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1. Sociálně demografická analýza 

Město Opava leží na řece Opavě v úrodném údolí mezi výběžky Nízkého Jeseníku  

a Poopavské nížiny. V současnosti se Opava rozkládá na téměř 90 km2. Území statutárního 

města se člení na 8 městských částí: Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov,  

Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky a Zlatníky. Zbylou část území statutárního města 

Opavy tvoří části: Opava-Město, Opava-Předměstí, Jaktař, Kateřinky a Kylešovice. 

 

K 31. 12. 2020 má statutární město Opava celkem 55.928 obyvatel. Opava je 

významným správním, obslužným a výrobním centrem poměrně rozlehlého okresu,  

je zdrojem pracovních příležitostí a centrem občanského vybavení pro okolní obce.  
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1.1 Nezaměstnanost 

Na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních 

věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR 

s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných  

ze všech obyvatel v daném věku, zatímco míra nezaměstnanosti vyjadřuje uchazeče  

o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. 

 

Vývoj nezaměstnanosti v roce 2020 

Období 
Počet uchazečů o zaměstnání 
evidovaných na úřadu práce 

Opava 
Podíl nezaměstnanosti v % 

Leden 3.355 2,7 

Únor 3.312 2,7 

Březen 3.218 2,6 

Duben  3.525 2,9 

Květen 3.553 2,9 

Červen 3.554 2,9 

Červenec 3.685 3,0 

Srpen 3.639 3,0 

Září 3.673 3,0 

Říjen 3.560 2,9 

Listopad 3.619 3,0 

Prosinec 3.929 3,3 

 
 

V průběhu roku 2020 docházelo k postupnému nárůstu počtu uchazečů  

o zaměstnání při téměř stabilním počtu volných pracovních míst. K výraznějšímu poklesu 

počtu volných pracovních míst došlo poslední tři měsíce. Celkový podíl nezaměstnanosti 

tedy stoupl o 0,6 %. 

V okrese Opava je v evidenci úřadu práce 3.929 obyvatel, z toho 213 absolventů  

a mladistvých a 594 osob se ZP. V měsíci prosinci 2020 se nově přihlásilo 615 osob.  

Ke konci sledovaného měsíce bylo evidováno celkem 1.554 volných pracovních míst,  

z toho 396 míst pro absolventy a mladistvé a 129 míst pro osoby se ZP. Přírůstek 

neumístěných uchazečů k 31. 12. 2020 byl 8,6 %.   
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1.2 Statistika nezaměstnanosti 

 
Srovnání a vývoj – Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (v %) 

Oblast Prosinec 2020 Prosinec 2019 Prosinec 2018 

Okres Opava 3,3 2,6 3,1 

Moravskoslezský 
kraj 

5,6 4,4 4,7 

ČR 4,0 2,9 3,1 

 
 

Volná pracovní místa 

Oblast Prosinec 2020 Prosinec 2019 Prosinec 2018 

Okres Opava    

Počet volných prac. míst 1.554 1.902 1.967 

Počet uchazečů na 1 

volné místo 

2,5 1,7 1,9 

Moravskoslezský kraj    

Počet volných prac. míst 13.431 16.313 17.227 

Počet uchazečů na 1 

volné místo 

3,4 2,3 2,3 

 

 

Uchazeči a podíl nezaměstnaných k 31. 12. 2020 (porovnání s jinými okresy) 

Okres Počet uchazečů na 1 

volné místo 

Podíl 

nezaměstnanosti v 

% 

Opava 2,5 3,3 

Bruntál 4,8 6,8 

Frýdek-Místek 2,7 3,5 

Karviná 8,4 8,1 

Nový Jičín 1,8 3,8 

Ostrava 2,7 6,7 

MSK celkem 3,4 5,6 
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2. Analýza protiprávního jednání 

2.1 Policie ČR – analýza kriminality na území města Opavy 

Mezi hlavní kriminogenní faktory se v rámci OO PČR Opava řadí zejména bagatelní 

trestná činnost, která je spojená s krádežemi v obchodních centrech, supermarketech  

a v jejich okolí, věcí z motorových vozidel a jízdních kol. Mezi tyto krádeže řadíme  

např. případy krádeží věcí v prodejnách (volně odložené věci v nákupních vozících 

ponechaných bez dozoru, zboží, kapesní krádeže apod.), dále krádeže věcí  

ze zaparkovaných motorových vozidel (zajištěných či nezajištěných) a krádeže jízdních kol 

ve venkovních prostorech či ze sklepů. Dalším rizikem je trestná činnost páchaná  

na seniorech, zejména pod smyšlenou legendou ať se záminkou odečtu energií, nabídky 

výhodnějších cen energií, sociální služby apod. s následným vniknutím do bytu a odcizení 

finanční hotovosti. Dochází také k významnému rozvoji trestné činnosti, která je spojená 

s internetem a sociálními sítěmi, a to ať už po majetkové, tak mravnostní linii. Novým 

trendem se stává jednání pachatelů za účelem získání přístupových kódů k účtu,  

pod smyšlenou legendou potřeby ochrany účtu, jejich získání a následné zneužití vedoucí 

k odcizení hotovosti k účtu. 

Trestná činnost na území města Opavy – srovnání let 2018 – 2020 
 

Rok 
Celková 

kriminalita 
Obecná 

kriminalita 

Vybrané 
přestupky-

celkem 

2018 1179 786 1863 

2019 1194 802 2290 

2020 969 634 1893 

 
 

V roce 2020 bylo objasněno 625 skutků, t.j. 64,60 %. 

 

V roce 2020 policisté Obvodního oddělení PČR Opava v rámci výkonu služby 

prováděli kontrolu na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu mladistvým. 

V souvislosti se sportovními akcemi byla realizována bezpečnostní opatření k zajištění 

veřejného pořádku na fotbalových utkáních SFC Opava ve spolupráci s MP Opava, dále 

opatření v rámci BESIP a v místech zvýšeného nápadu trestné činnosti, která byla 

operativně vyhodnocená jako riziková (např. krádeže jízdních kol, vloupání do vozidel apod.). 

Policisté rovněž monitorovali shromáždění spolku Milion chvilek pro demokracii,  

která pravidelně probíhaly v centru města. Na sklonku roku 2020 probíhala opatření  

na dohled nad veřejným pořádkem v okolí supermarketů a zajištění Vánočních trhů. V rámci 

služebního obvodu OO PČR Opava nebyly provedeny žádné zákroky proti shromážděním.  
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Při zajištění veřejného pořádku zdejší útvar spolupracuje s dalšími útvary nejen v rámci 

Moravskoslezského kraje, ale také i s útvary v rámci celé České republiky, které se podílejí 

na zabezpečení rizikových zejména fotbalových utkání, tak aby nedošlo k vyznanému 

narušení veřejného pořádku a škodám na majetku. Příprava, organizace i samotné 

provedení těchto bezpečnostních opatření stojí nemalé prostředky.  

 

 

Jak vyplývá z uvedeného grafu, došlo v roce 2020 oproti předešlému roku k poklesu 

jak celkové tak obecné kriminality. V oblasti spáchaných vybraných přestupků pak došlo 

rovněž k poklesu, přibližně na úroveň roku 2018. Tento celkový pokles byl ovlivněn 

epidemiologickou situací a s ní spojeným omezením volného pohybu. Rovněž se na poklesu 

projevila účinnost novely trestního zákoníku, kde byla v § 138 odst. 1 zvýšena hranice škody 

nikoli nepatrné z 5.000,- Kč na 10.000,- Kč, a to od 1. 10. 2020. 
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Kriminalita 

Rok 
Celková 

kriminalita 
Obecná 

kriminalita Násilná Mravnostní Majetková 

Index na 
10 tis. 

obyvatel 

2018 1179 786 110 29 527 204,96 

2019 1194 802 107 17 501 208,17 

2020 969 634 72 24 384 173,26 

 

 

 

 

Pokud porovnáváme jednotlivé typy kriminality, došlo v roce 2020 oproti předešlému 

roku k výraznému poklesu zejména kriminality majetkové, což pravděpodobně souvisí 

s omezeným pohybem osob a zavedenými epidemiologickými opatřeními. Jedinou výjimku 

tvoří kriminalita mravnostní, které oproti předešlému roku vzrostla téměř na úroveň roku 

2018. 
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Nápad trestné činnosti na úseku nealkoholové toxikomanie na území města Opavy  

za období let 2018 - 2020 

§ - dle tr. 
zákoníku Trestný čin 2018 2019 2020 

283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a 
psychotropními látkami a s jedy 

17 22 21 

284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 1 1 0 

285 Nedovolené pěstování rostlin obsahující omamnou 
nebo psychotropní látku 

0 0 1 

286 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě 
omamné a psychotropní látky a jedu 

1 0 0 

287 Šíření toxikomanie 0 0 0 

 Celkem realizací 19 23 22 

 

V roce 2020 nedošlo na území města Opava k zásadním změnám ve struktuře 

trestné činnosti ani skladbě pachatelů na úseku nealkoholové toxikomanie. V teritoriu 

územního odboru Opava, tedy nejen na území města Opavy, je již několik let stávajícím 

trendem distribuce, výroba či přechovávání drog pervitinu, marihuany. Co se týče výskytu 

jiných drog, jedná se o případy v počtu jednotek. V rámci činnosti policistů SKPV Opava 

působících na úseku nealkoholové toxikomanie na území města Opavy došlo v roce 2020 

k vyhledání a zadokumentování 27 skutků, z nichž bylo ve 23 případech sděleno obvinění  

ve smyslu § 160 odst. 1 tr. řádu. 

Na území města Opavy řešili policisté v roce 2020 celkem 50 přestupků na úseku 

nealkoholové toxikomanie, spočívající v neoprávněném přechovávání návykové látky  

v malém množství pro vlastní potřebu, které byly vyřešeny v příkazním řízení.  

 

Pachatelé TČ 

Rok 
1 – 14 

let 
15 – 17 

let Recidivisté 
Pod vlivem omamných 
látek včetně alkoholu Pod vlivem alkoholu 

2018 16 28 387 135 115 

2019 22 12 383 93 83 

2020 14 15 265 104 51 
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V souvislosti s poklesem kriminality v roce 2020 došlo k výraznému poklesu téměř 

všech věkových skupin pachatelů. Výjimku tvoří jen mladiství pachatelé, jejichž počet  

se v roce 2020 mírně navýšil. Z uvedených údajů dále vyplývá, že i nadále jsou nejčastějšími 

pachateli trestných činů recidivisté.    

 

Oběti trestných činů 

Problematika obětí trestné činnosti se dotýká všech policistů, kteří plní úkoly  

na úseku trestného řízení, kdy se jedná především o policisty základních útvarů, kteří jsou 

zpravidla jako první v kontaktu s oznamovateli či poškozenými trestných činů  

nebo přestupků. V závažnějších případech stejnou roli plní také policisté zařazeni na službě 

kriminální policie a vyšetřování. Policisté se snaží v konkrétních případech pomoci obětem 

trestných činů, u trestných činů násilné a mravnostní povahy předají poškozeným kontakty 

na specializovaná pracoviště. 

V Opavě také v rámci Probační a mediační služby funguje Poradna pro oběti 

trestných činů. V roce 2020 bylo poradenství podáváno v rámci projektové poradny do konce 

června 2020, následně od 1. 7. 2020 v pozici poradce pro oběti trestných činů střediska  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2018 2019 2020

16 22 14 
28 

12 15 

387 
383 

265 

135 

93 104 115 

83 

51 

Pachatelé 

1 – 14 let 15 – 17 let Recidivisté Pod vlivem omamných látek včetně alkoholu Pod vlivem alkoholu



 11 

PMS ČR v Opavě. Poradnu oslovilo celkem 23 klientů (z toho ve druhém pololetí 10, přičemž 

několik z nich bylo do poradny nasměrováno pracovníky PMS ČR) a proběhlo 65 konzultací  

v různých podobách. Oproti roku 2019, kdy byla poradna provozována v rámci projektu  

„Proč zrovna já II“ a jejích služeb využilo 44 klientů a proběhlo 132 konzultací,  

jde o významný pokles. Důvodem může být to, že v souvislosti s epidemiologickou situací 

tyto problémy aktuálně neřeší a odkládají. V poradně bylo pracováno nejen s klienty,  

kteří byli obětí (poškozeným) v již probíhajícím trestním řízení, ale zhruba třetina klientů 

přicházela do poradny pro informace a podporu v době ještě před podáním oznámení.  

 

2.2 Městská policie Opava – přestupky na území města 

Opavy 

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění 

dalších úkolů podle zákona 553/1991 Sb. nebo podle jiného zákona zejména přispívá 

k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského 

soužití. Přispívá v rozsahu stanoveném zákonem O obecní (městské) policii nebo jiným 

zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Odhaluje 

přestupky a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování 

obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě. Městská policie Opava  

je orgánem obce a podléhá přímo náměstkovi primátora. 

 

 

Přestupky (celková data za MP Opava a OO PČR Opava) 

Rok 
Alkoholismus 
a toxikomanie 

Porušení 
OZV a NO 

Proti 
veřejnému 
pořádku 

Proti 
občanskému 

soužití  

Proti 
majetku 

2018 163 347 223 452 678 

2019 113 424 460 454 839 

2020 26 121 716 439 591 

 

 

V roce 2020 došlo k významnému poklesu přestupků na úseku ochrany  

před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, porušení OZV a NO a přestupků proti majetku. 

Naopak významný nárůst jsme zaznamenali u přestupků proti veřejnému pořádku.  
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 počet obyvatel přestupky – abs. 

počet 

index na 10 tis. obyv. 

druh 

k 31. 

12. 

2020 

změna 

proti 

roku 

2019 

rok 

2019 

k 31.

12. 

2020 

změna 

 

rok 

2019 

rok 

2020 

změna 

2020     

-       

2019 

(index) 

změna 

2020    

 -       

2019 

(%) 

na úseku 

ochrany před 

alkoholismem a 

jinými 

toxikomaniemi 

55928 -414 113 26 -87 19,70 4,65 -15,05 -76,40 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2018 2019 2020

163 

113 

26 

347 

424 

121 

223 

460 

716 

452 454 439 

678 

839 

591 

Přestupky 

alkoholismus a toxikomanie porušení OZV a NO proti veřejnému pořádku

proti občanskému soužití proti majetku



 13 

přestupky proti 

OZV a NO 

55928 -414 424 121 -303 73,92 2,16 -71,76 -97,10 

Proti veřejnému 

pořádku 

55928 -414 460 716 +256 80,20 128,02 +47,82 +59,63 

proti 

občanskému 

soužití 

55928 -414 454 439 -15 79,15 78,49 -0,66 -0,83 

proti majetku 55928 -414 839 591 -248 146,27 105,67 -40,60 -27,76 
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3. Institucionální analýza města 

Na území města spolupracují státní i nestátní organizace, které zabezpečují kromě 

jiného i činnosti na úseku prevence kriminality na všech úrovních. 

 

3.1 Veřejné instituce a jejich příspěvkové organizace 

působící na úseku prevence kriminality a protidrogové 

politiky 

POLICIE  ČR 

Na OO PČR Opava je nyní systemizováno 51 tabulkových míst. Dnem 1. 12. 2020 

vzniklo Oddělení hlídkové služby Opava se 41 tabulkovými místy, které je v současné době 

dislokováno v budově OO PČR Opava. 

Na úseku prevence pracuje jeden policista – územní koordinátor na oddělení 

prevence a dále je na každém obvodním oddělení stanoven minimálně jeden policista 

(preventista), který je metodicky veden územním koordinátorem a podílí se na realizaci 

prevence na území daného obvodního oddělení. Tito pracovníci realizují preventivní besedy 

a semináře pro mateřské, základní a střední školy dle priorit policie a požadavků škol  

na základě jejich minimálního preventivního programu.  

V březnu roku 2020 byla vládními opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 

pozastavena kontaktní preventivní činnosti a následně byl celý zbylý rok v kontaktní 

preventivní činnosti velmi omezen. Prevence byla přizpůsobena situaci a omezena  

na předávání preventivního materiálu. Ohrožené skupiny byly oslovovány prostřednictvím 

preventivních příspěvků v podobě článků, tematických fotografií s textem a videí, které byly 

distribuovány oddělením prevence zpravidla za celý Moravskoslezský kraj skrze média 

(internet, tisk, televize). Školám byla prostřednictvím emailové pošty nabídnuta distanční 

výuka prevence, o kterou v okrese Opava nebyl projeven zájem. Současně obdržely 

informace formou přímých odkazů, kde nalézt preventivní informace a videa, jako například: 

Poradce - policejní rádce pro bezpečný život, Markétina dopravní výchova, prevence  

a preventivní rady na webu policie, preventivní policejní videa na Youtube. Preventivní 

materiály byly předávány v průběhu celého roku školám, školským zařízením, domovům  

pro seniory atp. Touto formou byly předány například materiály k dopravní výchově, trestné 

činnosti páchané na seniorech, reflexní prvky a v neposlední řadě byla distribuována  

a uvedena mezi školy, veřejnost i seniory nová preventivní hra Jak obětí se nestáti. Na konci 

se policisté také zapojili do charity pro děti formou tzv. Krabice od bot, kde byly předány 

Slezské diakonii 2 krabice pro děti s preventivní tématikou. Vánoční přání a preventivní dárky 

byly rozdány také seniorům ve vybraných domovech okresu Opava, Hlučín a Kravaře.  
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MĚSTSKÁ POLICIE 

V roce 2020 byl u Městské policie Opava na pozici tiskového mluvčího a preventisty 

zařazen jeden pracovník. K jeho náplni práce patří pořádat besedy v mateřských školách  

s názvem Pes Korálek, kdy je snahou děti naučit základní pravidla chování ve městě  

a bezpečnému pohybu v silničním provozu. Dále také pořádá besedy na základních školách 

na téma vlastní bezpečnost, která je určena pro žáky 1. ročníků. Ve spolupráci s odborem 

školství Magistrátu města Opavy realizuje dopravní výchovu pro žáky 4. ročníků základních 

škol.  

V roce 2020 byla prevence, vzhledem k vládním opatřením, v souvislosti s COVID 19,  

v ZŠ a MŠ realizována v omezeném rozsahu. Velmi oblíbené přednášky a besedy  

pro opavské seniory byly z důvodu COVID 19 vypuštěny z programu prevence úplně. 

Městská policie rovněž úzce spolupracuje s Policií ČR a s manažerem prevence kriminality 

města Opavy.  

 

RODINNÁ A MANŽELSKÁ PORADNA OPAVA 

V RMP Opava je poskytováno psychologické posuzování a přípravy žadatelů o NRP, 

doprovázení pěstounů a odborné sociální poradenství.  Do března 2020, než byl vyhlášen 

Nouzový stav, probíhalo vše standardním způsobem v rámci osobního setkávání.   

Od března, kdy byl poprvé vyhlášen Nouzový stav, muselo být reagováno  

na protiepidemiologická opatření vlády. V této době, kdy nebylo možné se setkávat osobně, 

museli být zajištěny služby pro klienty distančně.  Nejvíce se opatření vlády dotklo oblasti 

příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči, protože prakticky celý rok nebylo možné scházet 

se ve větším počtu osob. V roce 2020 se na pracovišti uskutečnily dvě přípravy,  

které proběhly on-line, což umožnilo ukončit přípravu i žadatelům, kteří byli během procesu 

přípravy např. v karanténě. Další oblast, které se nejvíce dotkla vládní opatření, bylo 

vzdělávání pěstounů. Toto proběhlo prezenčně jen první dva měsíce roku. V průběhu roku 

organizace připravila pro pěstouny e-learningová vzdělávání, která byla rozšířena o on-line 

semináře. Tyto lektorovaly psycholožky poradny. Návštěvy v rámci doprovázení pěstounů 

probíhaly střídavě v domácnosti pěstounů a distančně, dle aktuálních opatření vlády. Bylo 

zajištěno potřebné IT vybavení, aby mohly místo klasických osobních návštěv probíhat video 

hovory. Toto vybavení bylo využito i v oblasti odborného sociálního poradenství,  

kdy se video hovory staly klíčovým způsobem, jak poskytovat klientům odborné sociální 

poradenství. V době, kdy bylo možno poskytovat odborné sociální poradenství osobně, byla 

vždy ověřována bezinfekčnost klientů.  V době, kdy bylo v ČR nejvíce nakažených, bylo 

využíváno home office. Na pracovišti se střídaly dvě směny, aby se co nejvíce eliminovala 

možnost nákazy všech zaměstnanců.   
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ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY  (OSPOD) 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Magistrátu města 

Opavy v rámci prevence kriminality v roce 2020 zrealizovalo následující přednášky a besedy: 

 Realizace přednášek (leden, únor) „Práce OSPOD s dětmi“ pro žáky 4. – 9. tříd,  

kde jsou děti seznámeny s aktuálními kauzami a reálně hrozícím nebezpečím, dále 

s problematikou náhradní rodinné péče.  

 Pracovníci OSPOD MMO jsou členy Týmu pro mládež, kdy se pravidelně účastní 

setkávání jeho členů. 

 Kurátoři pro mládež aktivně spolupracují s PMS Opava, kdy se setkávají a konzultují 

postupy společných případů, realizovali preventivní program pro žáky 9. tříd  

(z důvodu protiepidemických opatření nebylo možné realizovat), stejně tak intenzivně 

spolupracují se SVP Opava. 

 Pracovníci OSPOD provádějí v rámci Opavy depistáže – v odpoledních a večerních 

hodinách sledování míst, kde se setkávají klienti kurátorů pro mládež.   

 

Kurátoři pro děti a mládež provádějí v součinnosti se strážníky MP Opava preventivní 

činnost (kontrola heren, restaurací a míst, kde se ve zvýšené míře vyskytují skupiny dětí  

a mladistvých), dále se pravidelně účastní preventivních opatření, která se týkají podávání 

alkoholu dětem a mladistvým. Tato opatření organizuje Policie ČR. Ve spolupráci 

s nestátními neziskovými organizacemi OSPOD dodavatelsky realizuje prázdninové pobyty 

pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí (z důvodu protiepidemických 

opatření nebylo možné realizovat). 

 

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR, OPAVA 

Probační a mediační služba (PMS) je státní organizací, která působí v systému 

trestní justice. V úvodní fázi trestního řízení před rozhodnutím státního zastupitelství nebo 

soudu usiluje o zprostředkování mimosoudního řešení následků trestné činnosti mezi 

pachatelem a obětí prostřednictvím tzv. mediačních činností – při jejich využití často může 

dojít k mimosoudnímu řešení trestní věci. Ve vykonávací fázi trestního řízení v rámci  

tzv. probace organizuje a zajišťuje efektivní výkon alternativních trestů a opatření (tedy trestů 

a opatření nespojených s přímým odnětím svobody). Mezi ně patří zejména dohledy  

nad podmíněně odsouzenými nebo podmíněně propuštěnými, tresty obecně prospěšných 

prací, ale i tresty domácího vězení nebo třeba zákazu vstupu na sportovní utkání. Činnosti 

probační a mediační služby jsou prováděny v souladu s principy tzv. restorativní (nápravné) 

justice s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.  
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Pro každodenní pracovní činnost střediska PMS v Opavě je potřeba dobré a efektivní 

součinnosti nejen s justičními partnery, ale i s úřady a dalšími organizacemi jak v Opavě,  

tak na úrovni celého opavského soudního okresu. Středisko rovněž podporuje spolupráci  

s nestátním a neziskovým sektorem a s množstvím organizací, které poskytují možnost 

výkonu trestu obecně prospěšných prací. Účastní se také jednání v rámci komunitního 

plánování města Opavy, dlouhodobě jsou aktivním členem zdejšího Týmu pro mládež,  

který sdružuje zástupce organizací podílejících se na prevenci a lokálním řešení rizikových 

jevů spojených s mládeží. V oblasti preventivní činnosti se pracovníci střediska zapojují 

mimo jiné do vzdělávacích seminářů pro pedagogy základních i středních škol,  

ale i do besed pro žáky vyšších ročníků základních škol s cílem přiblížit jim některé aspekty 

trestního řízení a způsobů řešení kriminality mládeže, a zvýšit tak jejich právní povědomí  

a motivaci vést život bez střetů se zákony.  

V roce 2020 byly postupně ukončeny tři významné čtyřleté projektové aktivity – 

projekt „Křehká šance II“ realizovaný v úzké spolupráci s Věznicí Opava, který byl zaměřen 

na vyzkoušení praktické podoby tzv. komisí pro podmíněné propuštění. Cenné zkušenosti již 

z průběhu projektu se promítly i do legislativních návrhů na změny v procesu rozhodování  

o podmíněném propouštění odsouzených z výkonu trestu odnětí svobody.  Projekt  

„Na správnou cestu II“ potvrdil potřebnost koordinátora Týmu pro mládež a přispěl  

ke kooperaci jeho členů – aktuálně Tým pro mládež opět koordinuje manažerka prevence 

kriminality. Své služby v rámci projektu „Proč zrovna já II?“ poskytovala poradna pro oběti 

trestných činů, na kterou se pro odbornou pomoc obracely osoby dotčené trestným činem. 

Tento projekt má potřebnou návaznost a klienti nadále mohou od druhé poloviny roku 2020 

využívat služby poradce pro oběti, který nově sídlí přímo v budově, kde je i středisko 

Probační a mediační služby. 

Rok 2020 byl bezpochyby velmi náročným, zejména co se týče nutnosti přizpůsobit 

činnost služby bezpečnostním opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19. Probační 

pracovníci si zvykali na možnost využívání práce z domova, novinkou bylo i zavedení 

kontaktů s odsouzenými z Věznice Opava formou videohovorů – dá se však říci, že celková 

činnost střediska neztratila vysoké nároky na kvalitní případovou práci, jejíž množství  

se nijak nelišilo od standardních let. 

 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE OPAVA (SVP) 

(elokované ambulantní pracoviště Diagnostického ústavu pro mládež  

Ostrava-Kunčičky) 

Činnost středisko realizuje formou ambulantní péče. Veškeré služby pro klienty  

jsou bezplatné. Klienti se mohou se svými problémy obracet i anonymně a nepotřebují žádné 

doporučení. Ve středisku pracují etoped a psycholog, oba na plný úvazek. 
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Středisko poskytuje péči dětem se symptomy či projevy poruch chování 

(psychologická a speciální pedagogická diagnostika, poradenství pro rodiče a pedagogy, 

skupinová práce s dětmi, metodické vedení pedagogů, spolupráce s reflektujícím týmem 

odborníků aj.). Při potřebě intenzivnější péče o klienta doporučují internátní pobyt  

ve Středisku výchovné péče Ostravě-Koblově (8-týdenní terapeutický pobyt). 

SVP spolupracuje zejména se školami, sociálními kurátory a soc. pracovníky OSPOD 

(oddělení sociálně-právní ochrany dětí), s Pedagogicko-psychologickou poradnou,  

Speciálně pedagogickým centrem (SPC), soudy, Probační a mediační službou, neziskovými 

organizacemi (Eurotopia, Elim, Fond ohrožených dětí). 

Vzhledem k situaci s covid-19  byly terapie realizovány v omezeném režimu.  

V březnu, dubnu, květnu 2020 byl provoz pro klienty uzavřen (jen intervence skrze email, 

telefon). Od druhé poloviny května 2020  probíhaly pouze individuální konzultace (terapie)  

s rodiči a dětmi. Skupinová terapie byla pozastavena úplně, omezena byla také přímá 

spolupráce se školami (pedagogy) a jinými organizacemi, toxikologické testy se neprováděly. 

 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, OPAVA, příspěvková organizace (SVČ) 

Středisko volného času Opava, příspěvková organizace zajišťuje zájmové vzdělávání 

dětí, mládeže i dospělých. Je zřizováno statutárním městem Opava a zapsáno do školského 

rejstříku. Kromě objektu SVČ na Jaselské 4 vyvíjí činnost ještě na pracovišti na Husově 17, 

kde sídlí oddělení sportu, turistiky a přírodovědy a Loutkové divadlo, v tělocvičně  

na Krnovské ulici (v zápůjčce od MMO), v pronajatých tělocvičnách a dalších prostorách. 

Středisko poskytuje zájmové vzdělávání, tj. naplnění volného času zájmovou činností  

se zaměřením na různé oblasti. Účastníky jsou děti, žáci, studenti, ale také pedagogičtí 

pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, případně další fyzické osoby. Cílem 

střediska je umožnit smysluplně trávit volný čas co největšímu počtu zájemců, a tím účinně 

pracovat v prevenci rizikových projevů chování.   

Při Středisku volného času v Opavě je zřízeno také Opavské zastupitelstvo dětí  

a mládeže, kde se zástupci jednotlivých základních a středních škol učí diskutovat  

s odborníky a členy vedení města o různých politických tématech či otázkách souvisejících  

s rozvojem města.   

Rok 2020, díky epidemické situaci spojené s Covid-19, přinesl SVČ Opava mnoho 

omezení v oblasti tradičních činností a aktivit. Na druhou stranu také řadu výzev a nových 

příležitostí, kdy středisko muselo rychle reagovat, a to jak v případě zavedení distanční 

výuky u kroužků, u kterých to umožnily podmínky, tak také v přípravě a realizaci tradičních  

i nových akcí pro širokou veřejnost.  
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PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, OPAVA, příspěvková organizace (PPP) 

školské poradenské zařízení, zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Organizace poskytuje služby rodičům, dětem a školám. Odbornou činnost zajišťují 

psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci a metodik prevence. Rodičům  

a dětem jsou nabízeny tyto služby: 

 diagnostická činnost (psychologická a speciálně pedagogická) formou přímé práce 

s klientem (individuální vyšetření)  

 poradenská činnost (pedagogicko-psychologické poradenství, sociálně právní 

poradenství pro klienty a jejich rodiče, individuální konzultace)  

 informační a metodická činnost - nabídka informačních materiálů rodičům  

Pracovníci poradny poskytují konzultace a metodickou pomoc rodičům a dospívajícím 

klientům zejména v otázkách osobnostního vývoje, výchovného a vzdělávacího vedení, 

doporučují speciální postupy při práci s dětmi s VPU ve školním i domácím nácviku, žáky  

a rodiče orientují na možnosti studijních a profesních předpokladů, u výchovných obtíží  

na vhodné výchovné přístupy a styly.  

Odborní pracovníci se zaměřují zejména na individuální psychokorektivní a reedukační 

činnosti na rozvoj osobnosti, sebepoznání, tréninkové programy pro děti s ADHD, nápravu 

specifických poruch učení včetně dyskalkulií, problémy žáků a studentů spojené s jejich 

psychickým vývojem a vzděláváním. 

Poradna poskytuje kromě diagnostiky dětí a mládeže také metodickou činnost. 

Organizuje pracovní schůzky výchovných poradců škol a školních metodiků prevence.   

V rámci činnosti oblastního metodika prevence je realizována také terénní práce na školách, 

která se skládá z několika oblastí: 

 Skupinová práce se třídou 1. stupně ZŠ na témata – 

sebepoznání, komunikace a řešení konfliktů, práce s emocemi, 

povolené a nepovolené dotyky. 

 Intervenční práce se třídami v problematice nepříznivých vztahů 

ve třídě s možností výskytu šikany. 

 Besedy pro žáky na školách dle poptávky škol na téma primární 

prevence sociálně-patologických jevů, zneužívání návykových 

látek, sexuální otázky. 

 Pomoc při řešení konkrétních sociálně-patologických jevů  

na školách (alkohol, drogy, sebepoškozování žáků).  

 

Vzhledem k planým epidemiologickým opatřením byl provoz školského poradenského 

zařízení omezen na nezbytnou diagnostickou činnost, odborníci poradny se zaměřili  

na metodické vedení pedagogů školy rámci online výuky a prodlužování doporučení 
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školského poradenského zařízení školám u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V období od 16. 3. do 24. 4. 2020 byl provoz PPP rozhodnutím zřizovatele přerušen. 

 

ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM při Psychiatrické nemocnici v Opavě 

Centrum poskytuje pomoc a podporu lidem, kterých se dotýká hráčská problematika 

a chtějí svou situaci řešit. Nabízené služby: 

 Základní poradenství a orientace v problematice, 

 Individuální, rodinná a skupinová terapie, 

 Svépomocná skupinová setkání formou Klubu. 

 

3.2 Nestátní neziskové organizace 

ELIM Opava, o. p. s. 

Obecně prospěšná společnost Elim Opava, o.p.s. vykonává charitativní činnost, 

pomáhá potřebným, zejména opuštěným dětem, dětem z dysfunkčních rodin, sociálně 

znevýhodněným rodinám, pěstounským rodinám, zdravotně postiženým, nemocným, 

seniorům apod. Nabízí využití volného času dětí, mládeže. Jako jediné má Centrum Elim 

dobrovolnické centrum, které šíří myšlenku dobrovolnictví a zprostředkovává zájemcům 

dobrovolnou činnost v různých organizacích. Tato činnost má také dokonalé individuální  

a interní využití. Dobrovolník může doučovat děti z nízkoprahového klubu, doučovat  

u sociálně slabších rodin, stát se kamarádem pro volný čas dítěti, které se cítí osamoceno. 

Společně tak nabízejí nejen pomoc dětem v nouzi, ale vytvářejí jejich propojení  

s dobrovolníkem i nové a dlouhodobé přátelské vztahy. 

Elim provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Magnet, které poskytuje své 

služby dětem a mládeži ve věku 6 – 19 let, a to jak ambulantní, tak terénní formou (Magnet 

STREET). Nízkoprahové služby se zaměřují na podporu a pomoc dětem, které se ve svém 

životě potýkají s náročnými a rizikovými situacemi (vztahové a rodinné problémy, vzdělávání, 

vrstevnická skupina, šikana, rizikové chování v kyberprostoru, nízká motivace k aktivnímu  

a pozitivnímu trávení volného času, experimentování s návykovými látkami). Práce s dětmi 

probíhá jak v klubu Magnet, tak v ulicích města Opavy. Pro děti a mládež je připravována 

nabídka volnočasových a preventivních aktivit, které mají za cíl je pozitivně motivovat. 

Pracovníci poskytují dětem podporu při přípravě do školy ať už osobně nebo on-line formou. 

Služba se mimo jiné zaměřuje také na monitoring města Opavy, díky kterému má přehled  

o aktuálních trendech, rizikových místech a jevech. Na základě těchto informací přizpůsobuje 

službu cílové skupině a rozvíjí spolupráci s dalšími partnery, kteří se zabývají problematikou 

dětí a mládeže. 
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Sociálně aktivizační služba se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi. Poskytuje své 

služby jak ambulantní, tak terénní formou. Služba poskytuje podporu a aktivizaci v oblastech: 

nastavení rodinného rozpočtu, řešení dluhové problematiky, praktické nácviky v péči  

a výchově dětí, hledání bydlení a práce, psychosociální podporu náročných situacích.  

Ve spolupráci s dobrovolníky realizuje programy Do-učení a Kamarád pro volný čas.  

V odůvodněných případech poskytuje materiální a potravinovou pomoc. 

Informace za rok 2020 s souvislosti s pandemii Covid-19 

 Služby byly dle aktuálních nařízení a nouzového stavu ve svém fungování částečně 

omezeny. Nebylo možné realizovat akce jako v předchozích letech. 

 Pracovníci svou činnost přesunuli do on-line prostoru (komunikace, prevence). 

 Snížila se návštěvnost a kontakty s cílovou skupinou. 

 Pracovníci se aktivně podíleli na pomoci lidem v začátcích pandemie (šití a distribuce 

roušek). 

 

Kontakty v roce 2020 byly značně omezeny, činnost se přesunula do komunikace 

telefonní a mailové. Zejména kontakty s rodinami, jak v SAS, tak s pěstounskými rodinami, 

byly ve fyzické rovině realizovány v souladu s danými protiepidemiologickými opatřeními. 

 

ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, z. s. 

Armáda spásy pomáhá lidem bez přístřeší či v nouzi a díky specializovaným 

programům podporuje jejich následnou integraci do společnosti. V Opavě provozuje:  

 

Sociální služby Samaritán 

 Sociální služby pro muže - Azylový dům pro muže, Noclehárna pro muže, 

Nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy. V rámci centra sociálních služeb  

je také realizován terénní program pro osoby v krizi a osoby, které vedou rizikový 

způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

 Sociální služby pro ženy a matky s dětmi – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi  

a celé rodiny, Noclehárna pro ženy, vánoční setkání pro klienty. 

V roce 2020 se sociální služby hlavně ambulantní přizpůsobovaly dané nečekané 

koronavirové situaci.  Během března až dubna byly noclehárny a nízkoprahové denní 

centrum poskytováno 24 hodin denně, kdy byli klienti odkázáni na přístřeší a stravu. Nebyla 

možnost návštěv dobrovolníků ani jakýkoliv společných setkávání a aktivit.  

Během léta se toto opatření uvolnilo, ale opět už v menší míře došlo k určitému omezení 

provozu, spíše navýšení otvírací doby poskytování nocleháren a nízkoprahového denního 

centra. V rámci terénního programu pracovníci v terénu min 1 x za týden ve večerních 

hodinách poskytovali ochranné prostředky (roušky, dezinfekci) a také jídlo a teplý čaj.  
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V roce 2020 se nepořádali žádné akce např. Dětský den – Hurá prázdniny, Den otevřených 

dveří, Noc venku apod.    

V některých měsících dle opatření a nařízení vlády byla zajišťována opravdu nezbytná 

podpora a pomoc klientům na všech službách. Žádná soc. služba nemusela být uzavřena.  

 

CHARITA OPAVA, církevní právnická osoba 

Charita Opava poskytuje služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným 

lidem a zaměstnává osoby s problémy s uplatněním na trhu práce. Provozuje: 

 Chráněné zaměstnávání v chráněných dílnách – pro osoby s problémy na trhu práce.  

 Sociální pomoc – Občanská poradna, Středisko krizové pomoci – Naděje. 

 Služby seniorům a zdravotnická zařízení – Charitní ošetřovatelská služba, Charitní 

pečovatelská služba, Denní stacionář pro seniory, hospicová péče Pokojný přístav, 

klub sv. Anežky, půjčovna kompenzačních pomůcek. 

 Sociální služby – chráněné bydlení a sociální rehabilitace pro zrakově postižené, 

chráněné bydlení pro duševně nemocné, sociálně-terapeutické dílny pro mentálně 

postižené a duševně nemocné, Denní stacionář Mraveneček pro děti a mladé lidi 

s těžkým tělesným a mentálním postižením. 

V rámci Občanské poradny došlo v důsledku nastalé epidemiologické situace na jaře 2020 

zprvu k poskytování služby distanční formou (telefon, email, výjimečně osobní konzultace)  

a následně k poskytování služby výhradně na objednání ve všech dnech, ve kterých  

je služba otevřena pro osobní konzultace. Na podzim 2020 zavedená ochranná opatření již 

byla ponechána do konce roku, kdy byli klienti přijímání pouze na základě předchozí 

objednávky a v mimořádných případech i okamžitě (senior, osoba handicapovaná apod.). 

Nastalá opatření byla přijata v zájmu ochrany života a zdraví klientů a rovněž pracovníků. 

Zachována byla preventivní činnost ve formě článků „Občanské judo“ v Regionu Opavsko. 

 

EUROTOPIA.CZ, o. p. s. 

Činnost organizace je zaměřena na práci s rodinami, dětmi a jednotlivci. Některé 

programy organizace jsou cíleny na práci s lidmi ze sociokulturně znevýhodňujícího 

prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy působením rizikových projevů chování  

a vlivů nefunkční rodiny. Organizace nabízí také odborné služby zaměřující se na práci  

s rodinami v rozchodu, rozvodu či jiné krizové situaci. Hlavním cílem organizace je usilovat  

o podporu a sociální začlenění lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a předcházet 

tak jejich sociálnímu vyloučení a dále předcházet krizovým situacím vedoucím k destabilizaci 

rodiny a poskytovat odborné služby rodinám v rozvodových, rozchodových nebo jiných 

krizových situacích tak, aby je rodina dokázala využit ke svému růstu. Organizace poskytuje 

sociální poradenství, mediaci a terapeutickou podporu, terénní sociální práci s rodinami, 
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odborné poradenství, doučování dětí se specifickými potřebami, sociálně-právní ochranu, 

sociální služby, komunitní práci, realizuje také vzdělávání dospělých, dětí a mládeže a nabízí 

volnočasové aktivity. Organizace je také členem potravinové banky. V oblasti náhradní 

rodinné péče poskytuje služby pěstounům. V návaznosti na práci s pěstounskými rodinami 

se činnost zaměřuje také na podporu biologické rodiny dětí umístěných mimo rodinu. 

Eurotopia v Opavě provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrá kočka pro děti 

ve věku 6 – 15 let. Děti mohou využít letní a příměstské tábory. Pořádají soutěže  

jako Pěveckou a výtvarnou soutěž, Talent a oslavy Mezinárodních dnů Romů. V rámci 

komunitní práce se pracovníci zaměřují na podporu obyvatel ve vyloučených lokalitách 

Opavy. Ve spolupráci s Věznicí a ÚPVZD Opava realizuje projekt „Náprava vztahů v rodině“, 

který je zaměřen na dospělé osoby ve výkonu trestu nebo s uloženým alternativním trestem 

a jejich rodinné příslušníky, kteří mají zájem pracovat na nápravě a obnově narušených 

rodinných vztahů a zaměřit se na řešení svých existenčních potřeb, jako je dluhová 

problematika, bydlení, vyřízení zdravotní péče apod.   

V průběhu roku 2020, díky vládním nařízením v souvislosti s covid 19, byla 

organizace nucena v jarních měsících některé služby omezit. Mnoho aktivit se přesunulo  

do online prostoru. Od června 2020, kdy se nařízení uvolnila, byli pracovníci opět v osobním 

kontaktu s klienty, s dodržením všech hygienických opatření. Navštěvovali jak rodiny v jejich 

přirozeném prostředí, tak za nimi klienti přicházeli do služeb.  

 

KRIZOVÉ A KONTAKTNÍ CENTRUM „POD SLUNEČNÍKEM“ o. p. s. 

Posláním Kontaktního centra "Pod slunečníkem" v Opavě je nabízet a poskytovat  

v opavském regionu ambulantní a terénní sociální služby, jimiž usiluje o snižování rizik  

u osob ohrožených návykovým chováním. Spektrum nabízených sociálních služeb směřuje  

k aktivizaci a postupné motivaci ke změně (sebe)destruktivního životního stylu a postupnému 

přijetí obecně platných společenských norem a závazků, důležitých pro znovuzapojení  

se do běžného života. Služby odrážejí respekt k celistvosti člověka v jeho  

bio-psycho-sociálně-spirituálních potřebách. Poslání zařízení je naplňováno postupnými cíli, 

které vycházejí z individuální práce s jednotlivými uživateli služby. Jednotlivé cíle vždy 

reagují na konkrétní situaci uživatele služby a jejich naplněním dochází k posunu uživatele  

v řešení problému, který byl jím formulován v individuálním plánu. Naplňování cílů není 

časově omezeno a pomalý postup uživatele či jeho aktuální neschopnost naplnit (jím) 

stanovený cíl není důvodem k stigmatizaci či ukončení kontraktu ze strany pracovníků.  

Do cílové skupiny spadají klienti od 15 let, kteří mohou využít následující služby: 

Poradenství:  

 Poradenství v oblasti návykového chování  

 Krizová intervence 
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 Sociální práce 

 Motivační trénink, pomoc při zprostředkování léčby  

 Psychologické poradenství, individuální terapie  

 Odkazy na další zdravotnické či sociální instituce a služby 

 Pomoc při řešení problémů v oblasti gamblingu a domácího násilí. 

Harm reduction:  

 Výměna injekčního náčiní a distribuce zdravotnického materiálu (dezinfekce, aqua, 

filtry, tampony, kondomy) 

 Sběr kontaminovaného materiálu 

 Hygienický servis (sprcha a praní prádla) 

 Informační servis v oblasti užívání návykových látek, zdravotní a sociální oblasti 

 Testování infekčních chorob (hepatitidy, HIV), 

 Informační materiály o rizicích spojených s užíváním drog, brožury, letáčky, 

svépomocná literatura, osvěta, 

 Krizová intervence, poradenství, motivační trénink, práce s blízkými osobami 

uživatelů, 

 Návaznost na poradenství, terapii, sociálně právní poradenství či konzultace 

s psychologem v rámci téže instituce, popřípadě na další zdravotnická zařízení  

či úřady, zprostředkování kontaktů na další instituce, sociální asistence. 

 

V roce 2020 byly služby poskytovány v ambulantní a terénní formě. V souvislosti  

s pandemií covid-19 byla v době vyhlášeného nouzového stavu zachována provozní doba 

služby, omezeny byly skupinové aktivity (kontaktní místnost, socioterapie apod.). 

Poskytovány byly služby harm-reduction, převažoval trend zvýšeného zájmu  

o distribuci injekčních stříkaček a harm-reduction materiálu, v oblasti poradenství 

převažovalo individuální poradenství a poradenství po telefonu a prostřednictvím sociálních 

sítí. 

 

SPOLU PRO RODINU, z. s. 

Organizace v Opavě poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Služby 

jsou poskytovány od 8:00 do 16:30 hod. (pondělí až pátek) ve městě Opava a jejím správním 

obvodu. Pracovníky služby lze kontaktovat na mobilních telefonech, pohybují se v terénu. 

Ambulantně jsou k dispozici na pracoviště každé pondělí v čase od 8:00 do 12:00 hod.  

 Posláním organizace je poskytovat podporu znevýhodněným rodinám  

s dítětem či s dětmi v nepříznivých, případně v krizových sociálních situacích, zejména je-li 

nebezpečí, že by tyto podmínky mohly vyústit v ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny.  
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Ve spolupráci s klienty usiluje služba o zachování společného soužití členů těchto rodin  

a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční rodiny. Cílovou skupinou jsou rodiny  

s nezletilými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, která zhoršuje podmínky  

pro vývoj a výchovu dětí, ale přejí si ji změnit.  

V rámci služby jsou poskytovány: 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně-terapeutická činnost, 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 V roce 2020 byla poskytována terénní sociální práce s rodinou za účelem 

naplnění hlavního cíle projektu. Vzhledem k nouzovému stavu a dalším zavedeným 

opatřením Vlády ČR bylo od 18. 3. 2020 do 27. 4. 2020 poskytování služby pozastaveno  

a činnosti pracovníků realizovány na základě Usnesení vlády č. 239 ze dne 16. března 2020, 

s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob mimo režim základních činností.  

Od 28. 4. 2020 pak bylo obnoveno poskytování sociální služby, ale pouze distanční formou. 

Od 11. 5. 2020 byli již klienti navštěvováni v terénu, bez možnosti využívat pracoviště,  

tj. ambulantní formou služby. Od 25. 5. 2020 se služba vrátila do plného provozu a do konce 

roku 2020 již nebylo její poskytování omezeno, s výjimkou režimových opatření pro snížení 

rizik nákazy.  

 

DŽIVIPEN o. p. s. 

Nezisková romská organizace Dživipen je první romská nezisková organizace  

v Opavě. Těžiště její činnosti je pomoci Romům, ale i ostatním sociálně vyloučeným 

občanům v Opavě podle jejich individuálních potřeb. Nejpalčivějším problémem je však 

zajištění bydlení pro romské občany a pro postižené občany.  

Pomocí realizovaných programů pomáhají romské menšině zajistit důstojné místo  

ve společnosti, ve které žijí, pomocí rekvalifikací a dalšího vzdělávání zvýšit její možnosti  

na trhu práce. 

 

3.3 Školy 

V Opavě je celkem 12 mateřských škol samostatných a 4 mateřské školy, které jsou 

kombinovány se základní školou. Tyto MŠ navštěvuje celkem 1.850 dětí, z toho 45 dětí  

se SVP. Ve správním obvodu města Opavy je dalších 10 samostatných mateřských škol  

a 19 mateřských škol, které jsou kombinovány se základní školou. Na tyto školy dochází 

celkem 1.655 dětí, z toho cca 10 dětí se SVP. 
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Na území města Opavy je celkem 10 úplných základních škol, 1 neúplná škola, která 

pracuje na principech Montessori  pedagogiky. V městských částech jsou dále 4 školy 

neúplné. Celkem tyto školy navštěvuje přibližně 5.180 žáků, z toho 760 žáků se SVP.  

V rámci správního obvodu města jako obce s rozšířenou působností je dalších  

13 úplných ZŠ a 14 ZŠ neúplných, kam dochází dalších 3.670 žáků, z toho 470 žáků  

se SVP. Na základních školách v Opavě pracuje celkem 7 školních klubů. Na 10 základních 

školách pracuje 9 speciálních pedagogů a 4 psychologové jako školní poradenští pracovníci. 

V rámci poskytování psychologických služeb, školy využívají spolupráce s organizací 

PREEDUK. Na základních školách zřizovaných statutárním městem Opava jsou školní hřiště 

otevřena jako veřejně přístupná sportoviště a při mateřských školách jsou veřejně přístupné 

zahrady k využití pro děti a jejich rodiče ve volném čase. 

Ve správním obvodu obce Opava s rozšířenou působností se nachází celkem  

13 středních škol, z toho 2 gymnázia, církevní konzervatoř a dvě soukromé školy. 

V Opavě je rozsáhlá nabídka sportovních aktivit, ze kterých si mohou děti, mládež  

a jejich rodiče vybrat: fotbal, hokej, basketbal, beachvolejbal, hokejbal, kanoistika, softball  

a další. Jsou zde 2 víceúčelové sportovní haly, fotbalový stadion, městské lázně s bazénem, 

městské koupaliště, skatepark s rozlohou 900 m², který se řadí mezi největší skateparky 

v republice. 

V rámci činnosti pracovních skupin zapojených do Komunitního plánu jsou řešeny 

chybějící aktivity a služby na úseku prevence, v případě neziskových organizací  

je zabezpečeno spolufinancování jejich činnosti na úseku sociální práce v rámci rozpočtu 

města. 

 

3.4 Tým pro mládež 

V rámci Systému včasné intervence je i nadále velmi dobře rozvinuta činnost  

Týmu pro mládež, ve kterém jsou zástupci organizací pracujících na úseku problematiky 

ohrožených dětí: orgán sociálně právní ochrany dětí, Policie ČR, soud, státní zastupitelství, 

Probační a mediační služba ČR, městská policie, Středisko výchovné péče,  

Pedagogicko-psychologická poradna, manažer prevence kriminality. Dle předmětu řešené 

problematiky na tomto úseku jsou přizýváni k jednání Týmu ředitelé škol, zástupci nestátních 

neziskových organizací (FOD, Elim, Eurotopia Opava) a další. V roce 2020 došlo ke změně 

vedení Týmu pro mládež. Vzhledem k ukončení projektu Probační a mediační služby  

„Na správnou cestu! II“, je Tým pro mládež svoláván a organizován protidrogovou 

koordinátorkou a manažerkou prevence kriminality Magistrátu města Opavy. V roce 2020 

proběhla celkem 3 setkání Týmu pro mládež, z toho jedno setkání on-line formou.
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4. Stanovení priorit a rozpis finančních prostředků plánovaných 

v rozpočtu města na aktivity v rámci realizace prevence 

kriminality v roce 2021 

Prioritami statutárního města Opavy v oblasti prevence kriminality pro rok 2021,  

které vyplývají z výše zpracované bezpečnostní analýzy a které zároveň odpovídají 

předkládaným projektům, jsou: 

 

 Pokračování v modernizaci a zefektivňování MKDS – inteligentní funkce kamer. 

 Pomocí vhodných nástrojů zvyšovat pocit bezpečí občanů – projekty pro seniory 

(opavská senior akademie) a žáky MŠ, ZŠ a SŠ. 

 

Rozpis finančních prostředků: 

 
1. údržba a provoz kamerového systému  1.664.000 Kč    

(částka zahrnuje i předfinancování projektu na rozšíření MKDS) 

 

2. asistenti prevence kriminality  260.000 Kč    

(částka zahrnuje prostředky investované do mezd pro 2 pracovníky VPP) 

 

3. manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor  MMO 330.000 Kč     130.000 Kč (aktivity na úseku primární prevence-především práce s dětmi a mládeží, činnost  

(podpora aktivit v rizikových lokalitách, spolufinancování adaptačních  

pobytů problémových tříd, zajišťování protidrogové politiky) 

 

4. činnost na úseku nízkoprahových zařízení  1.015.000 Kč 

           (tyto činnosti jsou zahrnuty v rámci poskytovaných sociálních služeb do Komunitního  

            plánování). 

 

5. prevence kriminality – Městská policie Opava    66.000 Kč 

(přednášky pro ZŠ, MŠ a seniory) 

 

 

Zpracovala:   

Bc. Dagmar Polášková, DiS.,  

protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality MMO 


