavadní životní styl. Program je realizován 2 
krát týdně. 
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Uživatelé návykových látek 
 
Název Cílová skupina Činnost 
Most k naději – kontaktní 
centrum                                  

Problémoví uživatelé drog, lidé 
ohrožení drogou, jejich nejbližší 
okolí 

Nízkoprahové zařízení, 
primární, sekundární i terciální 
prevence zneužívání drog, 
poradenství, přednášky 

Terénní programy pro lidi 
ohrožené drogou, o.s.(zřizovatel 
Most  k naději)                       

Latentní populace zneužívající 
nealkoholové drogy 

Terénní program – Harm 
Reduction, výměnná místnost  
 

Advaita                 Závislých na drogách a drogou 
ohroženi 

 

 
Oběti trestných činů 
 
Název Cílová skupina Činnost 
„D“ – občanské sdružení   Občané, oběti trestných činů Občanská poradna a 

poradenství pro oběti tr. činů  
Bílý kruh bezpečí  Oběti trestných činů Poradenství  

 
„D“– občanské sdružení Liberec -  provozuje občanskou poradnu. Občanská poradna v Jablonci 
nad Nisou  funguje pouze 2 krát týdně. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří se dostali do nepříznivé 
životní situace v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, v oblasti pracovního práva, lidé, kteří 
potřebují pomoc v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci, v oblasti bydlení, spotřebitelských 
problémů a v zadluženosti. 
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7. Sociální služby dle zákona 108/2006, Sb.  

 
 

Typ služby Jablonec n. N. Počet poskytovatelů LK 
Azylové domy NADĚJE   7 

Centrum denních služeb 
SeniA 

Domov a centrum denních 
služeb Jablonec n.N., p.o.  

6 

Denní stacionář --- 10 
Domy pro osoby se zdravotním 

postižením 
Domov a centrum denních 
služeb Jablonec n.N., p.o. 13 

Domy pro seniory Domov důchodců Jablonecké 
Paseky 16 

Domy se zvláštním režimem Domov důchodců Jablonecké 
Paseky 11 

Nízkoprahová denní centra NADĚJE o.s. 2 
Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež 
Diakonie ČCE 

Romský život o.s. 8 

Noclehárny NADĚJE o.s. 2 

Odborně sociální poradenství 

Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb LK 

p.o. 
„D“ občanské sdružení 
Centrum pro zdravotně 

postižené LK o.s. 
Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR 

25 

Odlehčovací služby Centrum pro zdravotně 
postižené LK o.s.  

Osobní asistence 
Centrum pro zdravotně 

postižené LK o.s. 
Rodina 24 

13 

Pečovatelská služba Centrum sociálních služeb, p.o. 
Diakonie ČCE 46 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí, o.s. 

Občaské sdr. D.R.A.K. 
Občanské sdr. COMPITUM 

6 

Sociálně terapeutické dílny Fokus Liberec, o.s. 7 
Sociální rehabilitace Rytmus Liberec o.p.s. 8 

Telefonická krizová pomoc --- 1 
Terapeutické komunity --- 1 

Terénní programy 
NADĚJE o.s.  

Romský život o.s. 
Most k naději, o.s. 

10 

Tísňová péče --- 1 

Tlumočnické služby Centrum pro zdravotně 
postižené LK o.s. 1 

Týdenní stacionář --- 4 
                                                                   Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, www.mpsv.cz 
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8. Preventivní činnost Městské police v Jablonci nad Nisou 
 
Zaměření preventivní činnosti vybraných strážníků a pracovníků městské policie v roce 2011 na: 
a) Přednáškovou činnost pro cílovou skupinu seniorů a zdravotně postižených se zaměřením na 

ochranu před okradením, přepadením či podvodným jednáním  a na zabezpečení majetku.  
Přednášky jsou vedeny formou interaktivní prezentace. V této  oblasti je úzká spolupráce  s 
MMJN, ČČK, Kluby důchodců apod. a spolupráce při realizaci projektů „Stáří bez rizika“ 
s OKŘ. 

b) Přednášky pro děti v mateřských školách se zaměřením na bezpečné chování předškoláků a to 
nejen doma, ale i v cizím prostředí na ulici. Po interaktivní prezentaci se formou hry navozuje 
především důvěra ve strážníky.  Ve sledovaném  období se zúčastnilo  přednáškového cyklu 
1.245 dětí. 

c) Přednášky ke zvyšování právního vědomí pro žáky 7.tříd 12 ZŠ a 2 speciálních škol.  Cílem je 
seznámení s činností městské policie zaměřené na problematiku alkoholu a tabáku, přestupků a 
bezpečné chování v dopravě - chodci a cyklisté. Účast na přednáškách byla 383 žáků. 

d) Další skupinou, kde byly prováděny přednášky ve spolupráci s OSPOD, byly střední školy. 
Hlavním tématem byly pravomoci a povinnosti  městské policie, přestupek, trestný čin.  
7 přednášek se zúčastnilo 629 studentů. 

e) Dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti, kde bylo v roce 2010 proškoleno   3 432 dětí a 
v roce 2011 4 860 z 29 škol (3. a 4. třídy)  ORP Jablonec nad Nisou, Tanvald a Železný Brod.. 
Dále byly provedeny ve sledovaném období akce typu : Týden bezpečnosti pro žáky 5. – 9. tříd 
za účasti 1233 a 964 žáků; a Dopravní soutěž mladých cyklistů kdy účast byla 411 v minulém 
roce a 559 letos. Dopravní  Evropský den bez aut nebo při Dnech  IZS. 

f) Prezentační činnost při akcích pro veřejnost jakými jsou např. Helpík, Den otců, včetně výroby 
a distribuce materiálů veřejnosti k problematice prevence kriminality.  

g) Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). 
MKDS byl v roce 2009 a 2011 v rámci dotačních titulů (MV ČR a ROP) modernizován a 
rozšířen na stávající počet 31 kamerových bodů, s 28  otočnými a 3  stacionárními kamerami. 
Do systému mají umožněn přístup krizové orgány města a základní složky IZS. 

 
Další zařízení:   

- radary: 1x měřící zařízení 
                6 x informační tabule ukazující rychlost vozidel  

- vyhodnocovací zařízení Look – využití při pátrání po odcizených motorových vozidlech, 
vozidlech s falešnými státními poznávacími značkami a po hledaných osobách (zapůjčeno 
k užívání P ČR) 

 
9. Preventivní činnost Policie ČR. 
 
Při ÚO Policie ČR Jablonec nad Nisou je organizačně vyčleněna Preventivně informační skupina, 
která v rámci preventivní činnosti organizuje a zajišťuje: 
 
a) Besedy:    

- pro mateřské školy na téma Bezpečné chování, 
- pro 2. stupeň základních škol k šikaně, 
- pro střední školy na téma drogy a trestní právo, 
- pro veřejnost k domácímu násilí, 
- pro seniory na téma Žít a nechat žít .  
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b) Ve spolupráci s vězeňskou službou ve Věznici Rýnovice  pořádá 1 x měsíčně exkurze do 

věznice, které předchází  beseda s a promítání filmu  „Zpackané životy“. 
c) Organizuje další pravidelné  akce, jakými např. jsou „Společné hlídky mládeže a Policie ČR“ 

(pro 5.třídy ZŠ) nebo „Sportovní den s policií“- orientační závod (pro 7. třídy ZŠ), každoročně 
Dny Integrovaného záchranného systému. 

d) Prezentuje činnost, možnosti a akceschopnost Policie ČR i při jednorázových akcích jakými  
jsou např. besedy na dětských letních táborech a dalších akcích pro veřejnost, včetně výroby a 
distribuce letáků k problematice trestné činnosti a chování občanů.  

                              
10. Organizace poskytující zájmovou a sportovní činnost 
 
Jablonec nabízí širokou škálu zájmových aktivit jak uměleckých, tak i sportovních. Vedle níže 
uvedených organizací je aktivní řada dalších pěveckých a tanečních souborů, často působících při 
školských zařízeních.  
 
Sundisk s.r.o.. 
Organizuje kulturní a sportovní akce zaměřené na mládež 15-18 let především formou besed a  
přednášek. 
 
Dům dětí a mládeže Vikýř (státní školní zařízení) 
Pořádá a organizuje preventivní programy k  závislosti, šikaně, rasismu a dalším sociálně 
patologickým jevům  pro 2. stupeň ZŠ, SOU a SŠ. Organizuje „spontánní aktivity“ pro 
neorganizovanou mládež a zájmové kroužky. 
 
Základní umělecká škola p.o. 
Nabízí hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor. Ve školním roce 2009/2010 
absolvovalo výuku 1020 žáků a ve školním roce 2010/2011 1032 žáků. nejpočetněji byla 
zastoupena věková kategorie 11-15 let v hudební oddělení. 
 
Pro rodiny s předškolními dětmi působí : 
- Rodinné centrum Magnet, 
- Mateřské centrum Jablíčko, o.s., 
- Studio Beruška (Studio Jablonec nad Nisou). 
 
Nejvýznamnější sportovní oddíly 
 

Oddíl Dospělí Mládež 
Bižuterie Jablonec n.N. 1118 581 
ČLTK Bižuterie Jbc 111 116 
Fit Elán Aerobik Jbc 323 108 
FKBAUMIT  Jablonec . 267 468 
FK Jiskra Mšeno 199 193 
HC VLCI Jablonec n. N. 333 319 
Jezdecký oddíl Nisa Břízky 61 88 
Atletický oddíl TJ LIAZ  1026 350 
BASEBALL CLUB BLESK 30 50 
Ski klub Jablonec n. N. 206 98 
Školní atletický klub při 5.ZŠ 167 125 
1. Fbk CAMPUS Jbc 113 118 

                                                                           Zdroj: ČSTV, Okresní svaz  tělovýchovy  Jablonec n. N. 
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Organizace působící v oblasti sportu zřízené městem Jablonec nad Nisou. 
 
▪ SPORT Jablonec n. N., s.r.o. 
- Městská sportovní hala 
- Stadion Střelnice 
- Městský zimní stadion 
- Plavecký bazén 
 

11. Výsledky sociologického průzkumu veřejného mínění týkajícího se pocitu bezpečí občanů. 
(výsledky Průzkumu veřejného mínění „Lidé-město-bezpečí: Jablonec nad Nisou 2012“; Tima 
Liberec s.r.o.) 
Sociologický průzkum byl proveden firmou Tima s.r.o. v dubnu a květnu  2012. Skupinu 
respondentů tvořil reprezentativní vzorek 431 obyvatele ve věku od 18-ti do 75-ti let. 
 
a) Většina dospělých obyvatel města (61%) je s životem v Jablonci n.N. spokojena; 
b) Při porovnání se situací před dvěma lety považuje svoji bezpečnostní situaci 20% za lepší, avšak 

33% za horší; 
c) Za nejméně bezpečné považuje ty lokality, které jsou uvedené i v bezpečnostní analýze; 
d) Z druhů kriminality občany nejvíce trápí krádeže v bytech, sklepích a chodbách (58%); dále 

vykrádání aut (35%) a kapesní krádeže (35%). 
e) Z přestupků jim nejvíce vadí znečisťování veřejných prostranství psími výkaly (46%) a 

přestupky v silničním provozu (43%); 
f) Největší problémy v okolí svého bydliště vidí v chování příslušníků národnostních menšin 

(59%), nedisciplinovaných řidičích (47%), v odpadu a špíně na ulicích a v parcích (43%) a 
mládež, která se nudí a poflakuje se (42%). 

g) S prací Policie ČR je spokojeno 71% respondentů a s prací  městské policie 63%. 
h) Městská policie by mohla zlepšit svou práci razantnějšími zákroky vůči vandalům (89%), 

kvalitním výkonem služby pěšími hlídkami (82%) a razantnějšími zákroky vůči bezohledným 
motoristům (72%); 

i) Přes 60% občanů si přeje, aby byly herny přes noc (mezi 22. a 8. hodinou) uzavřeny; 
j) Při označení skupin obyvatel, které zasluhují zvýšenou pozornost, stanovilo pořadí – skupina 

seniorů (ochrana před bytovou krádeží, podvodem a pod.), podnikatelé a živnostníci, 
bezdomovci, mladí lidé, kteří nemají zajištěnou práci ani bydlení; 

k) Nejméně bezpečně se občané cítí v centru města, dále na konečné tramvaje a v Tyršově parku a 
na autobusovém nádraží. 

 
12. Závěr 
 
Z institucionální analýzy vyplývá, že v Jablonci nad Nisou je široká nabídka organizovaných 
volnočasových aktivit, a to hlavně pro předškolní děti a školní mládež. Dále lze kladně hodnotit 
činnost pracovníků městského úřadu, spolupráci oddělení sociálně právní ochrany dětí s dalšími 
organizacemi, činnost Střediska probační a mediační služby v Jablonci nad Nisou a jeho nabídku 
probačních programů pro mládež a resocializační program Střediska Naděje Jablonec nad Nisou.   
Významná je existence azylového domu, dvou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a 
Komunitního centra pro národnostní menšiny v Zeleném údolí, které kromě vlastní činnosti 
poskytuje zázemí nestátním neziskovým organizacím, které se dlouhodobě věnují práci s romskou 
mládeží či osobám ohroženým sociálním vyloučením. 
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V Jablonci nad Nisou každoročně řada organizací a institucí připravuje a organizuje  řadu 
preventivních besed pro mateřské, základní i střední školy. Jsou to městská policie, Policie ČR, 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí MMJN, Dům dětí a mládeže VIKÝŘ. Kvalitní je dopravní 
výchova na Dětském dopravním hřišti, které se každoročně účastní 97 % 3.a 4. tříd města a z území 
ORP.  
Problémem je existence dvou sociálně vyloučených lokalit a zatím neřešená situace v rizikové 
lokalitě Dlouhá a Revoluční.  
Další rozvoj služeb je přímo závislý na ustálení personálních otázek a kompetencí po zásadních 
změnách, které se uskutečnily v roce 2011 buď na magistrátu (nové odbory v sociální oblasti)  nebo 
v organizacích zřizovaných městem ( Centrum sociálních služeb) a v neposlední řadě i změny 
legislativy (vyplácení sociálních dávek na Úřadu práce ČR). 
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V. Cíle a priority 

 
 
1. SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 
- pokles trestné činnosti na území města 
- moderní a dostatečný MKDS 
- 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 
- DDM Vikýř 
- dvě nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež KRUHÁČ a KHAMORO 
 

 
- nárůst některých druhů trestné činnosti 
- nenaplněný stav PČR 
- dvě sociálně vyloučené lokality a riziková 
   lokalita 
- technický stav DDH 
- chybí dostupný komplexní program   
  specifické primární prevence pro školy 

 

Příležitosti Ohrožení 
 
- zkvalitnění 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 
- zkvalitnění 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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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.  
 
Tento obecný cíl je v souladu se Strategií, ve které jsou stanoveny cíle : 

a) Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů 
b) Snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin nebo jejich ochrana 

 
K jejich splnění musí přispět efektivní a koordinovaný, stabilně financovaný systém prevence 
kriminality schopný pružně reagovat na aktuální situaci. Nezbytný je komplexní přístup postavený 
na úzké spolupráci města, Policie ČR, městské policie a dalších subjektů. 
 
3. Základní východiska ke stanovení priorit. 
 
Na základě údajů uvedených v kapitole 2. Bezpečnostní analýza, výsledků průzkumu pocitu bezpečí 
a mínění občanů, bylo stanoveno zaměření prevence na tyto oblasti a cílové skupiny: 
 
V oblasti kriminality 
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 vloupání do obchodů, výtržnictví, násilné trestné 
činnosti, kapesních krádeží, 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. 

b) Kromě zvýšeného výkonu obchůzkové a hlídkové služby P ČR lze ovlivnit výskyt trestné 
činnosti instalací dalších kamerových bodů MKDS ve sledovaných lokalitách. Jeho účinnost se 
prokázala i ve snížení trestné činnosti po jeho instalaci v  monitorovaných lokalitách. Ovlivnit 
lze výskyt některých druhů trestné činnosti, především loupeží, krádeží a vykrádání 
motorových vozidel, vloupání do obchodů. 

c) 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. 

d) Vhodnými technickými prostředky je možné předejít i vloupání do bytů a provozoven, případně 
loupežím; realizace tohoto opatření je především na majitelích. 

 
V oblasti bezpečnosti v dopravě 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.   
a) 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;  
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b) Jako prevence střetů chodců s vozidlem se osvědčilo osvětlování a zvýrazňování přechodů, 

v realizaci tohoto opatření se bude nadále pokračovat.         
 
4. Cílové skupiny 
 

a) Děti a  mladí dospělí 
Projekty zaměřené na děti budou v souladu s principy projektu SVI, v rámci aktivit Týmu 
pro děti  mládež a budou zaměřené na efektivní práci s kriminálně rizikovými dětmi a 
s ověřovanými výstupy a na práci s kriminálně rizikovými mladými dospělými 
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. 
 

b) 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. 

 
c) Rodiny (s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů): 

Přes pokles zjištěného podílu dětí a mládeže na trestné činnosti v r. 2010 došlo v r. 2011 
k nárůstu a to především v násilné t.č. a výtržnictví. 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%). 
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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, Žižkův 
vrch a Na Vršku.  
 
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.  
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). 

 
d) Oběti trestných činů 

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. 
 

e) Recidivisté.  
Cílem práce s touto skupinou je odstranit roztříštěnost působení, vytvořit fungující a funkční 
systém, ve kterém by obsah programů a akcí byl koordinovaný a vytvářený na bázi vzájemné 
součinnosti – spolupráce působících složek a organizací. Aby obsah byl zajímavý a přínosný 
alespoň pro část recidivistů.  
Úkoly : 
- Zjistit počet organizací a složek zabývajících se problematikou recidivistů. 
- Zjistit počet, obsah a zaměření realizovaných programů. 
- Prověřit možnosti spolupráce, koordinace činnosti. 
- Stanovit základní cíle a obsah činnosti 
Indikátory : 
- Vytvoření funkčního systému 
- Počet programů 
- Počet docházejících, účastníků akcí 
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5. Priority, ve kterých bude Plán realizován 
 

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, 
počítačovou kriminalitu. 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 s důrazem na cyklisty. 

 
Cíl III/1 Zvyšování dopravní bezpečnosti na městských komunikacích 
Cíl III/2 Rozvoj  dopravní výchovy 

 
IV. Systém prevence kriminality 

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

 
 

Cíl IV/1 Součinnost, stabilita, efektivita a ucelenost systému prevence 
kriminality s možnou návazností v dalším období 
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6. Cíle a opatření k naplnění priorit 
 
Cíl I/1: Omezení příležitostí k páchání trestné činnosti 
 
Průběžná opatření: 
 
I/1/1 Vytipovávání rizikových lokalit, průběžné analyzování bezpečnostní situace  
 
Odpovědnost:  - manažer prevence kriminality (pracovník MMJN odpovědný za prevenci  
                               kriminality) 
Realizátor:   - P ČR , městská policie  
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:   - městská policie, P ČR 
Indikátory:   - dle záměru (počet zapojených/proškolených osob apod.) 
 
I/1/3 Návrhy preventivních opatření ke snížení výskytu trestných činů 
 
Odpovědnost:  - manažer prevence kriminality 
Realizátor:   - P ČR – ÚO JN, městská policie 
Finanční zdroje: - SMJN, 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  Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému  
 
Časový horizont: - příprava 2012, realizace  2013, 2014 
Realizátor:   - SMJN                            
Finanční zdroje: - MV ČR, město 
Náklady:   - cca 1,5 mil. Kč 
Indikátory: - počet nových kamerových bodů, podíl na  objasněnosti trestných činů, vývoj   
                               nápadu TČ ve vytipovaných lokalitách 
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I/1/6   Zlepšení osvětlení rizikových míst 
 
Časový horizont: - analýza, projektový záměr 2012-2013 

- realizace   2014 – 2015 
Realizátor:   - SMJN, 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, OSVaZ, manažer prevence kriminality 
Realizátor:   - MMJN, MP, PMS, CSS 
Finanční zdroje: - MPSV, MŠMT, město 
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: - 2013,2014  
Odpovídá:   - právní oddělení, primátor 
Součinnost.   - KÚ LK, MV 
Indikátory :   - snížení počtu výherních hracích automatů   
 
I/2/3    Rozšíření terénních programů (v rámci komunitního plánování) 
 
Časový horizont: - příprava a finanční zabezpečení 2012, 2013 
Realizace:   - od 2013 
Odpovídá:   - OSVaZ 
Indikátory:   - počet pracovníků, počet klientů/kontaktů 
 
Cíl II/1:   Včasná intervence a návazné programy      
 
Průběžná opatření: 
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II/1/1    Podpora výchovnému poradenství a probačním programům 
 
Finanční zdroje: - MPSV, MV, MSp 
Realizátor:   - PMS, poskytovatelé služeb 
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    Zdokonalení Systému včasné intervence. 
 
Časový horizont: - přípravná fáze 2012,  realizace 2013   
Realizátor:   - MPSV, SMJN 
Finanční zdroje: - MPSV, SMJN 
Náklady:   - cca 1 mil. Kč 
Indikátory:   - počty a typy zapojených subjektů, počet klientů, nárůst počtu klientů, propojení  
                               s informačním systémem (spisovou službou) 
 
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, KÚLK, město 
Realizátor:   - NNO, školská zařízení, MP apod. 
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 apod. 
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, ředitel ÚO PČR 
Realizátor:   - MP, P ČR, odborníci  
Indikátory:   - počet přednášek/účastníků/,cílových skupin 
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II/2/4 Zajištění veřejně přístupných sportovišť 
 
Časový horizont: - vytipování, příprava, projekt r. 2013, realizace 2014, 2015 
Realizátor:   - město                  
Finanční  zdroje: - MV ČR, nadace           
Náklady:   - 300 tis. Kč 
Indikátory:   - počet sportovišť, jejich využití  

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

Liberecká) se stejným úkolem II/2/4 
 
Časový horizont: - r.2012-2013 
Realizátor:   - SMJN 
Finanční zdroje: - MV ČR, nadace, ROP 
Náklady:   - dle projektových záměrů 
Indikátory:   - počet rizikových míst, úroveň zabezpečení volného času (sportovišť) 
 
II/2/6 Nabídka komplexních preventivních programů pro školy.  
 
Časový horizont: - zpracování v roce 2013, realizace postupně 2014-2016 
Realizátor:   - SMJN (v rámci komunitního plánu i na úrovni regionu) 
Finanční zdroje: - město, KÚ LK, MŠMT 
Indikátor :   - počet realizovaných programů, počet zapojených škol 
 
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:   - ředitelé ÚO PČR a  MP 
Indikátory:   - počet akcí, stav dopravní nehodovosti 

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

silničního provozu  
 
Časový horizont: - vytipování 2-4 stanovišť 2012,2013, realizace 2014-2015 
Realizátor:   - město i v souladu s IPRM 
Náklady:   - 30 000 Kč/stanoviště 
Finanční zdroje: - KÚ LK, město 
Indikátory:   - počet, vliv na dopravní kázeň účastníků provozu 
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III/1/3 Nasvícení a zvýrazňování přechodů pro chodce 
 
Časový horizont: - vytipování 2012,2013, realizace 2014-2015 
Realizátor:   - SMJN, TSJ s.r.o.   
Náklady:   - světelný bod 20 000 – 40 000 Kč 
Finanční zdroje: - KÚ LK, město 
Indikátory:   - počet přechodů, vývoj dopravní nehodovosti 
 
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) 
 
Časový horizont: - 2014 
Realizátor:   - SMJN  
Náklady:   - 4.000 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, primátor 
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 Plánem 

prevence kriminality, s Bezpečnostní politikou města a Komunitním plánem 
sociálních služeb včetně zapojení dalších organizačních složek MMJN . 

 
Realizace:   - Programy prevence kriminality na kalendářní rok 
Odpovídá:   - primátor 
Plní:     - manažer prevence kriminality 
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IV/1/3 Odborné vzdělávání pracovníků zapojených do systému prevence kriminality 
 
Realizace:   - od r. 2013 
Odpovídá:   - manažer prevence kriminality 
Plní:     - MV ČR, SMJN, nestátní neziskové organizace 
Finanční zdroje: - MV ČR, KÚ LK, město 
Indikátory:   - počet školení/účastníků 
 
IV/1/4 Pokračování a rozvíjení spolupráce P ČR a MP na základě zásad Community 

policing 
 
Realizace:   - od r. 2012 s návazností na r. 2011  
Odpovídá:   - ředitel městské policie, ředitel ÚO PČR 
 
IV/1/5 Propagace systému prevence kriminality v jednotlivých organizacích a 

propagace preventivních programů 
 
Realizace:   - průběžně 
Odpovídá:   - manažer prevence kriminality 
Indikátory:   - počet zpráv na webu, v tisku, počet tištěných informačních materiálů  
        
       
VI. Kontrola  a hodnocení 
 
Na základě Plánu prevence kriminality bude každoročně zpracován Program prevence kriminality, 
ve kterém budou rozpracovány jednotlivé cíle, programy a projekty včetně jejich organizačního,  
finančního,materiálního zabezpečení a hodnocení efektivity podle metodiky MV ČR; na základě 
jednotlivých projektových záměrů budou stanoveny konkrétní indikátory pro vyhodnocení. 
Program prevence kriminality Jablonce nad Nisou bude zpracovávat Komise prevence kriminality 
(pracovní skupina) a nejpozději v únoru ho předloží  primátor ke schválení radě města 
(zastupitelstvu města). 
 
Hodnocení plnění úkolů Plánu prevence kriminality bude provádět komise prevence kriminality 
vždy v červnu a v lednu za uplynulý rok, předkládat je bude radě města. Hodnocení Plánu  za rok 
bude předkládat primátor města k projednání zastupitelstvu města v únoru roku následujícího. 
 
Pololetní hodnocení Programu prevence zpracuje pracovník MMJN odpovědný za prevenci 
kriminality a předloží komisi v červnu (září), splnění úkolů Programu prevence kriminality za 
uplynulý rok v lednu. 
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VII. 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 

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  
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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 
 
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 
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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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Použité zkratky 
 
BESIP    agentura působící v oblasti bezpečnosti 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 
MMJN    Magistrát města Jablonec nad Nisou 
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 
OSS     oddělení sociálních služeb 
OSVaZ    odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
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 
SMJN    Statutární město Jablonec nad Nisou 
SPJ     sociálně patologické jevy 
SVI     systém včasné intervence 
TČ     trestná činnost 
PČR ÚO   Policie ČR Územní odbor 
VTOS    výkon trestu odnětí svobody 
 
 
Použité materiály a literatura : 
 
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 (MV ČR) schválená 
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