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1. PROJEKT:

FORENZNÍ

ZNAČENÍ

JÍZDNÍCH

KOL

PROSTŘEDNICTVÍM SYNTETICKÉ DNA
1.1. Popis projektu
Ochrana za pomoci syntetické DNA je novou metodou ochrany majetku, především s
preventivním účinkem. Každé označené jízdní kolo syntetickou DNA je vybaveno příslušnými
samolepkami a upozorněními o tomto označení. Samolepky a upozornění varují pachatele,
že jízdní kolo je speciálně označeno, a že může být identifikován policií a de facto i de iure
jej usvědčit z trestného činu. Samolepky a upozornění taktéž informují o tom, že jízdní kolo,
chráněné syntetickou DNA, je pro potenciálního zloděje bezvýznamné z pohledu jeho
možného dalšího zpeněžení. V kombinaci s dalšími způsoby ochrany, jako je evidence
jízdního kola dle jeho typu, barvy, čísla rámu, vybavení, fotografie, pomohou výrobky s
obsahem syntetické DNA odradit pachatele od úmyslu spáchat trestný čin, nebo jej usvědčit
z jeho spáchání.

1.2. Cílová skupina
Prostřednictvím regionálních medií, webových stránek MP Opava a plakátů bude oslovena
cílová skupina 200 majitelů jízdních kol, jako potencionálních obětí majetkové trestné
činnosti.
Místa realizace:
Městská policie Opava, Krnovská 2860/71A, 746 01 Opava.

1.3. Popis metod a činností
Projekt bude realizován koordinátorkou prevence a strážníky Městské policie Opava
v období druhé poloviny kalendářního roku. Samotné realizaci projektu bude předcházet
informační kampaň pro veřejnost.
Vlastní realizace projektu, označování jízdních kol syntetickou DNA, bude rozdělena do pěti
fází.
1. Informační kampaň pro veřejnost.
2. Pořízení forenzních identifikačních sad, identifikačních a kontrolních prostředků a
realizačních podpůrných pomůcek.
3. Odborný seminář pro pracovníky MP a PČR - teorie a praxe forenzního značení pomocí
syntetické DNA.
4. Vlastní značení jízdních kol.
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5. Registrace jízdních kol v lokálním registru MP a v celonárodním Registru identifikačního
značení.
1.4. Cíle projektu
1. Seznámit širokou veřejnost s novým a efektivním prostředkem situační prevence
kriminality.
2. Ochránit novým prvkem majetek – jízdní kolo, které je častým objektem zájmu pachatelů.
3. Odradit potenciální pachatele majetkové trestné činnosti.
4. Znesnadnit spáchání protiprávní trestné činnosti.
5. Snižovat míru a závažnost trestné činnosti.
6. Zvyšovat pocit bezpečí občanů.

1.5. Časový harmonogram
Červen 2014 – teoretická část projektu, školení strážníků, koordinátorky prevence MP Opava
a policistů ČR.
Červenec 2014 až listopad 2014 – realizace programu, označování a registrace jízdních kol.
Prosinec 2014 – vyhodnocení projektu.
1.6. Finanční zabezpečení projektu
Rozpočet projektu počítá s označením 200 jízdních kol pomocí syntetické DNA.

Položka

Cena

Dotace

podíl obce

Nákup materiálu

69.600,00

68.000,00

1.600,00

Nákup služby

6.400,00

0,00

6.400,00

Celkem:

76.000,00

68.000,00

8.000,00

89,47 %

10,53 %

Nákup materiálu zahrnuje následující položky:
100 x forenzní označovací sada syntetické DNA

25.000,00 Kč

4 x UV lampa

8.800,00 Kč

Digitální mikroskop

5.500,00 Kč

5 x mechanický mikroskop

1.300,00 Kč

15 x policejní set

22.500,00 Kč

225 x evidenční lístky

900,00 Kč
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1 x fotoaparát s příslušenstvím

4.000,00 Kč

Stojan na kola

1.600,00 Kč (hrazeno z podílu obce)

Celkem

69.600,00 Kč

Nákup služeb zahrnuje následující položky:
Příprava a tisk 12 ks metodiky značení a identifikace

4.000,00 Kč

Informační plakáty – tisk a výlep

2.400,00 Kč

Celkem

6.400,00 Kč (hrazeno z podílu obce)

Ostatní položky projektu:
Propagační letáky umístěné v MHD

zdarma

Aplikátory na značení

zdarma

Čistící lihové ubrousky

zdarma

Nálepky "chráněno DNA"

zdarma

SW pro registraci v lokálním registru kol u MP

zdarma

Evidence a využívání národní databáze

zdarma

Lektorné - školení strážníků a policistů

zdarma

1.7. Hodnocení efektivity
1. Bude označeno 200 jízdních kol syntetickou DNA.
2. Vyhodnocení sledovaných bezpečnostních ukazatelů ze statistik podle registrovaných,
odcizených kol v novém národním registru.
3. Zpětná vazba účastníků projektu formou dotazníku.
4. Vyhodnocení účasti na projektu z evidence jízdních kol.
1.8. Udržitelnost projektu
Udržitelnost projektu v letech 2014 a 2015 bude zajištěna podáním žádosti o dotaci v rámci
Programu prevence kriminality MV ČR a Statutárního města Opavy. Udržitelnost projektu
bude rovněž zabezpečena pokračující registrací jízdních kol občanů v evidenci Městské
policie Opava a v celonárodním Registru identifikačního značení.
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1.9. Realizační tým a řízení projektu
Realizační tým:
Statutární město Opava – Městská policie Opava, skupina prevence.
Řízení projektu:
ředitel Městské policie Opava
preventista Městské policie Opava
Koordinátor projektu:
Dagmar Polášková
protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality
Odbor školství Magistrátu města Opavy, pracoviště Krnovská 71 C
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2. PROJEKT: BEZPEČNĚ „ON-LINE“
2.1. Popis výchozí situace
Kyberšikana je jedním z nejaktuálnějších témat primární prevence na školách. Míra ohrožení
dětí a mládeže různými formami kyberšikany je v dnešní době vysoká a má spíše vzrůstající
tendenci. Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 realizovaný
společností Seznam.cz a Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mezi dětmi ve věku 11 – 17 let ukazuje, že téměř
51% dětí do 18 let má zkušenost s nějakou formou kyberšikany, přičemž mezi nejčastější
druhy kyberšikany patří verbální útoky (33 %), obtěžování za pomoci prozvánění (24 %) a
vyhrožování či zastrašování (17 %). Samy děti se ve výzkumu přiznávaly k tomu, že jsou
mnohdy autory kyberšikany vůči jiným dětem. Přiznaly se, že se nejčastěji uchylují
k verbálním útokům (11 %) a obtěžování prozváněním (6 %).
Uživatelé internetu především z řad náctiletých, kterým chybí pud sebezáchovy a
sebereflexe, často sdílí své osobní informace, videa či fotografie v prostředí sociálních sítí a
internetu. Z tohoto důvodu je potřeba klást dostatečný důraz na preventivní aktivity a osvětu,
která vede k zodpovědnějšímu přístupu mladých uživatelů k moderním technologiím obecně.

2.2. Cíl projektu
Cílem projektu je podpořit opavské základní školy v oblasti primární prevence se zaměřením
na problematiku kyberšikany. V rámci projektu budou zpracovány dva preventivní prožitkové
programy, jejichž cílem bude rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí žáků spojených
s užíváním internetu a on-line komunikací a jejich realizace ve 45 třídách 7. a 8. ročníků
opavských základních škol.
Dalším cílem projektu je vytvoření metodické příručky pro učitele se zaměřením na prevenci
rizikových jevů chování spojených s užíváním internetu a on-line komunikací a realizace
vzdělávacího semináře (workshopu) pro školní metodiky prevence opavských základních
škol.
Předkládaný projekt přímo podpoří opavské základní školy v oblasti prevence rizikových jevů
chování spojených s užíváním internetu a on-line komunikací, a nepřímo přispěje
k naplňování Školních vzdělávacích programů škol v oblastech průřezových témat
Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.
Dílčí cíle předkládaného projektu rovněž korespondují s materiály jako je Národní strategie
prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018, Strategie prevence kriminality na léta
2012-2015

či

Dlouhodobý

záměr

vzdělávání

v Moravskoslezském kraji.
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a

rozvoje

vzdělávací

soustavy

Klíčové aktivity:
1. Příprava a realizace prožitkových preventivních programů na opavských
základních školách.
2. Zpracování metodické příručky pro učitele se zaměřením na prevenci rizikových
jevů chování spojených s užíváním internetu a on-line komunikací.
3. Realizace vzdělávacího semináře (workshopu) pro školní metodiky prevence
opavských základních škol.

2.3. Cílová skupina
Primární cílová skupina:
•

žáci 7. a 8. ročníků opavských základních škol ve věku od 12 do 14 let

•

školní metodici prevence opavských škol

Sekundární cílová skupina:
•

další pedagogové škol, pro které bude vytvořena metodická příručka zaměřená na
prevenci rizikových jevů chování spojených s užíváním internetu a on-line
komunikací.

Rozsah cílové skupiny:
•

cca 1000 žáků

•

10 školních metodiků prevence

•

cca 150 učitelů opavských základních škol

2.4. Výstupy projektu
Budou vytvořeny dva preventivní prožitkové programy pro žáky vyššího stupně základních
škol, jejichž součástí bude vytvoření informativních brožurek se zaměřením na problematiku
kyberšikany. Tyto brožurky budou žákům předány v rámci realizace programů.
Následně bude zrealizováno celkem 45 preventivních programů a bude přímo podpořeno
cca 1000 žáků základních škol.
Bude vytvořena metodická příručka pro učitele se zaměřením na prevenci rizikových jevů
chování spojených s užíváním internetu a on-line komunikací, jejíž součástí budou rovněž
metodické listy s aktivitami pro žáky.
V rámci projektu bude proškoleno 10 školních metodiků prevence opavských základních
škol.
Vytvořena metodická příručka bude předána v tištěné podobě školním metodikům prevence
a v elektronické podobě všem pedagogům opavských základních škol.
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2.5. Finanční zabezpečení projektu
Položka

Cena

Nákup služby:
- zpracování a realizace preventivních
programů (2 x 45 min.), 45 programů (1200,Kč za program)
- metodický materiál pro učitele
(30 normostran, CD)
- vzdělávací seminář pro školní metodiky
prevence (rozsah 4 hod.)
Celkem:

Dotace

30% podíl
obce

46.200,00

19.800,00

54.000,00
6.000,00
6.000,00
66.000,00

ZDROJE
Statutární město Opava:

19.800,00 Kč

Dotace MZ ČR:

46.200,00 Kč

2.6. Časový harmonogram
První fáze bude přípravná a bude probíhat v průběhu měsíce února/března 2014. V rámci
této části projektu připraví pracovníci Centra inkluze dva preventivní prožitkové programy
zaměřené na téma kyberšikana. V této fázi bude součástí projektu komunikace realizátorů
projektu s pedagogy opavských základních škol, především pak školními metodiky prevence,
za účelem informování o projektu, získání potřebných informací, dojednání termínů a
podmínek pro realizaci preventivních programů.

Druhá fáze projektu proběhne v období březen až listopad 2014 a bude zaměřena na
samotnou realizaci preventivních programů na školách. V průběhu této fáze budou realizátoři
projektu získávat průběžnou zpětnou vazbu nejen od samotných žáků, ale také od
pedagogů, kteří se preventivních programů zúčastní. Získaná zpětná vazba poslouží
k závěrečným úpravám metodik preventivních programů.

Třetí fáze projektu bude zaměřena na zpracování metodické příručky pro učitele se
zaměřením na prevenci kyberšikany a realizaci vzdělávacího semináře pro školní metodiky
prevence, kteří budou rovněž seznámeni s výstupy projektu a bude jim předána vytvořená
metodická příručka.
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Čtvrtá fáze bude závěrečná, proběhne v měsíci prosinci 2014/lednu 2015, a bude zaměřena
na celkové vyhodnocení projektu, závěrečnou administrací projektu a jeho ukončení.

2.7. Pokračování projektu
V rámci projektu budou proškoleni školní metodici prevence v oblasti prevence kyberšikany a
bude vytvořena metodická příručka pro učitele se zaměřením na prevenci rizikových jevů
chování spojených s užíváním internetu a on-line komunikací. Zpracovaná příručka bude
následně využívána při řešení primární prevence na dané téma na opavských základních
školách.

2.8. Realizační tým a řízení projektu

Realizační tým:
Realizátorem projektu je Centrum inkluze o. p. s. Centrum inkluze o. p. s. je neziskovou
organizací, která se zaměřuje na podporu zavádění hodnot a prvků inkluzivního vzdělávání
do současné praxe škol, podporu rovného přístupu ke vzdělávání všem osobám a podporu
vzájemně prospěšných vztahů mezi školami a okolní komunitou.
Tým odborných pracovníků Centra inkluze o. p. s. (psycholog, speciální pedagog, pedagog,
kulturní antropolog) má mnoholeté zkušenosti v dané oblasti, které mimo jiné získali v rámci
svého působení v projektech MŠMT Střediska integrace menšin a Centra podpory
inkluzivního vzdělávání.
Mezi činnosti, kterými se organizace zabývá, je rovněž realizace primární i sekundární
prevence na školách a poskytování metodické podpory učitelům.
Více informací na www.centruminkluze.cz.
Řízení projektu:
Bc. Dagmar Polášková
protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality
Odbor školství Magistrátu města Opavy, pracoviště Krnovská 71 C
Koordinátor projektu:
Bc. Dagmar Polášková
protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality
Odbor školství Magistrátu města Opavy, pracoviště Krnovská 71 C
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3. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA
3.1. Sociálně demografická analýza
Statutární město Opava je průmyslovým a kulturním centrem českého Slezska. Je sídlem
Slezské univerzity, středních škol, kulturních a vědeckých institucí. V blízkosti jsou státní
hranice s Polskem. 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 u Opavy a Kylešovice. Opava je významným správním, obslužným a výrobním
centrem poměrně rozlehlého okresu, je zdrojem pracovních příležitostí a centrem
občanského vybavení pro okolní obce. Dle národnostního složení ve městě absolutně
převládá národnost česká, s výrazným odstupem pak následují národnosti slovenská,
slezská, moravská a německá.
K 1. 1. 2014 má Statutární město Opava celkem 57.759 obyvatel, správní obvod Opava má
102.512 obyvatel, z toho je 836 cizinců. Na adrese MMO je přihlášeno 1.683 osob.

Změna výpočtu ukazatele registrované nezaměstnanosti od ledna 2013
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 2013

Období
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Počet uchazečů o zaměstnání
evidovaných na úřadu práce
Opava
10 966
11 077
10 842
10 221
9 716
9 659
9 724
9 736
10 005
9 856
10 093
11 214

Podíl nezaměstnanosti v %
8,7
8,8
8,6
8,1
7,7
7,6
7,7
7,7
8,0
7,8
8,0
9,0

Během listopadu a prosince 2013 vzrostl počet evidovaných nezaměstnaných osob v okrese
Opava a zároveň klesl počet volných pracovních míst.
Z celkového počtu obyvatel ve věku 15-64 let v okrese Opava 121.280 je v evidenci úřádu
práce 11.214 obyvatel, z toho 867 absolventů a mladistvých a 1.074 osob se ZP. V měsíci
prosinec 2013 se nově přihlásilo 1 511 osob. Ke konci sledovaného měsíce bylo evidováno
celkem 307 volných pracovních míst, z toho 101 míst pro absolventy a mladistvé a 41 míst
pro osoby se ZP. Přírůstek neumístěných uchazečů k 31. 12. 2013 byl 11,1 %.
Statistika nezaměstnanosti
Srovnání a vývoj – Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (v %)
Prosinec 2013

Prosinec 2012

Okres Opava

9,0

8,1

Moravskoslezský
kraj
ČR

10,5

9,2

8,2

7,4

Oblast

Volná pracovní místa
Oblast

Prosinec 2013

Prosinec 2012

Okres Opava
307

365

36,53

28,11

Počet volných prac. míst

2.280

3.335

Počet uchazečů na 1 volné

39,46

24,32

Počet volných prac. míst
Počet uchazečů na 1 volné
místo
Moravskoslezský kraj

místo

Uchazeči a podíl nezaměstnaných k 31. 12. 2013 (porovnání s jinými okresy)

Okres

Počet uchazečů na 1

Podíl

volné místo

nezaměstnanosti v
%

Opava

36,53

9

Bruntál

66,72

14,3

Frýdek-Místek

22,65

7,6

12

Karviná

80,89

12,5

Nový Jičín

20,80

8,1

Ostrava

41,64

11,6

MSK celkem

39,46

10,5

3.2. Analýza kriminality
Mezi hlavní kriminogenní faktory v územním obvodu OO PČR Opava se řadí běžná pouliční
trestná činnost, dále trestná činnost páchaná v supermarketech, v obchodních centrech a
v jejich okolí. Jde zejména o případy krádeže věcí v prodejnách (zboží, volně odložené věci
v nákupních vozících apod.), krádeže věcí ze zaparkovaných motorových vozidel
(zajištěných či nezajištěných). Stejně jako v předešlých letech je to dále trestná činnost
páchána bezdomovci dopouštějících se recidivy, jenž je spojena s krádežemi v prodejnách a
s krádežemi převážně barevných kovů (okapy, svody apod.). Dalším rizikem je trestná
činnost páchaná na seniorech, zejména pod smyšlenou záminkou a následným vniknutím do
bytu (např. odečty energií, výměny zařízení, sociální služby apod.) a odcizení financí.
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Kriminalita – srovnání let 2011 – 2013

Kriminalita (přečin, zločin), přestupky
Rok
2011
2012
2013

TČ - celkem
1572
1904
1867

Násilná
127
151
125

Mravnostní
7
6
27

Majetková
900
1160
1142

Přestupky
2850
2492
2467

V roce 2013 bylo objasněno 822 skutků, t.j. 44,03%.

Kriminalita (přečin, zločin), přestupky
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Přestupky

Pachatelé
Rok
2011
2012
2013

1 – 14 let

15 – 17 let

Recidivisté

12
7
6

22
23
34

453
588
589

Pachatelé
589

588

600

500
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400
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300
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3.3. Institucionální analýza města
Na území města spolupracují státní i nestátní organizace, které zabezpečující kromě jiného
i činnosti na úseku prevence kriminality na všech úrovních.
Veřejné instituce a jejich příspěvkové organizace pracující na úseku prevence
kriminality

POLICIE ČR
Na úseku prevence pracují dva pracovníci, realizují preventivní přednášky na základních
a středních školách dle požadavků škol na základě jejich minimálního preventivního
programu, např. k tématům: bezpečnosti silničního provozu, prezentace práce Policie ČR,
k trestné odpovědnosti nezletilých, mladistvých, k přestupkové činnosti, šikaně a alkoholu.
Podílejí se na některých preventivních aktivitách ve spolupráci se ZŠ, odborem školství
a kanceláří primátora. V úzké spolupráci s Městskou policií a manažerkou prevence
kriminality vyhodnocují potřebnost aktivit na úseku prevence situační a sociální,
způsobu jejich realizace, možnost financování.
Spolupracují v rámci činnosti komise rady města pro prevenci kriminality a participaci
mládeže. Vyhodnocují bezpečnostní rizika na úseku situační a sociální prevence společně
s Městskou policií. Na základě těchto výstupů pak plánuje město zaměření prevence
kriminality.

MĚSTSKÁ POLICIE
Od ledna 2013 je na pozici koordinátora prevence MP Opava civilní pracovník
s pedagogickým vzděláním a mnoholetými zkušenostmi s prevencí. V případě potřeby jsou
koordinátorce dáni k dispozici proškolení strážníci.
Na úseku prevence jsou realizovány preventivní programy pro děti Mateřských škol „Pejsek
Korálek ve městě“ a „Pejsek Korálek a cizí pes“. Tyto preventivní programy jsou pro děti
předškolního věku. Prostřednictvím krátkého pohádkového příběhu pejska Korálka, je
snahou děti naučit základní pravidla chování ve městě, bezpečného pohybu v silničním
provozu, jak se chovat k neznámým lidem, co mají dělat, když se ztratí, jak reagovat na
nalezenou injekční stříkačku apod.
Pro žáky 2. a 3. třídy je pokračováno ve čtyřech základních školách s celoročním
preventivním programem „Ajax". Každý měsíc je zaměřen na jinou problematiku např.
dopravní výchova, návykové látky, vlastní bezpečnost, trestné činy, šikana a další. Žákům
prvního stupně je také určena beseda na téma „Vlastní bezpečnost“, díky níž získají
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povědomí o bezpečném chování doma, ve škole, na ulici, při cestě do školy i z ní, při
kontaktu s cizími lidmi, při pobytu v přírodě, atd.
Preventivní program „Dopravní výchova“ seznamuje žáky s povinnostmi chodců a cyklistů a
s vybavením jízdního kola. Pozornost je zde směřována také na bezpečný pohyb v silničním
provozu a znalost dopravních značek pro chodce a cyklisty.
Další preventivní aktivitou jsou lekce dopravní výchovy, které jsou realizovány třikrát týdně v
měsících září, říjen, duben, květen a červen pro 4. třídy základních škol na území
Statutárního města Opavy, dle regulí „tématického plánu Ministerstva dopravy“. Teoretická
výuka probíhá v prostorách Úřadu městské části Malé Hoštice a následná praktická část na
místním dětském dopravním hřišti.
Odbor školství Magistrátu města Opavy ve spolupráci s Městskou policií Opava, Dopravním
inspektorátem PČR Opava, krajským koordinátorem BESIP, autoškolou OSA, Českým
červeným křížem Opava a Slezským gymnáziem Opava každoročně pořádá městské a
okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, kde si žáci mohou vyzkoušet své nabyté
znalosti a dovednosti.
Koordinátorka prevence Městské policie Opava se snaží pružně reagovat na aktuální
podněty a témata preventivních programů a besed, proto mnohé z nich vytváří přímo na
zakázku školy či dané konkrétní třídy.
Také seniorům je ze strany městské policie i nadále věnována velká pozornost, zejména
v oblasti prevence kriminality, protože jsou častými oběťmi trestné činnosti pro svou
důvěřivost, zhoršenou pohyblivost a zdravotní stav. Prostřednictvím preventivní osvěty,
přednáškami na aktuální témata: Bezpečnost seniorů v dopravě, Jaká mám práva, když se
stanu obětí trestných činů?, Sebeobrana pro seniory, se usiluje o minimalizaci trestné
činnosti

a

jiného

protiprávního

jednání

na

této

cílové

skupině.

Ve

spolupráci

s preventistou Policie ČR bude pokračováno v celoročních besedách pro seniory.

RODINNÁ A MANŽELSKÁ PORADNA, Pekařská 4, 746 01 Opava
Hlavním účelem zřízení poradny je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních
služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
v souladu

s rozhodnutím

o

registraci,

jakož

i

zajišťování

fakultativních

činností

s poskytováním sociálních služeb souvisejících. A dále v poskytování sociálně-právní
ochrany dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s rozhodnutím o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
včetně zajišťování odborného posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské
péče.
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V rámci odborného sociálního poradenství jsou na pracovišti RMP v Opavě zajišťovány tyto
činnosti:
•

sociálně

terapeutické

psychosexuální

(manželské,

činnosti

poradenství,

psychologická

předmanželské,
diagnostika,

rodinné

a

psychoterapie,

zprostředkování dohod a poradenství v rozvodových a porozvodových vztahových
problémech, poradenství pro náhradní rodiny a jejich podpora)
•

pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů (psychologické a sociální
poradenství, krizové poradenství, mediace, osvětová a přednášková činnost,
spolupráce s navazujícími organizacemi)

•

zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (poradenská činnost,
vedení terapeutických skupin, spolupráce s navazujícími institucemi)

Dále poskytuje poradenství v těchto oblastech:
- v oblasti rodinných vztahů
- mediace
- v oblasti náhradní rodinné péče
Počet případů, konzultací a klientů odborného sociálního poradenství v roce 2013
Pracoviště

Počet případů

Počet konzultací

Počet uživatelů

Opava

359

2 184

609

Odborná činnost poradny je trvale soustředěna do oblastí přímé práce s klientem –
v poradenství rodinném a partnerském, v poradenství pro adoptivní a pěstounské rodiny
a poradenství ve spolupráci s OSPOD a soudy.
V loňském roce bylo řešeno v poradně pouze několik případů domácího násilí.
V porovnání s rokem 2012 vzrostl celkově počet vedených případů a zároveň i počet
konzultací. Tato situace je ovlivňována různými faktory jako jsou objevující se finanční
problémy rodiny, vysoká nezaměstnanost a z toho pokračující sociálně-ekonomická nejistota
a jiné.
Poradna dlouhodobě poskytuje praxi vysokoškolským studentům a studentům VOŠ (budoucí
sociální pracovníci, psychologové). Dále poradna realizuje vzdělávací akce formou exkurzí,
besed, vzdělávání pěstounů, vzdělávací akce pro pracovníky OSPOD.
Stejně jako v minulých létech proběhla v roce 2013 setkání s pracovnicemi OSPOD
jak s edukativní, tak konzultační náplní. Mimo tato setkání byla pracovnicím OSPOD
nabízena možnost konzultací týkajících se především narušených rodinných vazeb. Sociální
pracovnice poradny vykonává funkci předsedkyně a psycholožka je členkou komise pro
OSPOD.
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Od 1. 1. 2013 začala poradna poskytovat v rámci doprovázení pěstounských rodin služby dle
novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (Dohody o výkonu
pěstounské péče). V rámci rozšíření těchto služeb byla přijata nová sociální pracovnice.

Odborné posuzování

Počet

Počet

Počet

žadatelů o NRP

případů

konzultací

klientů

Opava

30

513

69

V průběhu roku pracoviště zajišťovalo kurzy přípravy fyzických osob vhodných stát
se osvojiteli či pěstouny.

Kurzy přípravy k NRP

Počet kurzů

Počet účastníků

Opava

3

47

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (OSPOD)
V rámci prevence realizuje OSPOD následující přednášky a besedy:
•

„Rizikové chování dětí a mládeže z pohledu sociální kurately“ pro ZŠ

•

„Sociálně-právní minimum pro pedagogické pracovníky základních škol“

•

v organizaci „Prostor pro dobrá řešení“ v Opavě provádějí kurátoři pro děti a mládež
interaktivní besedy s pedagogickými pracovníky a dětmi ze ZŠ a SŠ a také je zde
poskytováno poradenství týkající se péče o děti do 18-ti let a problémů s tímto
souvisejících

•

„Sociálně-právní minimum pro žadatele o náhradní rodinnou péči“ v rodinné a
manželské poradně Opava

Kurátoři pro děti a mládež provádějí v součinnosti se strážníky MP Opava preventivní činnost
(kontrola heren, parků, obchodních center a míst, kde se ve zvýšené míře vyskytují slupiny
dětí a mladistvých), dále se pravidelně účastní preventivních opatření, která se týkají
podávání alkoholu dětem a mladistvím. Tato opatření organizuje PČR.
Ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi OSPOD dodavatelsky realizuje
prázdninové pobyty pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.
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PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR, OPAVA
Probační a mediační služba (PMS ČR) působí v trestní justici, kde jednak v rámci tzv.
mediačních činností usiluje o zprostředkování mimosoudního řešení konfliktů spojených
s trestnou činností, jednak organizuje a zjišťuje efektivní výkon alternativních trestů a
opatření (tedy trestů nespojených s přímým odnětím svobody) s důrazem na zájmy
poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.
V roce 2013 se opavské středisko účastnilo také projektů, které PMS ČR realizuje
s podporou Evropských sociálních fondů. Jedná se o projekt „Na správnou cestu“, v rámci
kterého byla vytvořena pracovní pozice koordinátorky Týmu pro mládež, který v Opavě již
několik let působí v oblasti řešení kriminality dětí a mladistvých. Současně je středisko
zapojeno také do projektu „Proč zrovna já?“, který poskytuje odborné poradenství obětem
trestné činnosti, a to v souvislosti s novým zákonem o obětech trestných činů. V rámci
projektu „Křehká šance“ pak pracovníci střediska působí jako členové pilotních komisí pro
podmíněné propuštění. Samozřejmostí pro každodenní pracovní činnost střediska PMS ČR
v Opavě je snaha o dobrou a efektivní spolupráci nejen s justičními partnery, ale i s úřady a
spolupracujícími organizacemi jak v Opavě, tak na úrovni celého opavského soudního
okresu. Středisko rovněž podporuje spolupráci s nestátním a neziskovým sektorem a
s organizacemi, které poskytují možnost výkonu trestu obecně prospěšných prací, účastní se
také jednání v rámci komunitního plánování. V rámci 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 kolizí se zákony.
Rozvoj výše uvedených aktivit je současně cílem střediska i pro rok 2014, které se bude
zaměřovat mimo jiné i na další prohloubení spolupráce odborníků zabývajících se prací
s oběťmi trestné činnosti v rámci setkávání v týmu, který byl iniciován již v roce 2013.
V oblasti kriminality mládeže bude nově realizován probační program PUNKT (Průšvihy už
nedělám, kámo. Tečka.) pro rizikové mladistvé pachatele, zaměřený i na součinnost rodiny a
snahu o změnu nevhodných způsobů chování.

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE OPAVA (SVP)
(elokované ambulantní pracoviště Diagnostického ústavu pro mládež OstravaKunčičky)
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 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), a to na programu doučování, sanace
rodiny, program 5 P, aj.
Střediskem během roku 2013 prošlo celkem 139 klientů (dětí) a jejich zákonných zástupců.
Bylo uskutečněno 905 odborných konzultací a vyšetření. Specifikem střediska je možnost
zprostředkovat (financováno z rozpočtu manažera prevence kriminality) testování dětí
na přítomnost návykových látek v těle, což napomáhá zkvalitnit komplexní péči o klienta.
Tato služba je nabízena i školám v případě, že se ve škole objeví žák s podezřením
na zneužití drog, což přisívá k včasnému zachycení rizikových projevů chování.
SVP je angažované v Komunitním plánování, Týmu pro mládež, pracovnice se zúčastňují
v rámci zkvalitnění péče o klienta výchovných komisí ve školách, komisí OSPOD
a případových konferencí.

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 nezl. 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.
Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost, soutěže:
Zde jsou organizovány desítky akcí s různým zájmovým zaměřením pro veřejnost.
Jedná se o akce zábavného charakteru – karnevaly, koncerty, divadelní představení
v Loutkovém divadle Opava, vlastní pořady z oblasti lidového umění a národopisu, pořady
pro děti předškolního věku, také přírodovědné a EVVO besedy, adaptační kurzy, školní
výlety, kurzy vodní turistiky, lyžování, bruslení, lezení. Pro veřejnost realizují různé kurzy –
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školu bruslení, práci s počítačem, lidové tradiční řemeslné techniky, keramiku, aerobik,
cvičení dětí, jogu, hru na africké bubny a bicí soupravy.

Přehled příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové činnosti a soutěží – 2012/2013
Typ akce

Počet akcí

Počet účastníků

Příležitostné akce

1 156

52 617

Soutěže

25

7 964

Pobytové akce + tábory

40

1084

Velký rozvoj Středisko volného času zaznamenalo především u příměstských táborů,
kdy většina rodičů vítá možnost zapojení dětí do dopolední a odpolední činnosti s tím, že děti
spí doma. Největší úspěch měly tábory s koňmi (v Jakartovicích), prázdninové mixy
a sportovní tábory.
Pravidelná zájmová činnost:
Některé zájmové útvary jsou svého druhu jediné v Opavě (modelářství, elektro, bruslení),
jinými středisko reaguje na velký zájem dětí o aktivity především sportovní, pohybové
a taneční.
Počet zájmových útvarů:
Počet členů:

108
1 548

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, OPAVA, příspěvková organizace (PPP)
školské poradenské pracoviště, zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Poskytuje školské poradenské služby dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních:
•

Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

•

Psychologická a speciálně pedagogická intervence

•

Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření,
dokumentace apod.

PPP spolupracuje se Střediskem výchovné péče při poskytování standardních služeb
pro žáky se specifickými a vývojovými poruchami chování a s ohrožením vzniku rizikových
projevů chování, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, kteří je vzdělávají.

Na úseku prevence soc.nežádoucích jevů zajišťuje PPP zejména:
•

diagnostiku sociálního klimatu třídních kolektivů s výskytem rizikových projevů
chování,

•

intervenční programy (práce se třídou) a preventivní programy,
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•

pravidelné metodické vedení školních metodiků prevence,

•

zapojení do Týmu pro mládež, zastoupení PPP jako ŠPZ v komisi OSPOD při MMO,
zástupce PPP je stálým člen skupiny Péče o rodinu a děti Komunitního plánování
města Opavy

Zaměření a obsah výchozích preventivních (skupinových) programů pro školní kolektivy ZŠ:
•

„Já jsem já – osobnost“ – vlastní sebehodnocení, sebepoznání, pohled druhých
na sebe – pro 3.třídy

•

„Komunikace a řešení problémů“ – pravidla komunikace, naslouchat ostatním,
rozvoj komunikačních dovedností,umění říci „ne“ – pro 4.třídy ZŠ

•

„Emoce, práce s vlastními pocity“ – využívání emočního intelektu, vnímání
odlišností a pocitů jiných, (strach-nejistota-obava) , neverbální práce s pocity – pro 3.
a 4. třídy ZŠ

•

„Povolené a nepovolené dotyky – syndrom CAN“ – nevhodné chování, hranice
kontaktů, zneužívání, zanedbávání, týrání, objasnění pojmů, projevy rizikového
chování (práce s příběhem) – pro 5. třídy ZŠ

•

„Jaký jsem kamarád – prevence ubližování“ – práce s modelovými situacemi,
nedokončené obrázky. Diskuze na téma, jak by měl vypadat můj kamarád a co bych
kamarádovi nikdy neodpustil – pro 5. ročníky ZŠ

V rámci odborné psychologické a spec.pedagogické činnosti PPP dále realizuje:
•

podpůrné,

reedukační

a

stimulační

individuální

programy

pro

děti,

žáky

a studenty (HYPO, KUPOZ, kurzy grafomotoriky a nácvik DOV, terapii FIE
prostřednictvím Instrumentálního obohacování dle R.Feuersteina, relaxační koružek
pro hyperaktivní děti atd.),
•

metodickou spolupráci se školami a ostatními odborníky (řešení složitějších kauz a
požadavků, jednání ve škole, účast ve vyučování, terénní práce, metodická pomoc při
přípravě a sestavování individuálního vzdělávacího plánu),

•

metodické vedení školních spec.pedagogů při poskytování školních poradenských
služeb (ŠPP)
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Sumář skupinových aktivit za šk.rok 2012-2013 v oblasti prevence:
Typ aktivity

Počet skupin

Počet setkání

Počet ve skupině

758 (prům. 22
žáků/skup.)
137 (prům. 23
žáků/skup.)
1136 (prům.23
žáků/skup.)

Preventivní progr.

35

35 (1x/1 skup.)

Sociometrie

6

12 (2x/1 skup.)

Intervenční progr.

10

43 (4 – 7x/1 skup.)

Nestátní neziskové organizace

ELIM - křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava
Toto sdružení se podílí významným podílem na úseku naplňování prevence kriminality
strukturou služeb zaměřených na prevenci začínající v rodině. Jde o následující služby:
•

ELIM – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – v roce 2013 bylo pracováno
s 37 rodinami.

•

Program Pět P pro děti ve věku od 6 do 15 let. Jde o podporu rodin v následujících
oblastech: komunikace dítěte s vrstevníky, komunikace dítěte v rodině, zmírnění
sociální

izolace,

získání

zdravého

sebevědomí,

upevnění

samostatnosti

v rozhodování.
•

Program Do-učení pro rodiny s dětmi ve věku od 6 do 18 let. Jde o podporu rodin
v oblastech nácviku a upevňování školních návyků (příprava učebnic, sešitů a
pomůcek do školy, pravidelná příprava do jednotlivých předmětů, plnění domácích
úkolů, kontrola žákovské knížky rodiči, účast rodičů na třídních schůzkách, řádná
docházka dětí do školy), zlepšení školního prospěchu a zvýšení samostatnosti ve
školní přípravě.

•

Práce s rodinou – sanace. Jde o celkovou komplexní péči o rodinu, která by mohla
být ohrožena odebráním dítěte ze sociálních důvodů. Pomáhá

jim s finančním

poradenstvím, bydlením, výchovou dětí, doučováním děti, zajišťuje pro ně výlety a
pobytové akce. Mohou poskytnout potraviny z potravinové banky, šaty a vybavení
bytu z darů.
Elim Opava provozuje také 2 nízkoprahové kluby pro děti a mládež - jeden v Opavě, druhý
v Hlučíně. Tyto kluby poskytují neorganizovaným dětem a mládeži z rizikových sociálních
skupin prostor pro trávení volného času, sociální práci a psychologickou pomoc. Celkem bylo
v roce 2013 pracováno se 153 klienty ve věku 6-20 let.
Dále Elim Opava provozuje

poradnu Krizová pomoc, v rámci které je poskytováno

poradenství pro lidi v krizi a pro oběti domácího násilí. Těm nabízí také ubytování po
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nezbytně nutnou dobu a to ženám s dětmi nebo bez dětí. V roce 2013 měla organizace
celkem 84 klientů, s nimi realizovala 259 intervencí (z toho 70 s tématem domácí násilí).
Již od roku 2003 provozuje Elim Opava Dobrovolnické centrum, které má akreditaci
Ministerstva vnitra ČR a v současné chvíli zahrnuje celkem 52 dobrovolníků.

ARMÁDA SPÁSY
Provozuje azylový dům pro muže, noclehárnu pro muže, nízkoprahové denní centrum,
sociální rehabilitaci, noclehárnu pro ženy a „Dům pro ženy a matky s dětmi“. Pomáhá lidem
bez přístřeší či v nouzi a díky specializovaným programům podporuje jejich následnou
integraci do společnosti.
Probační programy, poskytované ve spolupráci s Probační a mediační službou Opava
v předchozích letech, byly nyní pozastaveny. V současné době se aktivně podílí pouze na
výkonu obecně prospěšných prací. V roce 2013 byl v Armádě spásy určený pro práce ve
Strahovicích pouze jeden odsouzený. Celkový pokles odsouzených na výkon obecně
prospěšných prací byl částečně zapříčiněn amnestií z počátku roku 2013.

Analýza cílové skupiny lidí bez domova:
Azylový dům
V uplynulém období služeb azylového domu využilo 61 uživatelů. Z tohoto počtu bylo 23
uživatelů nových, kteří nikdy předtím služeb azylového domu nevyužili. V průběhu roku 2013
se zvýšila kapacita na 30 lůžek. Také přibyl tréninkový byt, který vznikl na Farmě ve
Strahovicích po velké rekonstrukci.
Sociální rehabilitace
Do služby sociální rehabilitace se přihlásilo v uplynulém období 20 uživatelů. Měli možnost
se zapojit do aktivizačních činností na Farmě ve Strahovicích, dále se účastnili výuky na PC
a jedna uživatelka začala na konci roku 2013 s nácvikem činností v prádelně azylového
domu.
Noclehárna muži
V roce 2013 využilo službu noclehárna o něco méně jedinečných klientů v porovnání
s rokem 2012, avšak bylo jim poskytnuto o něco více lůžkodnů. Na službě noclehárna bylo
vydáno 1414 porcí večerních polévek. Kromě noclehárny byla využívána i tzv. volná židle –
celkem 342x.
Nízkoprahové denní centrum (NDC)
Na nízkoprahovém denním centru bylo v roce 2013 vydáno 4990 polévek, 1924 sprchování,
730 návštěv šatníku. Celkem využilo NDC 315 uživatelů – z toho 253 mužů a 62 žen.
Průběžně byla poskytována pomoc a podpora při vyřízení osobních dokladů (občanské
průkazy a s tím související RL, fotografie atd.), ve zdravotních záležitostech (doprovody
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k lékaři, poskytnutí finančních půjček na zdravotní poplatky a léky), sociální půjčky na
dopravu atd.
Dům pro ženy a matky s dětmi
Posláním Domu pro ženy a matky s dětmi v Opavě je poskytovat v nepřetržitém provozu
pobytovou službu ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci
spojené se ztrátou bydlení a kterou nezvládají řešit vlastními silami. Prostřednictvím
aktivizačního programu jim je nabízeno aktivní řešení jejich obtížné životní situace. Při
poskytování služby je kladen důraz na individuální přístup a podporu v jejich samostatnosti.
Noclehárna pro ženy
Posláním této sociální služby je poskytovat ambulantní službu osobám bez přístřeší, které
mají potřebu přenocování, využití hygienického zařízení a zajištění jednoduché stravy.
Služba dále nabízí individuální podporu a poskytování informací směřujících k řešení obtížné
sociální situace, ve které se žena nachází.

lůžek

3 byty

61

dětmi

3 byty

54 dětí

Dům pro ženy

5

7

1 825

Noclehárna muži

18 lůžek

131

4 610

Noclehárna ženy

7 lůžek

42

1 545

30

315

9371

Terénní práce
Sociální
rehabilitace

70

14 772

4610

174

6186

681

113
3 uživatelé
v jednom

20

1 026

732

okamžiku

Výkon
alternativních
trestů

26

hodin

intervencí

Počet

kontaktů

Počet

Počet návštěv

lůžkodnů

30 matky

denní centrum

1

9 845

Dům pro matky s 42 lůžek

Nízkoprahové.

Počet odpr.

30

Počet osob

Azylový dům muži

Počet

Kapacita

Počet uživ.

Statistika služby v roce 2013:

CHARITA OPAVA
•

Mateřské centrum Neškola je volnočasové zařízení, určené rodičům na mateřské
dovolené a jejich dětem.

•

Občanská poradna poskytuje službu občanům, kteří se dostali do obtížné životní
situace a nedokáží ji řešit vlastními silami, neznají svá práva a povinnosti, neznají
platnou legislativu a neumí se v ní orientovat, žádající kvalifikovanou radu, informaci,
pomoc, varianty řešení a podporu.

•

Naděje – středisko krizové pomoci poskytuje sociální služby osobám, které jsou
v hmotné, sociální nebo psychické krizi nebo které nedovedou nebo nemohou svou
situaci řešit vlastními silami. Klientelu tvoří širší okruh dospělých osob a to lidé bez
přístřeší, rodiny nebo samoživitelé s dětmi, osoby sociálně vyloučené, osoby žijí
rizikovým způsobem života, etnické menšiny.

•

Denní stacionář Mraveneček- je ambulantní sociální služba poskytující služby
osobám, u kterých je diagnostikována střední, těžká nebo hluboká mentální
retardace, autismus, kombinované vady a to ve věku od tří do třiceti let ve spádové
oblasti Opavska. Zařízení se svou činností snaží o co možná nejvyšší individuální
rozvoj každého uživatele a zároveň poskytuje rodinám prostor pro oddych
a načerpání sil.

•

Klub sv. Anežky je dobrovolné sdružení Charity Opava pro seniory. Slouží občanům,
kteří potřebují kontakt se společenským prostředím. Hlavním cílem je umožnit
opavským seniorům psychosociální rehabilitaci, aktivizaci, zajistit informovanost
o Opavě, setkávání s obyvateli Opavy různého věku, naplnění volného času
smysluplnou činností, přednášková a vzdělávací činnost, společenská a přátelská
setkávání.

Statistika služby v roce 2013:
Počet

Počet

Počet

Počet

kontaktů

klientů

dotazů

dospělých

399

1283

3269

100%

-

Neškola

-

83 rodin

-

40%

60%

Mraveneček

10 902

16

-

81%

19%

45

138

-

100%

-

Aktivita
Občanská
poradna

Klub
Anežky

sv.
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Počet dětí

EUROTOPIA OPAVA, o.p.s.
Eurotopia Opava o.p.s. je nestátní nezisková organizace působící od roku 1999 v regionech
Opava a Vítkov, od roku 2008 působí také v Krnově. 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. Hlavním cílem je usilovat o
sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu lidí, kteří se ocitly v nepříznivé
sociální situaci a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. Organizace poskytuje nejen
sociální služby, ale realizuje také vzdělávání dospělých, dětí a mládeže a nabízí volnočasové
aktivity.
Provozované činnosti a poskytované služby:
•

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

•

Provoz nízkoprahového zařízení pro děti do 15 let NZDM Klub Modrá Kočka v Opavě

•

Poradenské středisko EUROTOPIA - bezplatný právník a sociální poradenství

•

Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NZDM CARAVAN v Krnově

•

Provoz klubu pro předškolní děti v rámci včasné péče Klub Koťátko v Opavě

•

Terénní sociální práce s rodinami

•

Doučování dětí se specifickými potřebami

•

Vzdělávací aktivity pro sociální pracovníky a další pomáhající profese

•

Kulturní aktivity zaměřené především na romskou kulturu

•

Volnočasové aktivity pro děti, mládež a jejich rodiče - výtvarné ateliéry, taneční
kroužky, sportovní turnaje, soutěže - pěvecké, výtvarné, taneční, pobyty a výlety pro
rodiče s dětmi, zážitkové programy

•

Programy interkulturní výchovy a vzdělávání pro školní kolektivy a pomáhající profese

•

Preventivní programy pro školní kolektivy a děti z rizikových skupin

•

Adaptační programy pro školní kolektivy

•

Práce s dobrovolníky

KRIZOVÉ A KONTAKTNÍ CENTRUM „POD SLUNEČNÍKEM“
Posláním KKC „Pod slunečníkem“ je nabízet a poskytovat ambulantní a terénní sociální
služby, jimiž usiluje o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním.
KKC poskytuje sociální služby v rámci sekundární a terciární prevence závislostí (oblast
Harm – Reduction = minimalizace zdravotních a sociálních rizik). Dále v oblasti mezilidských
vztahů a komunikace, při akutních neurotických a psychosomatických problémech.
Spektrum poskytovaných služeb: Odběry krve na zjištění virové hepatitidy a viru HIV,
výměnný

program

injekčních

stříkaček,
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hygienický

servis,

krizová

intervence,

indvid.poradenství, odkazy do dalších léčebných zařízení, sociálně právní poradenství,
nácvik relaxačních technik.

Statistika za rok 2013
Počet klientů a kontaktů-kontaktní místnost
Počet klientů (počet jednotlivých uživatelů drog,
kteří využili v daném období alespoň jednou služeb
programu)
z toho injekčních uživatelů drog
z toho mužů
z toho se základní drogou pervitin
průměrný věk klienta
počet kontaktů s uživateli drog/intervencí
počet prvních kontaktů

224
159
163
173
28,39
6728
37

Služby/výkon-kontaktní místnost

Služby

kontaktní místnost
počet výměn ve výměnném
programu
vydané injekční jehly
hygienický servis
zdravotní ošetření
individuální poradenství
reference do léčby
testy HIV
testy HCV

počet
osob,
kteří
službu
využili
121

počet
výkonů
1798

162

987

60
53
128
10
10
10

24373
1467
198
816
10
13
13

Počet klientů
- z toho s problematikou závislostí
Počet kontaktů celkem/intervencí
- z toho s problematikou závislostí/intervencí
Počet prvních kontaktů

popis výkonů

počet návštěv
počet výkonu výměn
ks. vydaných jehel
využití pračky a sprchy
počet ošetření
počet intervencí
počet referencí
počet testů
počet testů
148
68
408/866
211/440
61

Počet a druh výkonů
služba
individuální terapie, poradenství (počet intervencí)
krizová intervence (počet intervencí)
intervence po telefonu (počet intervencí)

počet výkonů
866
45
128
24

test na přítomnost drogy (počet testů)
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V roce 2013 zaznamenalo KKC nárůst v počtu klientů, intervencí, u výměnného programu
injekčních stříkaček,individuálního poradenství
Opakovaně prošli úspěšně certifikacemi odbornosti poskytovaných služeb a získali certifikát
na další 4 roky.

FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ (FOD)
Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným,
zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Činnost FOD je
registrována jako sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
Posláním pobočky FOD a AMTcentra při FOD v Opavě je individuálně zaměřená podpora
rodinám s dětmi v nepříznivé rodinné situaci formolu základního poradenství a sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Podpora se zejména týká zvyšování životních a
výchovných kompetencí pečovatelů, je zaměřena na prevenci a odstranění či zmírnění
odpadů

ohrožujících

situaci

pro

děti

a

měla

by

vést

k aktivizaci

a postupnému osamostatňování rodin v regionu města Opavy.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi od 0 do 26 let věku ohrožené společensky nežádoucími
jevy, oběti domácího násilí či trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách. Služba je zajišťována formou ambulantní (na pobočce FOD a
AMTcentru ) nebo terénní služby (v přirozeném rodinném prostředí).

Statistika 2013
Celkový počet nově napadlých případů v roce 2013, na které byl

152

založen spis
Celkový počet řešených případů

266

Celkový počet osob, na které se v r. 2013 zaměřovala činnost

485

pobočky
Celkový počet žen nad 18 let (klientek)

129

Celkový počet mužů nad 18 let (klientů)

104

Psychologická sezení a konzultace

674

Návštěvy klientů v pobočce

973

Návštěvy v rodinách klientů

259

30

Základní školy

Na území města Opavy je celkem 10 úplných základních škol, v městských částech
jsou dále 4 školy neúplné. V rámci správního obvodu města jako obce s rozšířenou
působností je dalších 13 úplných ZŠ a 14 ZŠ neúplných. Na základních školách pracuje
celkem 8 školních klubů.
Na 10 základních školách pracuje 9 speciálních pedagogů a 1 psycholog jako školní
poradenští pracovníci.

Se školami spolupracují externě psychologové dle potřeb

prostřednictvím občanského sdružení 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.
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.
Je zde víceúčelová sportovní hala, 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.

Systém včasné intervence

V rámci Systému včasné intervence byla velmi dobře rozvinuta činnost Týmu pro mládež,
ve kterém 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. Tým inicioval realizaci případových konferencí. Rovněž
zajistil vzdělávací seminář „Právní minimum“ pro pedagogické pracovníky základních škol.
Od ledna 2013 je Tým veden koordinátorem Týmu pro mládež, a to v rámci dvouletého
projektu Probační a mediační služby „Na správnou cestu!“.
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4. ROZPIS

FINANČNÍCH

V ROZPOČTU

MĚSTA

PROSTŘEDKŮ
NA

AKTIVITY

PLÁNOVANÝCH

V RÁMCI

REALIZACE

PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2014
1. údržba a provoz kamerového systému

512.000 Kč

2. manažer prevence kriminality Statutárního města Opavy

110.000 Kč

(akce pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, spolufinancování adaptačních
pobytů problémových tříd atd.)
3. činnost na úseku nízkoprahových zařízení

445.000 Kč

(tyto činnosti jsou zahrnuty v rámci poskytovaných sociálních služeb do Komunitního
plánování).
4. prevence kriminality – Městská policie Opava

50.000 Kč

(přednášky pro ZŠ, MŠ a seniory)

Již devátý

rok provozuje Statutární město Opava otevřená sportoviště při základních

školách a zahrady při mateřských školách na území Opavy, kde město ze svého rozpočtu
financuje provoz a platy hlídačů těchto otevřených sportovišť (cca 1.000.000,00 Kč). Jedná
se o pokračování aktivity, jež byla součástí projektu financovaného ministerstvem vnitra za
spoluúčasti města (Fandíme slušně).

Zpracovala: Bc. Dagmar Polášková, manažer prevence kriminality
V Opavě dne 29. ledna 2014
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