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ÚVOD
Program prevence města Sedlčany pro rok 2020 sociálně patologických jevů dětí a mládeže
(dále v textu též „Program prevence“) vzniká v souvislosti s usnesením Zastupitelstva města
Sedlčany k problematice ochrany dětí a mládeže před sociálně patologickými jevy,
projednaném a přijatém dne 14. října 2019 (usnesení ZM č. 110/2018-2022).
Materiál je pilotním, prvotním dokumentem, vytvořeným pro město Sedlčany v této oblasti,
ikdyž v rámci zákonných povinností, snah a realizovaných činnosti jsou určité preventivní
aktivity již historicky vyvíjeny a realizovány, a to zejména policejními orgány (prevence
a represe), školskými, zdravotnickými a jinými institucemi, kulturními, společenskými,
sportovními organizacemi, poskytovateli sociálních a dalších veřejných služeb.
Obsah Programu prevence města Sedlčany na rok 2020 je zpracovaný v souladu
s dokumentem vlády České republiky — Strategie prevence kriminality v České republice
na léta 2016 — 2020, a s dokumenty Středočeského kraje — Koncepce prevence kriminality
Středočeského kraje na léta 2018 — 2021 a Koncepce protidrogové politiky Středočeského
kraje na léta 2016 — 2020.
Středočeský kraj se zaměřuje především na snižování majetkové kriminality, snižování míry
recidivy, ochranu měkkých cílů (např. škol a školských zařízení), prevenci kybemetícké
kriminality apod.
Současně Středočeský kraj, společně s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje
prosazuje komplexní přístup křešení bezpečnostních rizik na území kraje prostřednictvím
spolupráce jednotlivých subjektů státní správy, samosprávy a neziskového sektoru, s cílem
aktivně zapojit komunity a veřejnost do realizace preventivních opatření k eliminaci těchto
rizik.
Cílem Programu prevence města Sedlčany je vytvořit bezpečné město, místo k životu
jak pro obyvatele, taki pro jeho návštěvníky.

Záměr města Sedlčany na rok 2020:

—

vyhledat a smluvně zavázat vhodnou personu, osobu preventisty/manažera
prevence,
2. uplatnit žádost do vyhlášeného dotačního programu Středočeského kraje na rok 2020
(ze Středočeského fondu prevence),
zpracovat akční plán prevence města na rok 2020 (tento dokument),
vytvořit pracovní skupinu prevence,
zpracovat bezpečnostní analýzu města Sedlčany,
zpracovat strategický plán prevence města Sedlčany na období let 2020-2022,
realizovat preventivní akce pro veřejnost a zejména cílové skupiny, které by měly být
v rámci sběru informací k nastíněnému, dále uvedenému, dodefmovány,
.“ připravit potřebné materiály k uplatnění žádosti o finanční dotaci MV ČR na rok 2021,
případně toto uplatnit ve stanoveném termínu; lze využít i případně vypsané dotační
tituly Středočeského kraje.
1.
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PREVENCE KRIMINALITY
Podstata prevence: Všechna nerepresivní opatření, která předcházejí nebo snižují páchání

nežádoucího chování a patologických jevů, tak i jejich škodlivým důsledkům pro jednotlivce
a společnost, na nichž se podílí široká škála veřejných institucí i soukromých subjektů, a to
včetně jednotlivců.

Předmět prevence: Předcházení páchání nežádoucího chování a patologických jevů ajejich
škodlivým důsledkům na jednotlivce a společnost. Prevence nemá odhalovat trestnou
činnost, ale předcházet jí.
Formy prevence:
1. Primární prevence

Zaměřcná na širokou veřejnost (informační, výchovné, vzdělávací, volnočasové,
osvětové a poradenské aktivity).
- Cílem jsou zejména děti, mládež, mladí dospělí, důchodci.
2. Sekundární prevence
Cílí na osoby nebo skupiny osob, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, že se
stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti — zejména osoby závislé
na látkách/alkoholových i nealkoholových (drogách), záškoláci, gambleři, Sprejeři,
dlouhodobě nezaměstnaní s nízkými nebo žádnými příjmy.
-

—

3. Terciální prevence
- Odborná práce s kriminálně narušenými osobami (zajišťují orgány činné
—

v trestním řízení).
Aktivity zaměřené na předcházení recidivity u pachatele.

Prevence kriminality zahrnuje 3 úrovně:
—

republiková (aktivity Úřadu práce ČR, Ministerstva vnitra ČR),
kraj ská (pro města a obce Středočeského kraje zejména aktivity Krajského úřadu
Středočeského kraje se sídlem v Praze),
obecní/městská úroveň.

Město Sedlčany na obecní/městské úrovni má možnost spolupracovat nebo využívat práce:
manažera prevence nežádoucích společenských jevů,
pracovní skupiny pro prevenci nežádoucích společenských jevů — Týmu pro děti
a mládež Sedlčanska,
Komise sociální a zdravotní města Sedlčany, poradní orgán města Sedlčany,
Komise pro výchovu a vzdělávání města Sedlčany, poradní orgán města Sedlčany,
Komise sportu a tělovýchovy města Sedlčany, poradní orgán města Sedlčany,
Komise kulturní města Sedlčany, poradní orgán města Sedlčany,
Komise sociálně-právní ochrany dětí, zvláštní orgán města Sedlčany,
Města/Úřadu jako orgánu sociálně-právní ochrany (OSPOD Sedlčany),
Poskytovatelů sociálních služeb, nestátních neziskových organizací, zájmových
sdružení a spolků, zdravotnických a školských institucí, sportovních a kulturních
organizací,
10. Policejních orgánů — Městská policie Sedlčany, Policie ČR — Obvodní oddělení
Sedlčany,
11. Hasičského záchranného sboru SK, Sboru dobrovolných hasičů Sedlčany.
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Stávající a plánovaně strategické aktivity v oblasti prevence kriminality města Sedlčany:
Situační prevence: Realizace specifických opatření na základě zkušeností, že určité
druhy trestných činů se objevují vurčité době, místě a za určitých okolností. Tato

1.

opatření znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují pravděpodobnost odhalení
pachatele, snižují potencionální zisk z trestné činnosti, např. kamerový systém
ve městě, obchůzkový systém strážníků městské policie, možnost občanů obrátit se při
potřebě na orgány PČR, hasiče, zdravotníky apod.

Sociální prevence: Vytváří a podporuje aktivity ovlivňující nepříznivé společenské

a ekonomické podmínky prostředí, které mohou zvyšovat riziko páchání trestné nebo

jinak nežádoucí činnosti, např. budování dětských hřišť, investice do obnovy
veřejného osvětlení, aktivity volnočasové, sportovní, kulturní a další, které při
angažovanosti osob/občanů vedou kpředcházení společensky nežádoucích jevů
a projevů apod.

Informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností, např.

prostřednictvím médií, přednášek, besed, letáků, poradenských služeb.

Školy a školská zařízení ve městě vytvářejí a realizují z legislativní povinnosti své
minimální preventivní programy k působení na žáky, studenty, jejich rodiče a rodiny.
Město Sedlčany rozhodlo v závěru roku 2019 o zřízení pozice preventisty jako
manažera preventivních aktivit; má zájem na plánování preventivních aktivit, zlepšení
informovanosti o preventivních aktivitách směrem k veřejnosti.

Město Sedlčany dlouhodobě spolupracuje sposkytovateli sociálních služeb,
odborníky v působení na osoby/občany, které jsou závislé na návykových látkách, má

dlouhodobě sjednanou spolupráci zejména s Centrem adiktologických služeb,
Magdaléna, o. p, s., středisko Příbram, (které realizuje na území města Sedlčany
terénní program, kdy jsou poskytovány sociální a adiktologické služby uživatelům
drog v jejich přirozeném prostředí na území města za účelem minimalizace rizik
spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví; terénní pracovníci
poskytovatele sociální služby aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi
na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu, klienty motivují ke změně
životního stylu).
Město Sedlčany spolupracuje s neziskovými organizacemi na území města,
poskytovateli sociálních služeb a služeb návazných, nabízí jim možnost uplatnit žádost
o finanční příspěvek na sociální účely z městského rozpočtu, čímž přispívá na jejich
činnost (totéž činí směrem ke sportovním, kulturním a společenským organizacím).

MANAŽER PREVENCE PATOLOGICKÝCHJEVÚ
- dle

uzavřené Pracovní smlouvy a stanovené náplně práce zejména:

1.

Plní úkoly ke zlepšení preventivního působení na území města Sedlčany.

N V oblasti prevence kriminality spolupracuje se zájmovými, sportovními a kulturními
institucemi, které pracují a působí ve městě.
Spolupracuje s Policii ČR.
Spolupracuje se všemi úseky Městské policie Sedlčany.
Spolupracuje se všemi odbory Městského úřadu Sedlčany.

QPHŘE“

Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami v oblasti
prevence kriminality.
Spolupracuje s kurátorem pro děti a mládež.
Spolupracuje se sociálním kurátorem.
9. Spolupracuje s krajským manažerem prevence kriminality a krajským protidrogovým
koordinátorem.
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CÍLOVÉ SKUPINY
Rodiny s dětmi

- dlouhodobě ohrožené krizovou sociální, ekonomickou situaci (nezaměstnanost, absence
vřelého emočního vztahu, kriminalita v rodině, trávení volného času).

Program prevence: Práce srodinami, zejména individuální formou, ale i plošným
působením. Vytváření vhodného prostředí pro volnočasové aktivity (naplnění aktivit
na hřištích, sportovištích v přírodě, apod.).

Mladí dospělí

dlouhodobě ohroženi sociální situaci a ekonomickou situaci
(nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, nízký nebo žádný příjem), kteří se svým
chováním a jednáním dostávají do konfliktu se svým sociálním prostředím, páchají
přestupkovou nebo trestnou činnost.
—

Program prevence:
- prohlubování právního vědomí občanů a pocitu bezpečí ve městě (přednášky pro veřejnost,
pochůzková činnost Městské policie Sedlčany, informovanost občanů o aktivitách k jejich
ochraně a bezpečí, apod.),
- pravidelná rubrika v měsíčníku Radnice Sedlčany — informování občanů o preventivním
dění ve městě,
- pravidelná rubrika na webových stránkách města.

Ostatni občané a návštěvníci

Program prevence: Zvyšování pocitu bezpečí ve městě (udržování a rozšiřování kamerového
systému ve městě, evidování jízdních kol, pochůzková činnost strážru'ků Městské policie
Sedlčany).

FINANČNÍZAJIŠTĚNÍ
Naplánované akce Programu prevence by měly/mohly být financovány pro rok 2020
následovně:
1. Financování pomocí krajských dotací se spoluúčastí města Sedlčany.
2. Financování z rozpočtu města Sedlčany.
Naplánované akce Programu prevence kriminality města Sedlčany od roku 2021 by mohly být
financovány následovně:

Financování pomocí krajských dotací se spoluúčastí města Sedlčany.
2. Financování z rozpočtu města Sedlčany.
3. Financování pomocí státních dotací se spoluúčastí města Sedlčany.
1.

Akce k financování z bodu 1.:
' Manažer prevence města Sedlčany
Zřízení pracovní pozice preventisty/manažera prevence města Sedlčany.
Začátek činnosti: březen 2020.
,
Nebude-li město Sedlčany v dotačním řízení KUSK na rok 2020 úspěšné, bude financováno
z rozpočtu města Sedlčany.
Akce k financování z bodu 2:
-

Bezpečné město Sedlčany

Analýza rizikových oblastí

- mapa kriminality — data o spáchaných trestných činech nebo přestupkového jednání
vytyčení rizikových míst (úsek častých nehod, pravidelnost trestného činu, apod.);
Zjišťuje: manažer prevence řeší s Polici ČR.

—

Tvorba preventivních videí zprostředí města Sedlčany (upozornění na různá nebezpečí
vkonkre'tních místech); Prezentace na webu města Sedlčany, případně při vhodných
příležitostech.
Zjišťuje: manažer prevence, Městská policie Sedlčany, Turistické informačním centrem
Sedlčany.
-

Dotazníková šetření na téma prevence ve městě (např. při konání společenské městské akce,
celkové vnímání občana bezpečí ve městě).
Zajišťuje: manažer prevence.
-

Reportáže a informace z proběhlých preventivních akcí na webu města Sedlčany, případně
akcí Městské policie Sedlčany na facebooku Městské policie Sedlčany.
Zajišťuje: manažer prevence, Městská policie Sedlčany.
-

on—line informace z

-

Viditelná policie na ulici

—

policisté musí být tam, kde je občané chtějí vidět (přechody,

kulturní a společenské akce, další).

Evidence jízdních kol — Městská policie Sedlčany od minulého roku umožňuje díky
informačnímu systém MIMIS evidovat konkrétní jízdní kolo (fotodokumentace, výrobní číslo,
doklad o koupi, popis doplňků).
Záměrem je vytvořit databázi jízdních kol pro snadnější identifikaci majitele.
Nutná informovanost občana o této službě.
Zařizuje: manažer prevence, Městská policie Sedlčany.
-

— Městská policie Sedlčany provádí odchyt psů, kteří se na území města
bez
potulují
majitele nebo osob za ně odpovědné. Pečují o ně po nezbytně nutnou dobu
vklecové voliéře nebo je umístí do útulku (městem domluvený pobyt bezprizomích psů
za paušální částku — „Psí domov“) nebo je kontaktován majitel.
Zajišťuje: Městská policie Sedlčany.

- Bezprizorní pes

Noční akce Městské policie Sedlčany — pravidelné preventivní akce Městské policie
Sedlčany a Policie ČR, Obvodního oddělení Sedlčany, jsou již realizovány. Cílem je zejména
prevence proti požívání alkoholu nezletilými osobami, případně hraní hazardních her
nezletilými a mladistvými v místních kulturních a restauračních zařízeních.
Četnost akcí bude v roce 2020 dohodnuta v rámci spolupráce obou policií, výsledky zjištění
budou předány na OSPOD Sedlčany křešení kurátorovi pro děti a mládež nebo Komisi
pro projednávání přestupků města Sedlčany.
Zajišťuje: Městská policie Sedlčany.
-

-

Kontrola dodržování vyhlášky města Sedlčany o zákazu kouření v okolí škol, případně
dalších městských vyhlášek — pravidelné terénní pochůzky & kontrola dodržování předpisů.

Zajištuje: Městská policie Sedlčany, manažer prevence.

'

Realizace projektů prevence kriminality

- Diskusní besedy pro žáky základních a středních škol působící ve městě Sedlčany, případně
jejich rodiče.
Zajišťuje: manažer prevence, Městská policie Sedlčany, kurátor pro děti a mládež OSPOD
Sedlčany, metodici primární prevence škol.

'

Minimální preventivní program základních a středních škol
Základní školy, střední škola a střední odbomé učiliště v Sedlčanech si vytvářejí/plánují vlasmí
minimální preventivní program.
Cílem pro rok 2020 je seznámit se s jednotlivými metodiky primární prevence školských
zařízení ve městě a Získat povědomí o jejich záměrech voblasti prevence, plánovaných
aktivitách, finanční a jiné náročnosti. Připravit městský projekt, kde by školy své individuální
návrhy mohly od školního roku 2020—2021 předkládat v určeném termínu pracovní skupině
pro prevenci/Týmu pro děti a mládež Sedlčanska kposouzení a případně získat předem
stanovený podíl k finanční spoluúčasti z městského rozpočtu.
Manažer prevence tuto možnost s vedením města Sedlčany projedná.
Zjišťuje: manažer prevence.

'

Terénní protidrogový program ve městě Sedlčany

Program zajišt'uje Centrum adiktologických služeb Magdaléna, o. p. s., středisko Příbram.
Regionální poskytovatel adiktologických služeb, se kterým město Sedlčany dlouhodobě
spolupracuje. Centrum nabízí svůj preventivní program do škol, poskytuje sociální
aadiktologicke' služby uživatelům drog a jejich blízkým, a to v ambulanci ve svém sídle
v Příbrami nebo v terénu.
V lokalitě města Sedlčany Magdaléna o. p. s., Přlbram, dlouhodobě realizuje terénní program
dle personálních a finančních možností. Každoročně podává vedení města Sedlčany zprávu

—

o

realizovaných aktivitách.

Město Sedlčany nabízí poskytovateli služeb možnost uplatnit žádost o finanční příspěvek
z městského rozpočtu.
Zajišťuje: manažer prevence.

'

Možnost zápůjček testovacích sad ke zjišťování přítomnosti drogy
Město Sedlčany koupilo pro práci Městské policie Sedlčany testovací přístroj DRUGSTER
5000, který při využití jednorázové testovací sady umožňuje zjistit aktuální přítomnost drogy
(ve spektru šesti možných) v organismu.
Městská policie Sedlčany v rámci vzájemné spolupráce nabízí zdravotnickým službám
(ambulancím, lůžkovému oddělení Nemocnice Sedlčany, RZS SK, středisku Sedlčany),
poskytovatelům služeb působícím ve městě, rodičům nezletilých dětí apod. na žádost zapůjčit
testovací sadu k relevantnímu potřebnému (anonymnímu) zjišťování.
Zajišťuje: Městská policie Sedlčany.

Kalendář akcí 2020
OBDOBÍ
březen — prosinec
březen — prosinec
březen — prosinec
březen — prosinec
březen — prosinec
březen — prosinec
březen — prosinec
březen — prosinec
březen — prosinec

NÁZEV AKCE
Obsazení pracovní pozice, výkon pracovní činnosti manažera prevence
Zápůjčky testovacích sad na drogy
Terénní protidrogový program ve městě Sedlčany
Minimální preventivní program základních a středních škol
Bezpečné město Sedlčany
Značení jízdních kol
Bezprizomí pes
Noční akce Městské policie Sedlčany
Kontrola dodržování vyhlášky města Sedlčany o zákazu
kouření v okolí škol, případně dalších vyhlášek města Sedlčany

Mgr. Zdeněk Šimeček v.r.

místostarosta

Ing. Miroslav Hólzel v.r.

starosta města

