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1.Úvod
Každý zrealizovaný kriminální čin představuje pro společnost negativní jev s četnými
následky. Pro některé z nás znamená taková zkušenost pouze menší nepříjemnost, pro mnoho
dalších způsobuje vážné a dalekosáhlé následky. Vzhledem ke společenské závažnosti dopadů
kriminality je, podobně jako v jiných oblastech lidské činnosti, lépe kriminalitě předcházet.
Nejefektivnější metodou k řešení tohoto fenoménu je účinná prevence, jejíž význam roste
nejen v porovnání s materiálními náklady na činnost orgánů činných v trestním řízení, s
náklady na soudní řízení, na zdravotní a sociální služby, ale především s dlouhodobými a
psychickými následky. Nástrojů, jak potlačovat a předejít vzniku trestné činnosti je
bezpochyby celá řada. Je ovšem na místě si uvědomit, že v přístupu demokratické
odpovědnosti je nevyhnutelné, do boje s trestnou činností, zapojit celou společnost i s jejich
segmenty. V duchu partnerské participace motivovat nejen jednotlivce, policii, stát, politickou
reprezentaci, ale i místní samosprávy.
Klíčem úspěšné eliminace rizikového chování je dosažení včasné intervence a
dlouhodobě vyváženého preventivního působení. V souvislosti s těmito požadavky je
nevyhnutelné vytvořit příznivé klima pro rozvoj a udržení kvalitních preventivních programů
a prostředků, které nám v jakékoli přijatelné podobě mohou pomoci udržet bezpečné
prostředí. Je třeba si uvědomit, že kvalitní preventivní politika vychází nejen z dostatečné
pozornosti a vnímavosti zaměřené na tyto sekundární podmínky, ale současně na komplexní a
mezioborový přístup ve svém strategickém i operativním horizontu.
Za prioritní pro vytvoření strategie považujeme poskytnout základní přehled o
možnostech a podmínkách preventivní práce na místní úrovni a to především v rovině
praktické uskutečnitelnosti. Názory odborníků v oblasti prevence rizikového chování se
shodují na nutnosti multidisciplinárního přístupu v analýze a následné tvorbě strategie
prevence, která bude obsahovat všechny aktuální údaje a bude průběžně reagovat na vyvíjející
se situaci v oblasti rizikového chování. Tato spolupráce musí probíhat mezi všemi
zainteresovanými subjekty státní správy, samosprávy a neziskových organizací. Je potřebné
zdůraznit, že problematika prevence rizikového chování se zaslouží podporu napříč celým
spektrem politických stran, kdy kvalitní programy prevence rizikového chování ve svém
důsledku zvyšují bezpečnost a tím i kvalitu života obyvatel. Strategie musí reagovat na
potřeby a podmínky, které se v průběhu jednotlivých let ukážou jako aktuální.
Město Nové Město nad Metují se rozhodlo v roce 2003 vytvořit podmínky na základě
metodiky Ministerstva vnitra České republiky pro zahájení komplexního součinnostního
programu prevence sociálně - patologických jevů. Cílem obce bylo vytvoření koncepce pro
účelnou a systematickou preventivní činnost včetně jejího finančního zajištění.
K tomuto účelu byla vytvořena profesní pracovní skupina složená ze zástupců
institucí, podílejících se na preventivních činnostech ve městě Nové Město nad Metují a byl
jmenován manažer prevence sociálně-patologických jevů. Pracovní skupina zmapovala
aktuální situaci v obci z hlediska ohrožení občanů kriminalitou a dalšími druhy sociální
patologie. Byla provedena dotazníková anketa mezi občany Nového Města nad Metují. Cílem
pracovní skupiny bylo vytipování preventivních potřeb obce, stanovení časového
harmonogramu pro uskutečňování dílčích projektů dle naléhavosti problémů v oblasti
prevence. V roce 2007 Komplexní program prevence sociálně-patologických jevů
přetransformoval v Program prevence sociálně-patologických jevů. Koncem roku 2009 došlo

ke změně v terminologii a sociálně-patologické jevy byly nahrazeny slovy rizikové chování.
Prevenci rizikového chování lze využít jako soubor aktivit vyvíjených státními,
veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, která směřuje ke kontrole rizikového chování
a snížení strachu z kriminality. Komplexní preventivní práce je činnost, která staví na
pevných, periodicky se opakujících analytických rozborech místní situace. Tato činnost by
měla být zaměřena nejen na ovlivňování potenciálních či faktických pachatelů trestné
činnosti, ale též na zajištění bezpečí pro občany regionu.

2. Popis situace
V roce 2005 bylo město Nové Město nad Metují zařazeno do programu Partnertví,
které realizovalo Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality. V rámci toho programu
město podalo žádost o finanční podporu dvou projektů. Pro další roky město Nové Město nad
Metují do tohoto programu již zapojeno nebylo a to pro nižší kriminalitu v jeho spádové
oblasti.
V roce 2007 se město Nové Město nad Metují zapojilo společně s dalšími městy
s rozšířenou působností bývalého okresu Náchod (Náchod, Broumov, Jaroměř) do programu
pod názvem Systém včasné intervence, které realizuje Ministerstvo vnitra ČR, odbor
prevence kriminality. Realizace tohoto projektu byla na základě grantového řízení podpořena
státní účelovou dotací ve výši 1 498 000 Kč. Na povinné spoluúčasti se města podílela
rovným dílem, rovným dílem města získala v rámci realizace projektu i techniku – PC, LCD
monitor, tiskárna, scaner, notebook, fotoaparát, diktafon. Města podepsala vzájemnou
smlouvu o spolupráci obcí v rámci systému včasné intervence. Město Náchod, jako žadatel a
příjemce dotace, uzavřelo s firmou Autocont smlouvu o poskytování servisních služeb, práva
a povinnosti dalších měst byla upravena v dodatku k této servisní smlouvě.
Základním posláním Systému včasné intervence je rychlá, adekvátní a efektivní reakce
všech institucí, do jejichž působnosti spadá péče o rizikové a ohrožené děti, která směřuje
k nápravě nežádoucího stavu – delikventního jednání dítěte, ohrožení dítěte. Cílem Systému
včasné intervence je zefektivnit metody práce jednotlivých článků systému a využít beze
zbytku všech legislativních nástrojů vztahujících se k oblasti delikvence dětí, trestné činnosti
páchané na dětech a sociálně-právní ochrany dětí. Zvýšená pozornost musí být věnována
predelikventnímu období před spácháním deliktu, kdy existuje řada signálů o rizikovém
chování dítěte, nebo o prostředí, v němž dítě vyrůstá. Systém včasné intervence umožňuje i
včasné odhalení případů týrání a zanedbávání dětí. Zavádí jednoduchý způsob příjímání
informací od subjektů s oznamovací povinností. Systém včasné itervence vytváří jednotné
iformační prostředí, které umožňuje koordinaci činností zapojených subjektů, zvyšuje kvalitu
jejich práce a umožňuje zpětnou kontrolu přijatých opatření a zvolených postupů. Díky tomu
se mohou subjekty vzájemně informovat a usměrňovat tak, aby každý z nich plnil svoji roli,
spolupracoval s ostatními a nepřenášel odpovědnost na jiné. Od roku 2012 by měl tento
systém být zaváděn plošně po celé České republice.
Postupné vkládání dat do systému pracovnicemi oddělení prevence již proběhlo, stále
se ještě vychytávájí nedostatky programu a jedná se s dodavatelem na jejich odstranění. Do
systému včasné intervence se budou postupně zapojovat základní a střední školy, lékaři,
městská policie, policie ČR, okresní soud a okresní státní zastupitelství. Pro místní školy,
dětské lékaře, zástupce policie a městské policie se v roce 2011 připravuje ve spolupráci

s administrátorem programu společná schůzka, kde jim bude vysvětlen princip fungování
programu a poskytnut návod, jak v programu pracovat.
Oproti letům minulým došlo na základě společného jednání zástupců zúčastněných
měst a zástupců firmy Autocont ke snížení nákladů na servisní služby v rámci údržby a
aktualizací programu Systému včasné intervence. Za rok 2010 Autocont od povinnosti měst
zaplatit náklady na sevisní služby upustil a to na základě skutečností, že námi požadované
úpravy programu neprobíhaly zcela podle našich představ. V roce 2011 je částka pro
jednotlivá města ve výši 27.000 Kč.
Ve městě je od roku 2001 v provozu nízkoprahové zařízení pro mládež Klub Mandl.
Jeho zřizovatelem je město Nové Město nad Metují, jeho provoz je částečně hrazen
z individuálního projektu Královehradeckého kraje z peněz Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost EU, částečně z rozpočtu města a částečně ze státní dotace. Od 1.6.2007
je zařazen jako organizační složka města. Od 1.7.2007 je Klub Mandl registrován jako
poskytovatel sociálních služeb u Krajského úřadu v Hradci Králové. Podle zákona o
sociálních službách vykonává tyto základní činnosti:
-

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 12 do 21 let. Kapacita poskytované
služby je 25 klientů, 30 kontaktů.
Klub Mandl posledních několik let vždy v říjnu pořádá preventivní týdenní tématicky
zaměřené festivaly – Týden proti šikaně, Sex bez cenzury, Ekofest, IN/OUT, Street art,
Mediální pasti a Cesta pubertou. V této tradici bude Klub Mandl pokračovat i v letech dalších.
Každým rokem Klub Mandl realizuje výjezdy s klienty vždy s určitým zaměřením –
potápění, turistika, životní prostředí. V rámci programu zařízení se konají koncerty.
Pracovníci Klubu Mandl provádějí pro základní školy pravidelné besedy, na kterých se děti
seznamují s Klubem Mandl a jeho aktivitami, tyto besedy probíhají přímo v prostorách Klubu
Mandl. Klub Mandl poskytuje sociální služby a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách.
V roce 2006 začala v mikroregionu Novoměstsko působit nestátní nezisková
organizace CENOME Novoměstské centrum zdravého životního stylu o.s.. Toto centrum na
svých webových stránkách /www.nokam.cz/ poskytuje on-line psychosociální poradenství
pro všechny věkové kategorie. Jsou zde rubriky věnované dětem, v roce 2007 vznikla nově
rubrika pro dospělé. Další činnosti centra je výcvik dobrovolníků v rámci Novoměstského
dobrovolnického centra, které toto občanské sdružení má zřízeno. Vycvičení dobrovolníci
potom pracují na základě dohody a pod supervizí dobrovolnického centra a organizací, která
jejich služeb využívá. Záměrem bylo i zřízení psycho-sociální poradny v Novém Městě nad
Metují. Nabídka této služby by byla pro lokalitu Nového Města nad Metují velmi vítanou
s ohledem na skutečnost, že poradna tohoto druhu v lokalitě Nové Město nad Metují chybí.
V červnu 2008 ukončilo CENOME – Novoměstské centrum zdravého životního
stylu o.s. s městem Nové Město nad Metují veškerou spolupráci.

V roce 2007 město Nové Město nad Metují zahájilo práce na Strategickém plánu
rozvoje města do roku 2020. Byla vytvořena koordinační skupina a dvě pracovní skupiny.
Desetiměsíční proces zpracování strategického plánu města byl již ukončen a schválen
Zastupitelstvem města. Jeho úplné znění je uveřejněno na webových stránkách města.
Koncem roku 2011 město zahájilo práce na jeho aktualizaci.
Město Nové Město nad Metují mělo pro rok 2008 vypracován Kominutní plán
sociálních služeb. V současné době se pracuje na komunitním plánování pro roky 1010 –
2014. Byla ustanovena nová řídící skupina, v komunitním plánu by měly být ošetřeny
všechny cílové skupiny obyvatelstva. Ve spolupráci s Občanským poradenským střediskem
v Hradci Králové byla vypracována analýza sociálních bytů. Byly zpracovány dotazníky
rodičů se zdravotně postiženými dětmi. Byly vyhodnoceny k formulaci cílů k poptáce po
chráněném bydlení, jiným formám bydlení a zaměstnávání. V rámci zlepšení podmínek
sociálních služeb byla připravena pravidla pro přidělování dotací na provoz sociálních služeb.
Sociální služby jsou prezentovány na webových stránkách města, v Novoměstském
zpravodaji, Českoskalickém zpravodaji, Náchodském deníku a Mladé frontě Dnes. Byl vydán
kalendář sociálních a navazujících služeb, letáky NONY, letáky Životu 90, letáky MSSS Oáza
– domovinka, pečovatelská služba, domov pro seniory a odlehčovací služba.
V roce 2010 oddělení sociální prevence začalo spolupracovat s občanským sdružením
Salinger Hradec Králové v oblasti využívání služby sanace rodiny.
Sanace rodiny je oblast sociální práce podporující fungování a zachování rodiny.
Jedná se o metodu preventivní práce s rodinou v případech ohrožení vývoje dítěte. Šíře práce
je veliká od doprovázení rodiny odborníkem po nové navazování kontaktu rodiny s dítětem v
ústavní výchově. Práce je poskytována multidisciplinárně (zapojuje se více odborníků) a
dlouhodobě.
Sanace rodiny je jedním z nástrojů podpory rodičů, kteří péči o své děti zvládají
obtížně. Důsledkem těchto obtíží bývá neprospívání dítěte v rodině. Jde o rodiny, které se
často dlouhodobě ocitají v situaci nejrůznějších starostí – existenční nejistota, strach ze ztráty
bydlení, nestabilní a nejisté vztahy v rámci užší i širší rodiny, sociální pozice outsidera na
okraji společnosti.
Obtíže se nabalují jedna na druhou a rodičům pak často nezbývá energie na nic jiného
než na útěk před nimi. Špatné prospívání dítěte nebývá v těchto případech většinou
důsledkem záměrného ubližování ze strany rodičů, ale je spíše projevem jejich snížené
kapacity vyladit se na dítě a jeho potřeby. V těchto situacích obvykle hovoříme o zanedbávání
péče.
Cílem sanace rodiny je předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a
poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. Jedná se
o činnosti směřující k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo rodinu, k realizaci kontaktů
dítěte s rodinou v průběhu jeho umístění do ústavní výchovy nebo k umožnění jeho
bezpečného návratu domů. Role týmu sanace rodiny spočívá v podpoře jednotlivých členů
rodiny. Je třeba je přivést k tomu, aby rozpoznali zdroje svých těžkostí a možnosti, jak je
změnit či odstranit. Rodiče často nedůvěřují sociálním pracovníkům a institucím, obávají se
změn a nevěří, že by jich byli schopni. Mají proto tendence k odvracení pozornosti
pomáhajících pracovníků od podstaty svých těžkostí, bagatelizují je, mnohdy na ně nemají
reálný náhled. Není výjimkou transgenerační předávání modelů chování, jež prohlubují

negativní dopad na kvalitu života dítěte i rodiny.
Sanace rodiny se týká formálních stránek rodiny i obsahových stránek rodičovství.
V praxi se osvědčuje začínat s formálními stránkami rodiny, protože jsou pro rodiče
bezpečnější a přímo ovlivňují možnost jejich vyladění na obsah rodičovství. Když rodina
nemá peníze na jídlo a hrozí jí ztráta bydlení, rodiče nemají kapacitu zajímat se o význam
společné hry se svými dětmi. Od začátku sanace rodiny je ale třeba s rodiči mluvit
o formálních i obsahových stránkách rodinného života a zjišťovat, jaké mají představy o své
roli a o rolích ostatních členů týmu. Předejde se tím nedorozuměním, která vznikají
dlouhodobým zaměřením pozornosti pouze na řešení formálních stránek rodiny (úklid,
docházka do školy, dávky sociální podpory).
Mnozí rodiče dětí ohrožených odebráním mimo rodinu považují otázky rodičovství za
svou soukromou záležitost. Zároveň vnímají, že nedostatky v těchto oblastech jsou riziky pro
odebrání dětí. Aby byli schopni blíže se věnovat svému rodičovskému chování, potřebují od
začátku spolupráce vědět, že s nimi i o těchto aspektech budou pracovníci mluvit otevřeně, že
budou mít právo říci „ne“, že jim pracovníci budou naslouchat bez zahanbování, že budou
podporováni tak, jak to budou považovat za přiměřené. Ve zpětnovazebních rozhovorech
rodiče často sdělují, že si nejvíce vážili respektu – že „byli bráni takoví, jací jsou, a necítili se
za to ponižováni“.
Typy zanedbávání péče o dítě
Zanedbávání dítěte se projevuje nedostatečnou péčí rodičů, často generačně opakovanou.
Obvykle jsou rozlišovány čtyři typy zanedbávání:
•
•
•
•

fyzické – neuspokojování tělesných potřeb dítěte,
výchovné – nezabezpečení možnosti vzdělávání, chybějící ochrana před dětskou prací
aj.,
emoční – neuspokojování citových potřeb dítěte,
zanedbávání zdravotní péče.

V rodině se často vyskytují společně. Jejich rozlišení však může přispět k volbě správné
intervence na podporu dítěte.
Zanedbávání výživy – dítě v průběhu dne opakovaně hladoví nebo dostává nevhodné jídlo.
Případy zanedbávání obvykle diagnostikuje dětský lékař na základě nízké váhy dítěte či jeho
špatného prospívání. Jeho úkolem je též zjistit, zda nedostatečná váha není důsledkem
zdravotního problému. Dalšími příklady zanedbání výživy jsou zdravotní problémy dítěte
způsobené nedodržováním dietních doporučení lékaře, příp. problémy s dětskou obezitou.
Zanedbávání ošacení – zdraví dítěte je ohroženo v důsledku toho, že není oblékáno
adekvátně k počasí nebo nosí-li oblečení, které mu je malé či velké.
Bezdomovectví – každé dítě potřebuje stálý domov jako místo, které je bezpečné. Tato
potřeba není naplněna u dětí, jež žijí na ulici nebo s rodiči střídají bydliště (bydlí střídavě
u známých, kde nemají své vlastní místo atp.).
Zanedbávání zdravotní péče – dětem chybí preventivní zdravotní péče, v době nemoci jim
rodiče nejsou schopni zajistit adekvátní péči, příp. nezajišťují specializovanou zdravotní péči,

kterou stav dítěte vyžaduje.
Zanedbávání vzdělávání – je patrné u dětí, které nejsou posílány pravidelně do školy, mají
časté absence, nebo nejsou vzdělávány s ohledem na své specifické potřeby.
Neadekvátní dohled – dítě je ponecháno samo bez dohledu na dobu, která neodpovídá jeho
vývojovému stupni (např. pro roční dítě může být nebezpečný minutový pobyt ve vaně bez
dohledu dospělého).
Zanedbání ochrany dítěte před nebezpečím z okolního prostředí (doma i mimo domov) –
je zanedbána prevence vzniku úrazu dítěte.
Zanedbávání emoční (neadekvátní podpora a přijetí dítěte) – velmi vážná forma
zanedbávání, která se těžko prokazuje. Dítěti se v rodině nedostává přijetí a laskavé péče
rodičů, v rodině emočně strádá.
Všechny typy zanedbávání vysoce korelují s chudobou a špatným sociálním
postavením rodin. Proto je někdy těžké rozlišit, zda je schopnost pečovatelů poskytovat dětem
adekvátní péči snížena v důsledku jejich špatné sociální situace, příp. odlišných kulturních
norem, nebo zda jde o záměrné zanedbávání péče. Sociální služby zaměřené na podporu
zanedbávanému dítěti a jeho rodině by proto měly být zaměřeny nejdříve na stabilizaci
sociální situace rodiny, následně pak na rozvoj rodičovských dovedností v péči o dítě. Jejich
důležitou součástí bývá mnohdy nácvik a podpora pečujícího rodičovského chování. Chudoba
rodiny a její sociální vyloučení může rodiče v jejich péči o dítě výrazně omezovat
V roce 2010 obnovila svoji činnost v Novém Městě nad Metují Občanské poradenské
centrum z Hradce Králové. Od roku 2011 došlo znovu k ukončení této činnosti pro
nevyhovující prostory a malý zájem ze strany občanů.

3. Sociálně-demografická analýza
Nové Město nad Metují leží v romantickém podhůří Orlických hor a pro svou
malebnost je právem nazýván Českým Betlémem.
V Novém Městě nad Metují žije v současné době necelých 10 000 obyvatel, z toho je
51,5 % žen. Průměrný věk obyvatel je 40,7 let. Vyššího věku se dožívají ženy.
Složení obyvatelstva podle vzdělanosti:
bez vzdělání
základní
vyučený
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské

0,8 %
19,0 %
37,0 %
29,7 %
4,0 %
9,4 %

74
1 601
3 119
2 505
333
793

Na celkové skladbě obyvatelstva se velkou měrou podílí národností a etnická skladba,
která pro přehlednost vyjádřena v následujícím výčtu:
95,9 %
0,1 %
1,6 %
0,4 %
0,2 %
0,2 %
1,6 %

Česká
Moravská
Slovenská
Polská
Německá
Ukrajinská
Ostatní + nezjištěno

9 659
12
160
41
25
16
161

Velikost populace ve věku:
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0 – 14 let

15 – 29 let
2113
2081
2022
1971
1950
2063
1932
1856
1809
1761
1728

1353

V letech 2002 až 2011 tento statistický ukazatel nebyl sledován.
Další sociální ukazatelé:
Rok
nezaměstnanost
počet osob,
kterým byly
vypláceny
sociální dávky
Výše
vynaložených
prostředků na
sociální dávky

2002
5,5

2003
6,5

2004
6,5

2005
7,2

2006
5,0

520

680

740

870

720

4 610 000

7 541 000

7 183 000

9 768 000

10 132 000

Rok
nezaměstnanost
počet osob,
kterým byly
vypláceny
sociální dávky
Výše
vynaložených
prostředků na
sociální dávky
Rok
nezaměstnanost
počet osob,
kterým byly
vypláceny
sociální dávky
Výše
vynaložených
prostředků na
sociální dávky

2007

2008

2009

2010
431

2011
483

214

249

507

449

1462

1 917 164

1 885 733

3 023 311

4 548 426

4 178 909

2012
519

2013

2014

2015

2016

1557

5 589 241

Občané se z města neradi stěhují, je tu velmi silná skupina lokálně-patrioticky
zaměřených občanů a vlastně hodně rodů historicky dlouhodobě sídlících ve městě.
Situace je jiná v týdnu, kdy je město zatíženo značnou pracovní a studijní migrací a o
víkendech, kdy zůstává ve městě pouze kmenové obyvatelstvo a turisté.
Bohaté kulturní a společenské zázemí nabízejí v široké míře pro své občany zavedené
organizace, jakými jsou KINO 70, Městská knihovna, Městské muzeum, Galerie Zázvorka,
Klub Mandl, Dům dětí a mládeže Stonožka. Tato zařízení jsou otevřena celoročně. Těmto
zařízením sekundují Zámek Josefa Bartoně-Dobenína, Centrum VIDA, které jsou otevřeny v
sezóně nebo ve volných dnech. Ve městě působí i velké množství spolků.
Nové Město nad Metují se zapsalo do širokého povědomí veřejnosti i svými tradičními
kulturními akcemi. Mezi ty nejvýznamnější bezesporu patří Festival české a filmové televizní
komedie s názvem Novoměstský hrnec smíchu. Dále Smetanovské dny, Brány města
dokořán, Svatováclavské odpoledne, Dny otevřených dveří památek, Vánoce s květinou, Čas
zvonků vánočních, Trhy uměleckých řemesel, cyklus přednášek Setkání s..., Akademické
týdny, Dny spolků, Muzejní noc, Živý Betlém. Všechny tyto akce vznikají díky
organizátorům, kterým nechybí nápady a nadšení. Významnými organizátory jsou Městský
klub, Městské muzeum, Zámek Josefa Bartoně-Dobenína, Turistický oddíl a v neposlední
řadě Městský úřad v Novém Městě nad Metují.
Mezi obyvateli našeho města je také velký počet aktivních či pasivních sportovců,
právě pro ně je zde Sportovní klub, Dům zdraví se saunou, bazénem a plaveckou školou,
Stadion gen. Klapálka, zimní stadion, Tenis Club, Aeroklub, TJ Sokol, TJ Sokol Krčín, TJ
Spartak, Klub českých turistů, Horolezecký oddíl, Lyžařský klub, Luštinec – oddíl malé

kopané, TTC Nové Město nad Metují – stolní tenis, VK Plus ZBA – volejbal, F.B.C. –
florbal, Klub českých turistů, Městský fotbalový klub, Pétangue club Krčín, SK Nové Město –
atletika, volejbal, lukostřelba, TJ SLAVIA – jachting, TJ sport pro všechny, TOM „Stopa“ –
turistika, skauting, Yoshinkan Nové Město nad Metují – bojová umění.
Do zaměstnání a do škol jezdí z Nového Města denně velké množství obyvatel a to
především do Náchoda, v menší míře potom do Hradce Králové, Prahy, České Skalice a
Dobrušky. Do Nového Města nad Metují dojíždějí především z obcí ve správním obvodu,
z Náchoda a Dobrušky.
Město prošlo celkem rozumným urbanistickým vývojem, tzn. , že se jedná o město se
smíšenou zástavbou. Lze to charakterizovat tak, že ve městě jsou sídliště bytových,
vícepodlažních domů, sídliště rodinných domků a sídliště smíšená, historické centrum a
městská památková rezervace. Co je zajímavé, že na rozdíl od jiných srovnatelných měst má
Nové Město podstatně větší podíl zástavby rodinných domů a zájem občanů z jiných měst a
obcí o stavění ve městě trvá.

4. Síť institucí sociálního, preventivního a výchovně vzdělávacího
systému
Oblast školství v Novém Městě nad Metují je zajišťována:
- tři mateřské školky, jejíchž součástí jsou i dvě speciální třídy pro hendicapované děti
- tři základní školy, které poskytují úplné základní vzdělání
- jedna základní škola speciální NONA, která je soukromé školské zařízení pro děti
s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Součástí této školy je Stacionář
NONA o.p.s., který je denní zařízením pro mentálně postižené děti a mladistvé
s kombinovanými vadami.
- dvě střední školy, jejichž zřizovatelem je Královehradecký kraj, tyto školy zajišťují
širokou nabídku sudijní a učebních oborů, přičemž součastí jedné je základní škola pro
děti se specifickými výukovými potřebami
- základní umělecká škola, která vyučuje hudební, taneční a výtvarné obory
Další zařízení v lokalitě, která se podílí na prevenci sociálně-patologických jevů:
Město Nové Město nad Metují: manažer prevence sociálně-patologických jevů
vedení programu
finanční prostředky na granty
dílčí projetky a programy
-

sociální prevence : kurátor pro mládež
sociální kurátor
protidrogový koordinátor
sociálně právní ochrana dětí – výkon opatrovnictví
náhradní rodinná péče
syndrom CAN

-

přestupková komise

Klub Mandl: nízkoprahový klub pro děti a mládeže
poskytovatel sociální služby
Městská policie: pracovník pověřený prevencí rizikového chování
besedy
Dům dětí a mládeže Stonožka: primární prevence
zájmové kroužky
Městské centrum sociálních služeb Oáza, které provozuje:
- domov pro seniory, který je zcela bezbariérovým pobytovým zařízením
- odlehčovací službu pro možnost přechodných, krátkodobých pobytů
- centrum denních služeb jako službu ambulantní pro osoby se sníženou soběstačností
- terenní pečovatelskou službu, kterou je zajišťována donáška obědů, nákupy, pomoc při
úklidu, doprovod k lékaři a podobně.
Policie ČR: přednášková činnost
prevence kriminality
kontakty na celostátní programy v rámci preventivních programů
Klub Vánek: asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením
osvětová činnosti
integrace dětí do společnosti
pořádání kluturních a sportovních akcí
prázdninové a víkendové pobyty
sociální poradenství
Psychoterapeutická poradna Nová Naděje: psychoterapie
Novoměstská křesťanská linka důvěry: telefonní kontakt - rozhovor, rada
osobní kontakt
Laxus Hradec Králové : výměnný injekční program a distribuce zdravotnického
materiálu
Mateřské centrum Na zámečku : zajišťuje třídenní provoz herny pro setkávání
dětí (6týdnů – 4 roky) a jejich rodičů
První řešení o.s. : cílem sdružení je organizovat víkendové a zátěžové pobyty,
volnočasové aktivity pro děti a mládež, přednášky, besedy,
koncertní a kulturní akce, preventivní programy, organizace
a propagace skateboardingu.
Centrum VIDA : věnuje s především neorganizovaným dětem a mládeži v jejich
volném čase, informační služba týkající se problematiky dětí a
mládeže, neziskových organizací, komunitního života a
v evropské integraci

Junák svaz skautů a skautek: podporuje rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich
duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních
a tělesných schopností
Zařízení mimo lokalitu:
Intervenční centrum Hradec Králové: poskytuje poradenství pro osoby ohrožené
domácím násilím a to v oblasti trestně
právní, sociálně právní, organizační
poskytuje psychologickou pomoc a to
krizovou intervenci, emoční doprovázení
v těžké situaci, krátkodobou psychoterapii
LAXUS Hradec Králové: poskytování sociálních a zdravotních služeb pro
osoby ohrožené užíváním návykových látek
výzkumná činnosti v oblasti drog
osvětová činnost v oblasti drog
Salinger o.s. Hradec Králové – sanace rodiny
Středisko výchovné péče Kompas Náchod: individuální a skupinová terapie
Pedagogicko-psychologická poradna Náchod: zkoumání školní zralosti
výukové problémy
Speciální pedagogické centrum Náchod: služba zaměřená na zdravotně
postižené – logopedie
Dětská psychiatrická ambulance Náchod: psychiatrická ordinace pro děti
Centrum duševního zdraví Náchod: psychiatrická ordinace pro dospělé
Dům na půli cesty Náchod: přechodné ubytování pro občany do 26ti let
Azylový dům pro matky s dětmi Náchod
Azylový dům pro matky s dětmi Hradec Králové
Azylový dům pro muže Hradec Králové
Středisko výchovné péče Domino Hradec Králové: ambulantní poradna
Středisko výchovné péče Návrat Hradec Králové: ambulantní poradna
diagnostické pobyty
Medeora Hradec Králové – psychologické poradenství
psychoterapie
adiktologie /léčba závislosti/

5. Využití volného času
Využití volného času úzce souvisí s možností, kde lze tento volný čas trávit a s chutí
jednotlivců či skupin se sebou a pro sebe něco udělat. Co se týká hřišť a sportovních plácků
pro mládež, není situace v Novém Městě nad Metují ideální, ale v postupně se zlepšuje.
Velice využívaný je sportovní „plácek“ v ulici Jaromíra Johna, kde došlo k opravě oplocení a
položení umělé trávy. Dalším místem je asfaltová plocha v areálu kasáren před pomalu
chátrajícím objektem po armádě, kde byl v minulosti provozován skateboard. V letošním roce
se zahájí výstavba nového areálu pro skateboard v prostoru za hřištěm na Malecí. Na hřiště
mezi ZŠ, SOU a stadionem gen. Klapálka se položila umělá tráva. Hřiště je v současné době
hojně využívané. V ulici Nad Stadionem je pískoviště a jeden sportovní plácek pro volejbal,
nohejbal či malý fotbal. Zrekonstruovalo se dětské hřiště u zámku, doplnilo se o nové herní
prvky. V Krčíně je volně přístupné dětské hřiště v ulici Okružní a dětské hřiště v krčínském
parku. Stadion gen. Klapálka, hřiště NS Luštinec, areál Sokola Krčín, areál Sokola Nové
Město nad Metují jsou hojně využívána školami pro výuku tělesné výchovy, pro veřejnost
jsou přístupná omezeně. Proto také v některých částech města dochází k tomu, že jsou ke
hrám používání části pozemní komunikací, jako je tomu v ulici Na Rybníku, Vrchovinská
nebo i parkoviště na Farské zahradě, což je nejenom nebezpečné, ale i zakázané. V Novém
Městě nad Metují působí velké množství sportovních organizací. Obnovila se také činnost
spolků. Nové Město nad Metují lze považovat za kulturní centrum, ve městě se každoročně
koná řada kulturních akcí.

6. Nebezpečná místa ve městě a rizikové skupiny obyvatelstva
Nebezpečná místa ve městě:
Z hlediska páchání trestné činnosti je v Novém Městě nad Metují několik míst, která
patří mezi nebezpečné. V první řadě to jsou místa, která lze charakterizovat jako odchodové
trasy z různých pohostinských zařízení a klubů. Jedná se především o zařízení Herna – Bar u
Rychty a o restauraci v sokolovně tzv. Dorazka. Tyto trasy zahrnují Komenského ulici,
Klosovu ulici, Sokolskou ulici, ulici TGM, Malecí a ulici Nádražní. Toto všechno jsou místa,
kde dochází ve zvýšené míře k protiprávní činnosti, t.j. poškozování a ničení odpadkových
košů, znečisťování veřejného prostranství obsahem těchto nádob, strhávání plakátů z
plakátovacích ploch, přesouvání laviček do chodníků a vozovek, ničení těchto laviček,
porušování nočního klidu, rozbíjení vývěsek, povalování popelnic, poškozování dopravní
značení aj.
Dalšími nebezpečnými místy jsou všechny opuštěné budovy v katastru Nového Města
nad Metují a to z hlediska možnosti výskuty rizikových skupin obyvatelstva, zejména
narkomanů a bezdomovců.
Dalšími místy, kde dochází k protiprávní činnosti je oblast celého Františku, garáže na
Malecí a všechna další místa, kde jsou zaparkována vozidla na veřejném prostranství.
Dochází k poškozování a vykrádání těchto vozidel.
Všechna tato výše uvedená místa jsou pod zvýšeným dohledem, a to jak hlídek

Městské policie, tak hlídek Policie ČR. Ke zkvalitnění této práce také výrazně přispěly
pravidelné noční směny Městské policie, což bylo umožněno zvýšením počtu strážníků.
Dalším výrazným krokem ke zlepšení situace na některých výše uvedených místech by jistě
bylo instalování kamerového systému a tím stálé služby Městské policie. Ke zlepšení situace
příspívají i prováděné noční kontroly restauračních zařízení a diskoték a to ohledně nalévání
alkoholu nezletilým a mladistvým. Tyto kontroly probíhají ve spolupráci Policie ČR a
Městské policie.
Rizikové skupiny obyvatelstva:
Z hlediska prevence se rizikovými faktory kriminality a dalšího rizikového chování
jeví obtížné životní situace občanů. Kriminalita je zejména mezi chudými a sociálně
vyloučenými. V Novém Městě nad Metují je velká koncentrace dětí a mládeže. Denně
navštěvuje základní a střední školy a učiliště více jak 2.500 dětí a mládeže.
Mezi nejvíce rizikové skupiny patří uživatelé omamných a psychotropních látek,
protože v poslední době jsme zaznamenali značný nárůst problémů mezi osobami z řad
narkomanů a to především ve věku 18 – 30 let.
Ve dnech školních vyučování patří mezi rizikové skupiny i děti ubytované na
internátech a to především při svých návratech na internát ve večerních hodinách.
Další skupinu tvoří několik více méně stálých bezdomovců, kteří spíše než by byli
nebezpeční, odpuzují svým vzhledem a chováním. Počet bezdomovců v poslední době stoupá.
Tito se zdržují především v okolí autobusového nádraží, kina a vlakového nádraží. Pospávají
na lavičkách umístěných na veřejných prostranstvích nebo pod různými keři a v boudách.
Největší procento z nich tvoří osoby, které často mění místo pobytu a střídavě se potulují
mezi většími městy v rámci celého okresu.
Další skupinou obyvatel, kterou lze nazvat rizikovou, je část mládeže i dospělých,
kteří pod vlivem alkoholických nápojů ztrácí zábrany a dopouští se různé protiprávní činnosti.
Zcela samostatnou skupinou je ta část obyvatelstva města či blízkého okolí, která v
ulicích města nedodržuje rychlost a to jak v denních hodinách, tak i v noci, kdy se k tomu
také přidává alkohol.
U dětí a mládeže se projevují především tato riziková chování:
- kouření,alkohol a drogy u dětí i nižšího věku
- násilí, slovní a fyzická agresivita, šikana, kyberšikana
- ničení zařízení a vybavení škol
- drobné krádeže spolužákům
- roztržitost, nesoustředěnost, únava a zapomínání plynoucí z nevyspání
(televize, noční toulání)
- mentální anorexie, bulimie, sebepoškozování
- extrémní uzavřenost, odlišnost a vyčlenění z kolektivu spolužáků
- neomluvené hodiny
- podvody a lhaní
- ústup či úplná ztráta respektu k autoritám.

Čím dále méně dětí organizovaně sportuje nebo navštěvuje zájmové kroužky. Chování
dětí ovlivňují programy medií (akční a kriminální filmy), počítače (agresivní hry a automaty),
ale i chování ostatních lidí ve společnosti (slovní agrese řidičů, neurvalé komentáře lidí s
odlišným názorem nebo vzhledem, netolerance mezi lidmi a podobně).

7. Nedostatky současné sociální sítě
Město Nové Město nad Metují zmapovalo nedostatky ve stávající sociální síti. Cílem
je podpořit takové aktivity, které doplní stávající sociální síť ve městě. Součástí přípravné
fáze preventivních aktivit je i průzkum subjektivního vnímání bezpečnostní situace v městské
aglomeraci jejími obyvateli. Důležitá je i objektivní kriminologická periodicky se opakující
analýza lokality. Město musí poskytovat možnost stávajícím i nově vznikajícím subjektům,
aby předkládaly své projekty. Bude se sledovat a průběžně vyhodnocovat jejich průběh, dle
aktuální situace je koordinovat. Sledovat, jak se daří naplňovat cíle programu, pokud se
vyskytly problémy, analyzovat jejich příčiny. Jedná se o dílčí projekty jako je rozšíření práce
Městské policie i o oblast prevence, instalace kamerového systému, osvětlení ve městě,
zlepšení v oblasti možnosti trávení volného času a rekreačního sportu, v oblasti profesionální
pomoci v krizové situaci. Větší informovanost občanů o připravovaných aktivitách a jejích
průběhu. V Novém Městě nad Metují není vytvořena dostačující síť zařízení, které by
poskytovaly psychosociální poradenství, sociální poradenství
a krizovou intervenci.
Spolupráce mezi všemi subjekty, kteří se na prevenci rizikového chování podílí, by se měla
ještě zkvalitnit a zintenzivnit. Garantem těchto aktivit je pracovní skupina pro prevenci
rizikového chování.
V poslední době se v lokalitě Nového Města nad Metují výrazně zhoršuje drogová
problematika. Ze závěrečné zprávy o realizaci projektu Centra terenních programů
Královéhradeckého kraje realizovaného organizací Laxus o. s. Hradec Králové jednoznačně
vyplývá, že nejdůležitější jejich aktivitou je přímá práce s injekčními uživateli drog. Jedná se
zejména o výměnu injekčního materiálu a distribuci Harm Reductiom materiálu (dezinfekce,
náplati, kondomy atd.). Oproti roku 2010 počet vydaných čistých injekčním stříkaček v roce
2011 vzrostl z 2 410 na 7 507. V tomto počtu jsme nejsilnějším městem na Náchodsku. Město
nemá dosud vypracovanou samostatnou protidrogou strategii, tato prevence je v podstatě
součástí tohoto dokumentu. Pro roky další je to pro pracovní skupiny jeden z hlavních úkolů
se na tento problém zaměřit, příslušný dokument zpracovat s navrhovanými opatřeními.
Garantem těchto aktivit je pracovní skupina pro prevenci rizikového chování.

8. Kriminologická analýza
Nové Město nad Metují je hned po Náchodě druhým největším městem v tomto
regionu, prochází zde hlavní komunikace ze směru od Brna do polské republiky a nevyhne se
přítomnosti sociálně patologických jevů, mezi které řadíme i kriminalitu. V obecné rovině lze
konstatovat, že v tomto směru patří Nové Město nad Metují mezi nejbezpečnější města a to
nejen v rámci Královéhradeckého kraje. Tomu odpovídají i statistické údaje tak, jak jsou
uváděny v evidenčním systému kriminality, z něhož je pro následující rozbor čerpáno.
Porovnání základních druhů kriminality:

Celková kriminalita (porovnání let 2006 – 2012)
rok
počet
trestných
činů

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

206

265

257

211

170

170

168

Komentář:
Celkovou kriminalitou označujeme souhrn všech spáchaných trestných činů (to
znamená, že nerozlišujeme zde, zda se jedná o obecnou či hospodářskou trestnou činnost).
Z tabulky je patrné, že celková kriminalita v Novém Městě od roku 2007, kdy byla
z dlouhodobého hlediska nejvyšší má co do počtu spáchaných trestných činů klesající
tendenci a v letech 2010 – 2012 došlo k ustálení, bez výraznějších výkyvů.
Obecná kriminalita (porovnání let 2006-2012)
rok
počet
trestných
činů

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

158

194

163

145

125

131

120

Komentář:
Do kategorie obecné kriminality zahrnujeme trestnou činnost majetkového charakteru
(krádeže, některé druhy podvodů, ap.), násilnou trestnou činnost (vraždy, loupeže, ublížení na
zdraví ap.), dále do této skupiny řadíme mravnostní trestné činy a ostatní trestnou činnost,
jejíž bližší specifikace by byla pro potřeby rozboru neúčelná.
Počet spáchaných trestných činů po linii obecné kriminality kopíruje celkový nápad trestné
činnosti a podíl těchto trestných činů se na celkovém počtu spáchaných trestných činů
pohybuje v rozmezí 65% – 75%.
Násilná trestná činnost (porovnání let 2006-2012)
rok
počet
trestných
činů

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

15

18

10

6

13

7

9

Komentář:
Násilná trestná činnost nepatří v Novém Městě nad Metují na základě statistických
hodnocení mezi příliš frekventované, její nebezpečnost však spočívá v tom, že objektem
násilných trestných činů je život a lidské zdraví. Nejčastější formou násilné trestné činnosti
v Novém Městě nad Metují jsou loupeže. Z hlediska místa spáchání jsou nejrizikovějšími
lokalitami centrum města a nákupní zóna na Malecí.

Majetková trestná činnost (porovnání let 2006-2012)
rok
počet
trestných
činů

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

124

158

145

129

97

109

96

Komentář:
Majetková trestná činnost má největší podíl na nápadu obecné kriminality. Tento trend
je dlouhodobý a shodný ve všech regionech. Nejčastěji zastoupeným trestným činem jsou
krádeže prosté a krádeže vloupáním (viz následující tabulky). Z hlediska lokalit nelze přesně
specifikovat nejohroženější místa, neboť k majetkovým trestným činům dochází na celém
teritoriu města.
Krádeže vloupáním (porovnání let 2006-2012)
rok
počet
trestných
činů

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

35

50

53

53

32

41

24

Komentář:
Počet spáchaných trestných činů krádeží vloupáním má prakticky setrvalý trend.
Příznivým faktorem je skutečnost, že oproti jiným regionům nepředstavují zásadnější problém
krádeže vloupáním do bytů, ke kterým v Novém Městě nad Metují dochází ve výjimečných
případech. V celkovém měřítku však přeci jenom převažují krádeže vloupáním do sklepů na
sídlištích Malecí, Krčín a František a vloupání do zaparkovaných vozidel.
Krádeže prosté (porovnání let 2006-2012)
rok
počet
trestných
činů

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

78

92

75

56

51

55

59

Komentář:
Po extrémním roce 2007 došlo k poklesu tohoto druhu trestné činnosti a v letech 20092012 nastal setrvalý stav. Jedná se o nejjednodušší formu kriminality, kde lze předpokládat
její další nárůst v souvislosti se sociální situací některý skupin obyvatel. Vedle toho lze dále
uvést i případy kapesních krádeží, které nejsou v tomto výčtu zahrnuty, nicméně jejich výskyt
nelze opomenout, i vzhledem k tomu, že jejich nejčastějším místem spáchání je nákupní
centrum na Malecí a větší prodejny v centru města.

Struktura pachatelů
Spolupůsobícím prvkem, který významně ovlivňuje nápad trestné činnosti je struktura

pachatelů, zejména jejich věk a kriminální zkušenost, kdy v případě opakování trestné
činnosti jedním pachatelem označujeme tento stav jako recidivu. Zvlášť sledovanými
kategoriemi proto jsou recidivisté, nezletilí (do 15 let) a mladiství. Přehled o počtu pachatelů
podává následující tabulka:
rok
recidivisté
nezletilí
mladiství

2006
45
4
5

2007
34
6
4

2008
54
3
0

2009
40
2
6

2010
37
0
0

2011
15
0
5

2012
30
0
1

Komentář:
Z výše uvedených údajů lze vysledovat pozitivní jev, kdy od roku 2010 není
zaznamenán žádný případ trestné činnosti nezletilých, naproti tomu u mladistvích je prakticky
setrvalý stav. K tomu, aby bylo možno vyhodnotit, zda se jedná o trend nebo pouze o výkyv
z daného stavu (viz předchozí roky) by bylo zapotřebí hodnocení delšího časového období.
Přestupky
druh
Proti veřejnému
pořádku
Proti občanskému
soužití

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

1

8

15

30

41

81

Proti majetku
Na úseku ochrany
před alkoholismem
a jinými
toxikomániemi

128

114

131

7

3

20

Závěry:
Trestnou činnost lze hodnotit z mnoha aspektů a úhlů pohledu. Ve výše uvedeném
textu je zvoleno hodnocení za využití dat policejních statistik. Pro praktickou potřebu je
možno trestnou činnost analyzovat i dle místa jejího nápadu.
Rizikovými lokalitami z tohoto pohledu je možno v Novém Městě nad Metují uvést
sídliště Malecí, v noční době prostor před nonstop barem Rychta v centru, okolí kasáren a
přilehlou část Františku. Stále však zůstávají rizikovou skupinou osoby vyššího věku, žijící
osaměle a do jisté míry i odříznuté od běžné sociální interakce, kteří do budoucna budou dále
cílem podvodníků a zlodějů.
Nemalý vliv na majetkovou kriminalitu má také blízkost hranic s polskou republikou,
odkud je monitorován výskyt rozšiřování trestné činnosti na naše území a dochází poměrně
často nájezdům kriminálních osob z této země. V převážné míře se jedná o auto kriminalitu.
Samostatnou kapitolou zůstává problematika drogové scény, v naprosté většině
případu se jedná o kriminalitu latentní, tedy takovou, která není běžným způsobem orgánům
policie oznamována. Díky zvýšenému tlaku se však v roce 2012 podařilo drogovou scénu
města značně narušit. Kdy proti hlavním dealerům bylo zahájeno tr. Stíhání a část dalších
osob napojených na drogovou scénu raději náš region opustila.
Z vývoje kriminality jak je registrován na přelomu roku 2011-2012 lze usoudit, že nic
nenasvědčuje nějakému razantnímu odklonu od současného stavu, nebyly zaznamenány žádné

nové způsoby páchání trestné činnosti. V souvislosti s ekonomickým vývojem společnosti se
do popředí spíše dostává tzv. sociální kriminalita, která v sobě zahrnuje všechny již dříve
popsané formy, a které se dopouští vymezené sociální skupiny pachatelů – osoby dlouhodobě
nezaměstnané, odkázané na pobírání sociálních dávek.
Pro rok 2013 považuji za důležité nadále pokračovat v nastoleném trendu boje s
drogovou kriminalitou mládeže, která většinou souvisí s nárůstem majetkové trestné činnosti
této rizikové skupiny. Preventivní opatření by měla v následujících letech směřovat právě
k této skupině, protože mládež, která se stane uživateli drog sebou nese do budoucna pro
společnost obrovskou sociální a finanční zátěž.

9. Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování
Od konce roku 2011 bylo ustanoveno nové složení pracovní skupiny pro prevenci
rizikového chování. Ve skupině pracují pod vedením manažera prevence zástupci města, škol,
státní policie, městské policie a spolků. Pracovní skupina se bude scházet pravidelně 4 x do
roka a jinak podle potřeby. Z jednání pracovní skupiny se píše zápis, který je k nahlédnutí na
webových stránkách města v sekci prevence kriminality.
Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování se bude pravidelně vyhodnocovat
plnění programu prevence, vypracovávat analýzy kriminality a aktualizaci sociální –
demografické analýzy. Na základě tohoto bude pracovní skupina stanovovat pritority pro další
roky a cílové skupiny, na které bude prevence rizikového chování pro dané období zaměřena
především.
Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování bude navrhovat a zdůvodňovat
vynaložení finančních prostředků pro tuto oblast z rozpočtu města, hledat možnosti využívání
grantových a dotačních titulů. Při své činnosti bude spolupracovat s dalšími subjekty a
organizacemi.
Pracovní skupina je odpovědná za oblast prevence rizikového chování pro lokalitu
města Nové Město nad Metují.

10. Priority pro rok 2012 - 2015
Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování na základě všech skutečností, uvedených
v tomto dokumentu, se na svém jednání v prosinci 2011 rozhodla pro roky 2012 – 2015
stanovit jako prioritní cílovou skupinu preventivního působení děti z rodin ohrožených
sociálním vyloučením a následnou kriminalitou. Jedná se především o rodiny, které jsou
v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí a klienty nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež Klub Mandl. Problematika těchto dětí a rodin je ve městě řešena komplexně a níže
uvedenými aktivitami. Mezi preventivními aktivitami jsou i projekty zaměřené na pracovníky,
kteří s dětmi a mládeží pracují, protože jejich další vzdělávání považujeme v tomto směru za
velmi důležité.
Aktivity:
1. Pro rok 2012 byla pro oblast prevence rizikového chování uvolněna z rozpočtu města

finanční částka v celkové výši 150 000 Kč a to na podporu jednorázových a
krátkodobých projektu. Tato aktivita probíhá již od roku 2003.
Z přecházejícím let je jednozačně zřejmé, že tento dotační titul využívají především
základní a střední školy, tedy cílovou skupinou preventivního působení jsou děti a
mládež.
Dotační řízení bylo vyhlášno na tato témata:
1. Bezpečnost v dopravě
2. Extremismus
3. Vzdělávání pracovníků v oblasti prevence rizikového chování.
V roce 2012 bylo z tohoto dotačního titulu podpořeno celkem 12 projektů
V této aktivitě budeme pokračovat i v letech dalších. Pracovní skupina pro prevenci
rizikového chování bude usilovat o navýšení uvolněné částky z rozpočtu města pro
tuto oblast preventivního působení a to pro roky 2013 – 2015 na 200 000 Kč.
V roce 2013 budou po schválení radou města vyhlášena tato témata:
1. Prevence závislostí.
2. Krizová intervence jako reakce na aktuálně vzniklý problém.
3. Vzdělávání pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
2. Z dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR pro oblast prevence kriminality v letech
minulých byly získávány finanční prostředky na realizaci prázdninových pobytů pro
děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením a následnou kriminalitou.
Oddělení sociální prevence i pro rok 2012 zpracovalo projekt a do dotačního řízení
žádost podalo. Celkové náklady na realizaci tohoto projektu byly 98 000 Kč, dotace
byla požádana ve výši 88 000 Kč, povinná spoluúčast města byla 10 000 Kč. Jedná se
o aktivitu, kterou oddělení sociální prevence realizuje již od roku 2007. Dotace byla
získána ve výši 78 000 Kč, projekt byl zrealizován v plném rozsahu. Z prostředků
města byla na podporu realizace tohoto projektu vyčleněna pro rok 2012 částka 30 000
Kč.
Prázdninových pobytů a víkendových pobytů se pravidelně účastní děti ve věku 6 – 15
let v počtu cca 30 dětí.. Pro tyto děti to je často jediná smysluplná činnost, kterou
během roku mají. Děti se věnují nejen sportu a turistice, ale i výtvarným aktivitám,
kde zlepšují své dovednosti a učí se nové techniky. Zároveň se učí kamarádství,
vzájemné podpoře a pomoci, sounáležitosti v týmu. Preventivní téma pro rok 2012
bylo zaměřeno na virtuální komunikaci, bezepečný internet a internetovou kriminalitu.
Pro pracovnice oddělení sociální prevence je to i velkým přínosem pro vzájemnou
spolupráci s rodinami, s dětmi, lepší navazování vztahů, učinnější vyhodnocování
situace dítěte a jeho rodiny a nastavování individuálního plánu rozvoje dítěte.
Důležitým prvkem je i posílení důvěry ze strany dětí a rodičů a větší prostor pro
společná řešení aktuálních problémů. Tuto aktivitu vnímáme jako velmi smysluplnou
a během doby, co ji realizujeme, můžeme potvrdit výrazné zlepšení komunikace mezi
OSPOD a těmito rodinami, lepší nastavování vzájemné spolupráce a tím i snížení
rizika sociálního vyloučení těchto rodin a následné ohrožení kriminalitou, což má
potom pozitivní dopad na děti a jejich celkový vývoj.
Tato aktivita je zajišťována pracovníky oddělení sociální prevence ve spolupráci

s pracovníky nízkoprahového zařízení Klub Mandl a s Policí ČR. Od roku 2012 i
pracovníky Městské policie v Novém Městě nad Metují. Všechny subjekty
spolupracují a cílem je zajistit komplexnější řešení problematiky.
Pro rok 2013 bude město podávat žádost do dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR
pro oblast prevence kriminality. Pobytů se budou účastnit děti, které jsou v evidenci
oddělení sociálně-právní ochrany dětí a klienti NZDM Klub Mandl. Pobyty budou
navazovat na program Triangl II, který v loňském roce v našem městě proběhl a bude
se v jeho realizace pokračovat i v roce 2013. Tento program realizovalo občanské
sdružení Salinger Hradec Králové – středisko Traingl.
Hlavním preventivních tématem pobytů pro rok 2013 bude vliv médií na životy dětí a
jejich rodin, jak moc nás média ovlivňují v našem rozhodování a v našich postojích –
dětské chápání médií, internetová závislost, blogy, hry, já a on-line identita, sociální
sítě, reklama, tělesný vzhled, sláva a celebrity, děti a mobily, případně i další témata.
Pro rok 2013 bude z rozpočtu města na realizaci tohoto projektu požádáno o vyčlenění
částky ve výši 60 000 Kč.
3. V roce 2012 v rámci nové spolupráci s Městskou knihovnou byl připraven na dobu
letních prázdnin projekt, zaměřený na volnočasové aktivity dětí a mládeže, kteří právě
v době letních prázdnin využívají prostor knihovny a přilehlé zahrady ve velké míře.
Tento projekt předcházel a zároveň i navazoval na prázdninové pobyty pro děti. Jeden
den v týdnu byli v prostorách knihovny a její zahrady k dispozici pracovníci oddělení
sociální preven a dětem nabízeli možnosti smysluplného trávení volného času jako
jsou výtvarné aktivity, sportovní aktivity, deskové hry. Tato činnost byla realizována
částečně a to z důvodů malého zájmu ze strany dětí. V příštích letech bychom ale
chtěli v této činnosti pokračovat. Bude potřeba zapracovat na větší motivaci cílové
skupiny k účasti, nepodcenit propagaci akce a nabídnou jiné, lákavější aktivity.
4. Program sanace rodiny stále probíhá a počítáme s jeho využitím i v dalších letech. Do
programu jsou zařazeny rodiny z evidence OSPOD. Dodavatelem sociální služby bude
i v dalších letech Salinger o. s. Hradec Králové. Během roku 2011 byla nastavena
pravidla vzájemné spolupráce a komunikace. V roce 2012 byla realizována pravidelná
setkání pracovníků oddělení sociální prevence a pracovníků programu sanace rodiny –
kazuistické semináře. V těchto pracovních setkáních budeme pokračovat i v dalších
letech. Dále v rámci programu budou realizovány případové konference s rodinami,
které jsou do programu zařazeny. Salinger o.s. Hradec Králové bude i v tomto roce
žádat příspěvek z rozpočtu města a tato aktivita bude i z rozpočtu města podpořena.
Na konci roku 2012 byla spolupráce vyhodnocena a byly zahájeny práce na nastavení
pravidel pro rok 2013 a roky další.
5. V roce 2012 jsme navázali spolupráci s lektory Léčení prožívání života z Litomyšle.
Realizují semináře, besedy a přednášky. První přednáška na téma vliv rodinného
prostředí na vývoj osobnosti a zdraví dítěte proběhla v I. čtvrtletí 2012. Účast byla nabídnuta
pracovníků školských zařízení, odddělení sociální prevence a nízkoprahovému zařízení pro
děti a mládež Klub Mandl, zástupcům Městské policie a Policie České republiky, kteří
s prioritní cílovou skupinou v rámci prevence pracují. Pokud bude ze strany účastníků o tuto
aktivitu zájem, budeme ve spolupráci s lektory pokračovat.

6. Komise sociálně-právní ochrany dětí v rámci svých kompetencí bude usilovat o navázání lepší
komunikace a spolupráce s pediatry spádové oblasti a to především se zaměřením na
problematiku CAN (týrané, zanedbávané a zneužívané dítě). Mezi dětmi, které se
preventivních aktivit účastí jsou především děti zanedbávané. Společné setkání s lékaři
proběhlo a bylo domluveno, že v intervalu nejméně 1x za rok budou na jednání přizváni,
případně častěji podle potřeby.

7. V rámci primární prevence oddělení sociální prevence realizuje přednáškovou činnost
na základních a střední školách a to formou besed.
Pro roky 2012 - 2015 je nabídka besed nastavena na tato témata: trestní řízení proti
mladistvým, trestní zákoník, drogy a trestní zákoník, drogy a vaše dítě, kyberšikana,
kybergrooming, kybersex, mobilní telefony a kyberšikana, odpovědnost mládeře za
protiprávní činy a soudnictví ve věcech nezletilých, stalking, syndrom CAN, trestná
činnost spojená s internetovou kriminalitou, oběti trestného činu, cesta klienta trestním
řízením.
Od roku 2011 tuto preventivní činnost realizuje i Městská policie. Pro roky 2012 –
2015 připravujeme i vzájemnou spolupráci na realizaci této preventivní aktivity mezi
oddělením sociální prevence a Městskou policií.
8. Každý rok je pravidelně zrealizováno několik setkání pracovníků v oblasti prevence
rizikového chování. Setkání se zúčastňují zástupci základních škol, středních škol a
odborných učilišť v regionu Novoměstsko, Pedagogicko-psychologické poradny
v Náchodě, Střediska výchovné péče Kompas v Náchodě, Domu dětí a mládeže
Stonožka v Novém Městě nad Metují, Klubu Mandl, Městské policie, Policie ČR a
další. Na těchto setkáních se řeší aktuální problémy, předávají se zkušenosti,
informace, jsou zváni i lektoři, kteří účastníky setkání vzdělávají.
9. Od roku 2006 realizovala Střední škola, Husovo nám. 1218 ve spolupráci a za finanční
podpory města vzdělávací semináře pod vedením Mgr. Igora Pavelčáka, terapeuta ze
Soukromé rodinné poradny v Liberci. Těchto seminářů se zúčastňují pedagogové a
vychovatelé nejen z pořádající střední školy, ale i pracovníci z dalších subjektů,
zabývajících se prevencí, a to jak z dalších škol, tak i pracovníci města a Klubu
Mandl. Od roku 2009 přešla organizace těchto vzdělávacích seminářů na oddělení
sociální prevence městského úřadu a ve spolupráci s Mgr. Pavelčákem budeme
pokračovat i v letech dalších. Mgr. Igor Pavelčák se za zabývá poradenstvím na téma
alkohol, hráčství, drogy, zlobící děti, práce s tělem, dušební hygiena, rodina. Pořádá
semináře pro školy, focusing, rodinné konstelace, koučování a supervize.
Pro rok 2012 a roky další připravujeme jinou formu vzdělávání a to tak, že základním
předpokladem je vytvoření stálé odborné pracovní skupiny ze řady zájemců
z minulých let a účast by již nebyla nabízena další širší odborné veřejnosti. Spolupráce
s lektorem by probíhala formou supervizí.
10. V roce 2012 město Nové Město nad Metují podepsalo smlovu s Probační a mediační
službou ČR o vzájemné spolupráci v rámci projektu restorativní justice pro mladistvé
pachatele trestných činů. V rámci aktivity bude probíhat mimo jiné i monitorování a
propagace fungování týmu pro mládež v rámci Systému včasné intervence i celého
systému práce s mladistvými pachateli trestných činů. Manažerka prevence rizikového
chování a zástupce sociálně-právní ochrany dětí se pravidelně účastní setkání
multidisciplinárního týmu v rámci Systému včasné intervence, jehož koordinátorem je

Probační a mediační služba při Okresním soudě v Náchodě.
11. V roce 2012 proběhlo v rámci absoventské práce praktikantky oddělení sociální
prevence dotazníkové šetření na všech základních školách Nového Města nad Metují
na téma sexuální výchovy. Problematika byla hodnocena z pohledu dětí, jejich rodičů
a učitelů. Zpracované výsledky dostaly jednotlivé školy k dispozici k dalšímu využití.
12. Komise pro rodinu si jako jednu z priorit svého působení pro rok 2012 vybrala
dluhovou problematiku rodin. Na webových stránkách města, v budově městského
úřadu a v budově městské knihovny proběhla anketa, která zjišťovala zájem občanů o
vzdělávání se v této oblasti. V rámci dotačního titulu ČSOB Nadační program
vzdělávání byla v roce 2012 podána žádost o finanční příspěvek právě pro oblast
vzdělávání finanční gramotnosti. Dotace nebyla získána. Přesto byly zrealizovány dvě
interaktivní besedy na dluhovou problematiku a účast byla nabídnuta seniorům a
rodiným s dětmi. Besedy realizovalo Občanské poradenské středisko v Hradci
Králové. Zároveň pro rok 2013 a roky další jes OPS Hradec Králové vyjednávána
další spolupráce v této oblasti, případně znovuobnovení jejich působení v rámci své
poradny v naší lokalitě. Náklady na besedy byly hrazeny z rozpočtu města Nové
Město nad Metují. S ohledem na aktuálnost této problematiky a narůstající problémy
v této oblasti ve spolupráci s Občanským poradenským střediskem v Hradci Králové
budeme spolupracovat i v dalších letech. A to nejen formou jednorázových
interaktivních besed, ale znovu otevřením jejich poradny i pro občany našeho města.
Toto bude jedním z bodů, kterým se bude pracovní skupina pro prevenci rizikového
chování v roce 2013 zabývat.
13. Oddělení sociální prevence ve spoluprácí s Občanským sdružením Salinger – středisko
Triangl Hradec Králové v roce 2012 realizovalo projekt pod názvem Děti a jejich
zodpovědnější a smysluplnější život – Triangl II. Cílovou skupinou byly děti ve věku
8 – 15 let, které jsou v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí z důvodů
nařízení soudního dohledu a děti z rodin, se kterými oddělení sociálně-právní ochrany
dlouhodobě pracuje na nápravě negativních vlivů na jejich zdárný vývoj. Jedná se o
negativní jevy jako je záškoláctví, výchovné problémy ve škole, výchovné problémy
v rodině, nerespektování rodičů a dalších autorit, v poslední době se u této cílové
skupiny objevuje zvýšené riziko kouření cigaret a konzumace alkoholu. Na tuto
aktivitu pro rok 2013 podává žádost o podporu z dotačního titulu Ministerstva vnitra
ČR pro oblast prevence rizikového chování Královéhradecký kraj. Naše město již
zasílalo souhlasné stanovisko a přislíbilo součinnosti při vytipování vhodných dětí a
zajišťování dalších organizačních záležitostí, souvisejících s realizací tohoto projektu.
14. Pro oblast protidrogové prevence manažerka prevence ve spolupráci s pracovní
skupinou pro prevenci rizikového chování zpracovává samostatný dokument.

11. Závěr
Z dosavadních poznatků z oblasti prevence rizikového chování ve městě Nové Město
nad Metují vyplývá, že vytváření programu prevence je aktuální nejen z pohledu občanů,
žijících ve městě, ale i ze strany institucí, touto problematikou se zabývajících, včetně obce.

Realizace programu zlepší efektivitu prevence kriminality a rizikového chování, zlepší
spolupráci mezi jednotlivými subjekty, větší informovanost mezi občany města. Povede k
realizaci dílčích projektů, jejichž cílem bude větší bezpečnost a spokojenost občanů. Otevře
možnosti podávání žádostí do dotačních titulů pro tuto oblast.
Za prevenci kriminality je v různé míře odpovědná celá společnost. Preventivní
projekty a programy musí být zaměřené, koordinované a dlouhodobé. Preventivní aktivity
musí směřovat přímo k subjektům prevence na místní úrovni a být přizpůsobeny situaci v
místě. Vztah mezi represí a prevencí musí být vyvážený a kontrola kriminality se neobejde
bez vhodných preventivních zásahů na všech úrovních společenského života.
Město Nové Město nad Metují má od roku 2002 vypracovaný Program prevence
rizikového chování, který je každý rok pravidelně aktualizován o statistické údaje z oblasti
kriminality, sociálně-demografická data, o aktivity, které se zrealizovaly a které se realizovat
budou. Program je pravidelně vyhodnocován pracovní skupinou pro prevenci rizikového
chování. Celé jeho znění je uveřejněno na webových stránkách města v sekci prevence
kriminality.

Přílohy
Příloha č. 1

Seznam dílčích projektů, realizovaných od roku 2004 do roku 2011.
Rok 2004
1. V tomto roce poprvé vypsalo město dotačním řízení na podporu krátkodobých a
jednorázových projektů v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. V celkové
částce 68.600 byly podořeny všechny čtyři předložené žádosti o dotaci a to na tato
témata:
- protidrogová prevence
- tématické výstavy a soutěže.
2. V rámci dotačního řízení Krajského úřadu v Hradci Králové byla získána dotace ve
výši 26.000 Kč na vybavení Policie ČR počítačovou technikou pro zkvalitnění
spolupráce mezi městem a obvodním oddělení Policie ČR v Novém Městě nad Metují.
3. V tomto roce získal Klub Mandl dotaci od Krajského úřadu na volnočasové aktivity
dětí a mládeže ve výši 10.000 Kč.

Rok 2005
1. V tomto roce bylo město zařazeno do programu Parnerství, který realizovalo
Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality. V rámci dotačního řízení město
získalo dotaci ve výši 300.000 Kč na projekt Bezpečné přechody po chodce.

2. Na základě dodatečného dotačního řízení Ministerstva vnitra ČR byla v programu
Partnerství získána dotace ve výši 61.000 Kč na projekt Týden proti šikaně, který
proběhl v měsíci říjnu v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Mandl.
Jednalo se o týdenní festival, který byl zaměřen na problematiku šikany.
V dopoledních blocích byly realizovány přednášky pro žáky základních škol,
odpoledne pro veřejnost. Celý festival provázela fotografická dílna, která byla
zakončena velmi úspěšnou výstavou fotografií. Tato výstava putovala do dalších
nízkoprahových zařízení, byla instalována i v Městském muzeu v Trutnově.
3. Pro tento rok byla z rozpočtu města na prevenci sociálně-patologických jevů
vyčleněna částka 120.000 Kč. Bylo na základě doporučení pracovní skupiny pro
prevence podpořeno celkem 9 projektů a to na tato témata:
- bezpečná ulice
- výchovné a preventivní programy
- nestandartní volnočasové aktivity.
4. Z rozpočtu Královehradeckého kraje byla získána účelová dotace na situační prevenci
ve výši 110.000 Kč na projekt Nasvícení přechodů pro chodce.
5. Klub Mandl v tomto roce získal dotaci od Krajského úřadu na podporu volnočasových
aktivit dětí a mládeže ve výši 28.640 Kč.

Rok 2006
1. V rámci vyhlášeného dotačního řízení Odborem školství, kultury a tělovýchovy
Krajského úřadu v Hradci Králové pro tento rok byly podány nízkoprahovým zařízení
pro děti a mládež Klub Mandl dvě žádosti o dotaci na projekty zaměřené na
volnočasové aktivity dětí a mládeže. Nebyly podpořeny.
2. V tomto roce bylo v rámci dotačního řízení na prevenci sociálně-patologických jevů
podpořeno celkem 11 žádostí o dotací v celkové výši 120.000 a to na tato témata:
- zdravý životní styl
- vzdělávání pracovníků v oblasti prevence sociálně-patologických jevů.
3. Klub Mandl zrealizoval pětidenní festival pod název „Sex bez cenzury“, který byl
podpořen v rámci dotačního řízení z rozpočtu města. Dopoledne probíhaly besedy pro
žáky základních škol, odpoledne pro veřejnost. Festival provázela výtvarná dílna,
jejichž výsledkem byla potom závěrečná výstava prací účasníků dílny.

Rok 2007
1. V tomto roce bylo z rozpočtu města celkovou částkou 150.000 Kč podpořeno 12
projektů prevence sociálně-patologických jevů a to na tato témata:
- já a příroda
- rodina
2. Oddělní sociální prevence zrealizovalo v době letních prázdnin tři pětidenní
výchovně-rekreační pobyty pro děti ve věku 12 – 16 let. Pobytů se zúčastnilo celkem
45 dětí. Jednalo se většinou o děti, které mají výchovné problémy a zpravidla jejich
rodinné prostředí není ideální, o děti, které vyrůstají v sociálně slabších rodinách. O

pobyty z řad dětí a rodičů byl velký zájem. Děti hrály hry, sportovaly, věnovaly se
turistice. V rámci celodenního výlet děti navštívily Zoologickou zahradu ve Dvoře
Králové nad Labem. Jeden den s dětmi pracoval dětský psycholog.
3. V prvním pololetí tohoto roku CENOME – Novoměstské centrum zdravého životního
stylu o.s. provedlo na základních školách v Novém Městě nad Metují výzkum
v oblasti výskytu cigaret, alkoholu a drog u žáků druhého stupně. Výsledky výzkumné
zprávy jsou alarmující s jednoznačným výstupem. V oblasti prevence sociálněpatologických jevů je potřeba této problematice věnovat zvýšenou pozornost.
4. V říjnu v Klubu Mandl proběhl pětidenní festival pod názvem Ekofest. Finanční
prostředky na realizaci tohoto projektu byly získány z České asociace streetwork.
Hlavní součástí programu byly besedy a přednášky, které zprostředkovala organizace
SEVER. Besedy se týkaly především recyklace odpadů a vlivu lidského chování na
životní prostředí. Další přednášky a program byly zaměřeny například na přírodní
kosmetiku, problém globálního oteplování, dopad havárií atomových elektráren,
problematiku vodních zdrojů a další. Úkolem výtvarné dílny bylo především
motivovat účastníky k hlubšímu zamyšlení nad životním prostředím. Doprovodný
program přilákal mnoho návštěvníků z řad veřejnosti a byl příjemným zpěstřením celé
akce. Mimo jiné obsahoval i zajímavou výstavu fotografií, hudební vystoupení a
výstavu prací účastníků výtvarné dílny.
5. V tomto roce Novoměstské dobrovolnické centrum zrealizovalo další výcvik
dobrovolníků, tentokrát ze zájemců z Nového Města nad Metují a okolí. Tento výcvik
byl podpořen z rozpočtu města částkou 45.000 Kč. Služeb těchto dobrovolníků
využívá i Klub Mandl pro svoje nastardantní aktivity.

Rok 2008:
1. Pro rok 2008 bylo navrženo do rozpočtu města uvolnit na prevenci sociálněpatologických jevů částku 200.000 Kč s ohledem na vypracovanou analýzu situace
mezi dětmi základních škol v oblasti užívání cigaret, alkoholu a drog. Projetky byly
zaměřeny na tato témata:
- cigarety, alkohol, drogy.
- vzdělávání pracovníků v oblasti prevence sociálně-patologických jevů.
- počítačové závislosti.
V tomto roce bylo podpořeno celkem 13 žádostí.
2. S ohledem na úspěšně zrealizované pobyty dětí v období letních prázdnin v roce
2007, zrealizovalo oddělení sociální prevence ve spolupráci s Klubem Mandl dva
letní pobyty i v roce 2008. Z rozpočtu města bylo na tuto aktivitu uvolněno 50.000 Kč.
3. V roce 2008 začala příprava k realizaci projetku, jehož cílem bylo vzdělávání žáků
základních škol v oblasti posílení právního vědomí. Na přípravě se podíleli
dobrovolníci z Novoměstského dobrovolnického centra. Výstupem celého projektů
měla být soutěž mezi zúčastněnými školami. V případě úspěšné realizace a zájmu škol
by se v tomto projektu mělo pokračovat i roky další.
Tato aktivita realizována nebude vzhledem k tomu, že Novoměstské centrum zdravého

životního stylu v červnu 2008 ukončilo veškerou spolupráci s městem Nové Město
nad Metují.
4. Pro rok 2008 byla připravována realizace projektu pod názvem Vrstevnická podpora,
který měla být realizován ve spolupráci Klubu Mandl s CENOME Novoměstské
centrum zdravého životního stylu. Tento projekt je zaměřen na pomoc dětí dětem, kde
se rozvíjí schopnost a ochota pomoci druhému. Jde o rozvoj altruistického chování,
které se v dnešní postmoderní době příliš neprojevuje. Vrstevnická podpora vychází
z přirozené lidské schopnosti pomáhat jeden druhému. Jde o strukturu, která
v bezpečných mezích rozvíjí a využívá schopnosti mezilidské komunikace a může mít
nejrůznější podoby. Např. se jedná o pomoc novým žákům, aby si zvykli na nové
prostředí, na novou školu, pomáhá zlepšit vrstevnické vztahy, pomáhá dětem
prostřednictvím jejich kamarádů vyrovnat se s náročnými situacemi, jako je například
i problém s poruchou učení, zatímco dětem – podporovatelům pomáhá v jejich
osobním růstu a v získání cenných dovednosti. Důraz je kladen na prevenci šikany, ale
i jiných sociálně-patologických jevů ve vrstevnickém prostředí, přičemž mezi
sociálně-patologické jevy u děti a mládeže zařazujeme širokou škálu výchovných
problémů, výchovných poruch a poruch chování, a to včetně zneužívání návykových
látek.V rámci tohoto projektu si tak děti mohou uvědomit hodnoty, které se v dnešní
společnosti začínají vytrácet. Vrstevnická podpora bývá často účinnější než podpora
dospělých, nacházejících se v roli často odmítané autority. Zkušenosti ukazují, že se
děti a mladí lidé spíše svěřují se svými problémy vrstevníkům než rodičům či
učitelům. Podporovatelé jsou dobře vyškoleni a proto dokážou dobře odhadnout, co se
u dětí, které potřebují pomoci, jeví jako problém. Úloha podporovatelů spočívá v tom,
že pomáhají dětem, které potřebují pomoci tak, aby jim neposkytovali přímo návod,
jak postupovat při řešení jejich problémů, ale aby jim byli neustále nablízku a
podporovali je v tom, aby byly samy schopny problém vyřešit a překonat tak svou
situaci. Školení podporovatelů by bylo realizováno CENOME Novoměstské centrum
zdravého životního stylu. Podporovatelé by měli zázemí v Klubu Mandl. Proškolení
podporovatelé by pracovali pod stálou supervizí CENOME.
Z výše uvedených důvodů ani tento projekt nebude realizován.
5. Koncem roku 2007 byla zahájena jednání s Městským střediskem sociální pomoci ve
Walbrzychu. Toto středisko hledá českého partnera pro realizaci projektu pod názvem
Zlepši svůj svět. Hlavním cílem projektu je působení proti společenské izolaci
mládeže z polsko-českého pohraničí prostřednictvím podstatného obohacení
terapeutické práce s mladými obyvateli pohraničí o poznávací a integrační aktivity.
Projekt by měl být realizován po obou stranách hranice.
Podrobné cíle jsou tyto:
- podpora mladého člověka při překonávání potíží, které ohrožují správný vývoj
- zlepšení kvality komunikace v rodině a společenském prostředí
- navazování partnerských a přátelských vztahů mladých lidí s jejich vrstevníky na
druhé straně hranice
- svobodná komunikace s příjemci projektu na druhé straně hranice prostřednictvím
internetu (e-mail, internetové komunikátory, sms)
- získání schopnosti pohodlného pobytu v sousedním statě díky společnému poznávání
jeho kulrutry, zvyklostí, památek a vlastivědných zajímavostí
- výměna zkušeností mezi realizátory programu v oblasti působení proti jevu
společenské izolace mládeže.

Po ukončení spolupráce Novoměstského centra zdravého životního stylu o.s. s městem
Nové Město nad Metují byl utvořen nový tým pracovníků, kteří by se na realizaci
projektu podíleli. Rozhodnutím monitorovacího výboru společného technického
sekretariátu v Olomouci tento projekt ale nebyl evropské únii k podpoře doporučen.
Na společné schůzce v polském Walbrzychu bylo odsouhlaseno pokračování
vzájemné spolupráce mezi oběma městy a to především ve spolupráci mezi jejich
klubem pro děti a mládež a novoměstským Klubem Mandl.
6. V roce 2008 CENOME Novoměstskému centru zdravého životního stylu byl udělen
grant z rozpočtu města ve výši 45.000 Kč na školení a výcvik dalších dobrovolníků
z řad občanů Nového Města nad Metují a okolí a pro další aktivity dobrovolnického
centra jako je výběr a evidence uchazečů, kordinace činnosti, metodické vedení,
supervize, propagace dobrovolnicktví, spolupráce s dalšími organizacemi, konzultace,
výcvik dobrovolníků pro nadstardantní dobrovolnickou činnost (krizová intervence,
socioterapie).
7. V roce 2008 byl provádět další výzkum v oblasti zneužívání alkoholu, cigaret a drog,
tentokrát u studentů střední škol. O tento výzkum projevila zájem Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště v Novém Městě nad Metují. Výzkum byl realizován
Novoměstský dobrovolnický centrem. Výsledky výzkumu zatím nejsou k dispozici.
8. Dalším úkolem pro rok 2008 bylo získání prostorů pro CENOME Novoměstské
centrum zdravého životního stylu. Toto občanské sdružení nemělo žádné prostory, kde
by mohlo realizovat svoje aktivity. Po dohodě s městem využívalo k některým
aktivitám prostorů Klubu Mandl a to v době, kdy je v tomto zařízení zavřeno, tedy o
víkendu. Vhodné prostory CENOME potřebovalo k vyřizování své administrativy,
jako zázemí pro Novoměstské dobrovolnické centrum a především k zřízení
psychosociální poradny. Toto je služba, která v Novém Městě nad Metují chybí.
Občané musí dojíždět do Náchoda nebo Hradce Králové, což je mnohdy pro rodiny,
které jsou sociálně slabší, velmi finančně náročné. Vhodná místnost byla na základě
rozhodnutí Rady města občanskému sdružení přidělena, byly zahájeny úpravy. Po
ukončení spolupráce mezi oběma subjekty občanské sdružení místnost odmítlo.
9. V polovině roku 2008 došlo k posílení počtu pracovnic oddělení prevence o jeden celý
pracovní úvazek. Tím vznikl větší časový prostor na přímou práci s rodinou v terénu.
Jedna pracovnice byla vyčleněna především na problematiku náhradní rodinné péče,
problematiku domácího násilí a syndrom CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané
dítě).
10. V květnu 2008 byla podepsána dohoda o partnerství a spolupráci mezi Intervenčním
centrem v Hradci Králové, městy s rozšířenou působností bývalého okresu Náchod,
zástupci lékařů, policie, soudu, pedagogicko-psychologické poradny. Účelem dohody
je interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí na komunitní úrovni.
Intervenční centrum vystupuje jako realizátor, ostatní subjekty jako partneři.
Interdisciplinární tým se schází na pravidelných schůzkách, účastní se výcviku a
školení v rámci problematiky domácího násilí, pracuje na zavedení systému evidence,
dokumentace a statistického zpracování případů, probíhá výměna shromážděných dat
mezi partnery a realizátorem. Členkou týmu je za Městský úřad v Novém Městě nad
Metují pracovnice oddělení prevence.

Rok 2009:
1. Pro tento rok byla Rada města požádána o uvolnění finanční částky 200.000 Kč na
podporu jednorázových a krátkodobých projektů zaměřených na prevenci sociálně
patologických jevů. V tomto roce byly projekty zaměřeny na tato témata:
a) Jiné druhy závislostí
b) Vzdělávání pracovníků v oblasti prevence sociálně-patologických jevů
c) Tolerance k sociální odlišnosti
Celkem bylo podpořeno 15 projektů z celkově 16ti podaných žádostí.
2. V roce 2009 oddělení prevence ve spolupráci zrealizovalo letní pětidenní pobyt pro
děti ve věku 8 – 12 let ze sociálně znevýhodněných rodin. Na realizaci těchto pobytů
byla Rada města požádána o uvolnění částky 50.000 Kč.
3. Klub Mandl podal v prosinci 2008 v rámci dotačním řízení odboru školství
Královehradeckého kraje v oblasti volnočasových aktivit dvě žádosti o poskytnutí
dotace pro rok 2009 a to pro tyto projekty:
Bubeníci v Mandlu: cílovou skupinou byly organizované i neorganizované děti
z jakkoliv znevýhodněných sociálních skupin. Bude se jednat nejen o klienty Klubu
Mandl, ale i o děti ze základních a středních škol celého mikroregionu. Projekt bude
probíhat ve dvou etapách a to od dubna 2009 do listopadu 2009. Každý týden bude
v prostorách Klubu Mandl probíhat jeden workshop 2 x 45 minut. Počet účastníků
bude 20 dětí a mládeže. Cílem projektu je využít terapeutického vlivu hudby na lidský
organismus, vydání nahromaděné energie, stresu, učit se hrát a tím i žít ve skupině,
uvědomování si sounáležitosti skupiny nejen v rytmu. Účastníci se budou učit nové
dovednosti, komunikaci, harmonii, sebepřijetí a radosti. Hudební nástroj nebo jiný
výrazový prostředek (hlas, pohyb) zastupuje hráčovo alter ego (druhé já) a
bezprostředně zrcadlí vnitřní svět hráče. Díky těmto hudebním technikám neverbální
komunikace dochází k aktivizaci vnitřních zdrojů a k dynamickému učení především
v oblasti vztahů. Realizace projektu byla podpořena částkou 20.000 Kč.
Street art: cílovou skupinou jsou děti, mládež a veřejnost.
Tento projekt je rozdělen na tři etapy:
Sokolka workshopy žonglování, chůze po lanech a jiných pouličních
činností, zápas v malé kopané, divadlo, fireshow.
Pouliční umění - dokumenty o breakdance, hip.hop, graffiti a street art,
výroba
šablon a samolepek, prezentace fotografií o graffiti a street art.
Život v ulicích - besedy pro základní školy, dramatická díla, výstava street art,
netradiční sporty, workshop o graffiti a beatbox.
Cílem projektu je předání a seznámení veřejnosti a klientů Klubu Mandl s netradičním
pouličním uměním, podpora antidiskriminačního cítění, podpora schopnosti tolerance
k odlišným lidem, věcem a kulturám.
Realizace projektu byla podpořena částkou 30.000 Kč.
4. Do programu prevence kriminality Královehradeckého kraje a Ministerstva vnitra
České republiky byly podány čtyři projektové záměry a to pro tyto oblasti:

-

-

a) preventivní akce v Klubu Mandl
b) preventivní projekt pro školy se zaměřením na vybrané skupiny dětí a mládeže
c) zlepšení informovanosti v prevenci kriminality
d) preventivní program besed a výuky pro děti, mládež a seniory
Krajským úřadem bylo doporučeno vypracování a podání dvou projektů a to
Preventivní projekt pro školy se zaměřením na vybrané skupiny dětí a mládeže a
Preventivní program besed a výuky pro děti, mládež a seniory. Každý z obou
předložených projektů byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR částkou 80.000 Kč.
První z projektů realizoval Klub Mandl Nové Město nad Metují ve spolupráci
s oddělením prevence městského úřadu, druhý projekt realizovala Městská policie
Nové Město nad Metují.
Preventivní projekty pro školy zaměřené na vybrané skupiny dětí a mládeže –
realizátor Klub Mandl ve spolupráci s oddělením prevence městského úřadu.
Projekt zahrnoval dva výjezdy pro vytipované děti základních a středních škol
s aktivní podporou společensky akceptovatelného chování a s nabídkou alternativního
trávení volného čásu. Dále jeden víkendový výjezd pro rodiče s dětmi, který rozvíjel
rodičovské kompetence rodičů, které mají problémy v péči o děti.
Preventivní program besed a výuky pro děti, mládež a seniory – realizovala městská
policie
Projekt zahrnoval celkem jedenáct plánovaných akcí, z toho sedm akcí pro předem
vytipované skupiny obyvatelstva se zaměřením na prevenci v dopravě, dále sociální a
ve
situační prevenci kriminality v kombinaci s prevenci rizikového chování
společnosti. Další čtyři akce byly přimárně určeny k seznámení obyvatelstva s činností
strážníků městské policie, jejich vybavením a technikou.

5. Oddělení sociální prevence připravuje projekt besed na problematiku CAN /týrané,
zneužívané a zanedbávané dítě/, které by byly realizovány na I. stupni základních škol,
v případě zájmu i v mateřských školkách, zájem projevila i Střední škola, Husovo
nám. 1218, Nové Město nad Metují s ohledem na strukturu jejich studentů. Byly
osloveny a požádány o pomoc pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Magistrátu Hradce Králové, které takovéto besedy již několik let velmi úspěšně na
základních školách Hradce Králové realizují.
6. V Klubu Mandl Nové Město nad Metují probíhá již v tomto roce a bude probíhat i
v letech následujících příprava na inspekci poskytovatelů sociální služby. V současné
době probíhají práce na zavádění standardů sociální služby do praxe.
7. Ve spolupráci s Intervenčním centrem v Hradci Králové proběhly na městském úřadě
v I. čtvrtletí roku 2009 besedy o problematice domácího násilí a to jak pro odbornou
veřejnost, tak i pro laickou veřejnost.
8. V tomto roce pracovnice oddělení prevence absolvovala kurz, který organizovala
Asociace mediátorů České republiky. Jednalo se o komplexní školení v mediaci, kde
se zabývali teoretickou i praktickou stránkou. Po absolvování tohoto kurzu může nyní
pracovnice zažádat o složení zkoušky a stát se akreditovaným mediátorem. Mediace je
neformální, strukturovaný proces mimosoudního řešení konfliktů. V tomto procesu
mediátor jako nezávislá a nezaujatá osoba pomáhá účastníkům mediačního procesu
identifikovat jejich zájmy a podporuje hledání společných praktických a reálných
řešení v bodech, které způsobily konflikt. Podporuje hledání společné smírné cesty a
vytvoření vzájemně přijatelné dohody. V mediaci ti, kdo rozhodují o výsledku sporu,

jsou samotní účastníci mediačního procesu. Cílem mediace je jasně formulovaná,
srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí všichni
účastníci mediačního procesu. Dohoda zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení
zodpovědnosti, úkolů i sankcí za její nedodržení.
Oblasti madiace:
a) Rodinná: rozvodová a porozvodová
péče o dítě a rodiče
majetkové vztahy v rodině
vícegenerační soužití
b) Majetkové a dědické spory
c) Pracovní spory
d) Obchodní a mezifiremní spory
e) Občanské a sousedské spory
f) Spory v komunitě
g) Trestně-právní oblast
9. Pro rok 2009 a roky další se připravuje spolupráce města se Státním zdravotním
ústavem v Praze a to především v oblasti protidrogové prevence. Připravují se besedy
a přednášky a to na tato témata:
a) Úloha Státního zdravotního ústavu v prevenci a podpoře zdraví.
b) Co je názkoprahové zařízení, k čemu slouží.
c) Děti ulice – nebezpečí, která číhají na ulicích.
d) Návykové látky – nejčastěji zneužívané v našem regionu, jak k nim děti přicházejí.
e) Co s dítětem, když zjistím, že bere drogy.
Tuto aktivitu se zatím nepodařilo realizovat. Spolupráce se Státním zdravotním
ústavem v Praze probíhá pouze formou předávání odborných materiálů.
10. V tomto roce byla radou města jmenována komise pro rodinu, složená z odborníků
z různých oblastí. Cílovou skupinou aktivit komise je rodina od dětí až po seniory.
Největší úkoly pro komisi pro rodinu vyplynuly z účasti v soutěži Obec přátelská
rodině.
11. Stejně jako v loňském roce, tak i letos se město Nové Město přihlásilo do celostátní
soutěže pod názvem Obec přátelská rodině. Ve své kategorii jsme se umístnili na
druhém místě. Toto umístění je spojeno s možností získání dotace ve výši 400.000 Kč.
V lednu 2010 se Ministerstvu práce a sociálních věcí předloží možné náměty na
projekty. Na základě jednání komise pro rodinu se jedná o tato témata:
- Zahradní radovánky (oslava dne dětí na zahradě školy s rodiči a prarodiči)
Jedná se o tradiční akci ZČ a MŠ Krčín, která se koná pravidelně. Rozšířila by se o
účast spádových škol a nově mateřských škol v Krčíně a ve Vrchovinách. Porogram
by byl zaměřen na různé společné činnosti rodičů a dětí.
- Možnost dovybavení zahrady pro děti ze školní družiny ZŠ a MŠ v Krčíně.
- Profesionální dokument o činnosti základních škol a mateřských škol ve městě.
- Zkvalitnění prostoru parku před zámkem s vybavením jako relaxační zóny pro rodině
s děti a pro návštěvníky zámku, pokud možno i s částečným dovybavením dětského
hřiště, které se v tomto prostoru nachází.
- Projekt – Náruč města otevřená rodině
Jednodenní akce ukončená velkým show na náměstí jakko náhrada spolkového dne.
Zapojily by se všechny subjekty nabízející své služby pro rodiny.
- Série seminářů pro seniory v počítačové gramotnosti, v internetové gramotnosti,
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v mobilní komunikaci.
Víkednové pobyty pro rodiče s dětmi
Po úspěšné akci v roce 2009 navrhujeme uskutečnist dva víkendy v odbobí jara a
podzimu roku 2010. V rámci pobytu se uskuteční jednodenní seminář pro rodiče
s rodinným psychologem, poradcem na téma výchovné problémy, rizikové jevy
v rodině. V době, kdy rodiče pracují s psychologem, zajišťují pracovníci oddělení
prevence program pro děti.
Rodinné poradentsví
Zajištění klinického psychloga pro občany města. Psycholog by sídlil mimo budovu
městského úřadu, služby by pro občany byly poskytovány zdarma.
Přebalovací pult
Umístění přebalovacího pultu v místech větší koncentrace lidí, např. budově
městského úřadu, veřejné WC na Rychtě, Poliklinika na Rychtě.
Publikace o náhradní rodinné péči
Prezentace náhradní rodinné péče pro širokou veřejnost. Vytvoření publikace se
základními pojmy a adresář institucí, které poskytují odbornou pomoc a poradenství
pro zájemce o náhradní rodinnou péči nebo již stávající náhradní rodiče.
Letní tábor pro děti
Pobytový letní tábor pro děti od 6 – 12 let v době letních prázdnin. V rámci pobytu
budou děte, poskytnuty volnočasové aktivity, výlety, zážitkové hry. Tábor bude
zaměřen na jedno téma, které bude propojeno se všemi aktivitami, tématem bude moje
rodina.
Kurz rodičovství
Cílovou skupinou by byly mladé matky, které jsou v evidenci oddělení sociální
prevence, dívky odcházející z dětských domovů. S cílovou skupinou by pracoval
psycholog, pediatr v oblasti péče o novorozence. Výstupem projektu by bylo vydání
publikace se základními radami v péči o novorozence, děti mladšího věku, praktické
informace při řešení nejčastějších výchovných problémů a adresář odborných
pracovišť.
Brány města dokořán
Velká celoměstská akce konaná v rámci zahájení turistické sezony. Cílovou skupinou
jsou velé rodihny včetně malých dětí a seniorů.
Oslava Mezinárodního dne dětí
Akce v rámci oslav 35. Výročí DDM Stonožka.
Ostraha na přechodech pro chodce
V rámci zajišťování bezpečnosti přecházení dětí na nejfrektovanějších silnicích
v blízkosti škol chceme tuto službu rozšířit i na místě určerném pro přecházení
v blízkosti základní umělěcké školy Bedřicha Smetany.
Dětský Silvestr
Akce určená pro děti a jejich rodiče.
Ekologická výchova v rodině
Využití prostoru naučné stezky Klopotovského údolí, kde jsou rodiče s dětmi, ale i
školy a školky seznamováni s děním v přírodě pomocí různých technických a
rekreačních prvků, doplnění o tzv. „ekologickýc hřbitov“, kde by byli seznamováni
s tím, co do přírody nepatří a jak dlouho trvá, než se takovýto odpad rozloží.

12. V roce 2009 Klub Mandl Nové Město podal nabídku na veřejnou zakázku, vyhlášenou
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a získal tak z Evropských strukturovaných
fondů a státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanostfinanční částku cca 6 735 000 Kč včetně DPH na

zajištění svého provozu na dobu tří let. Mezi Městem Nové Město nad Metují a
Královéhradeckým krajem byla na tuto dobu uzavřena smlouva o poskytování
sociálních služeb v oblasti služeb sociální prevence. Doba plnění smlouvy je od
1.6.2009 do 30.6.2012.
13. V tomto roce v říjnu proběhl v Klubu Mandl týdenní festival pod názvem Street art.
Během dopoledne probíhaly tématické besedy pro děti se základních škol, odpoledne
pro veřejnost a děti z novoměstských internátů. Večer se promítaly tématické filmy,
celý týden v prostorách klubu probíhala čajovna a bubenická dílna. Na závěr festivalu
byl uskutečněn koncert účastníků dílny a dalších hudebních skupin.

Rok 2010:
1. Pro tento rok byla rada města požádána o uvolnění peněz na prevenci rizikového
chování z rozpočtu města a to ve výši 200.000 Kč. Témata preventivních aktivit pro
tento rok byla tato:
a) Kouření nezletilých dětí
b) Vzdělávaní pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit částku 150.000 Kč. Podáno bylo
celkem 14 žádosti zaměřených na výše uvedená témata. Podpořeno bylo žádosti 12.
Všechny projekty byly zrealizování v souladu s podmínkami poskytnutní finančního
příspěvku a řádně v termínu i vyúčtovány.
2. V oblasti prevence kriminality z dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR byla podána
žádost na projekt Letní prázdninové pobyty pro děti. Celkové náklady projektu byly
75.000 Kč, z toho bylo požádáno o dotaci ve výši 60.000 Kč. Dotaci město obdrželo
v plné výši. Pobyty proběhly v době letních prázdnin a to ve dvou termínech. Cílovou
skupinou byly děti ve věku 8 – 16 let z rodin ohrožených sociálním vyloučením.
Pobyty byly částečně dofinancovány i dotaci ze soutěže Obec přátelská rodině.
3. Klub Mandl Nové Město nad Metují podal pro rok 2010 žádost o dotaci v oblasti
volnočasových aktivit Královehradeckého kraje na projekt Street sport, který bude
volně navazovat na akce zrealizované v roce 2009. Celkové náklady na projekt jsou
44.000 Kč, z toho dotace ve výši 33.800 Kč. Tuto dotaci město nezískalo, ale i přesto
byl projekt zrealizován z rozpočtu Klubu Mandl za finanční podpory města.
4. V roce 2010 proběhl v Klubu Mandl další festival pod názvem Mediální pasti. Během
celého týdne dopoledne probíhaly v prostorách Klubu Mandl besedy pro žáky
základních škol, odpoledne byl program týdenní preventivní akce otevřen pro
veřejnost. Po celý týden probíhala tématická výstava, čajovna, k dispozici byly
informační materiály. Akce byla ukončena v pátek koncertem a projekcí výtvarné
dílny.
5. Na základě doporučení Ministerstvem práce a sociálních věcí byly realizovány
projekty z dotace soutěže Obec přátelská rodině. Všechny ministerstvem schválené
projekty zrealizovány byly v souladu s předloženým návrhem jak v oblasti obsahové,
tak i rozpočtové.
6. V květnu a říjnu 2010 oddělení sociální prevence zrealizovalo víkendové výjezdy pro
rodiče s dětmi. Během víkednu s rodiči pracoval dětský psycholog na posílení jejich

rodičovských kompetencí a řešení aktuálních problémů. Dětem se věnovaly
pracovnice oddělení sociální prevence, v prvním termínu byly s dětmi v lanovém
parku, v druhém termínu děti jezdily na koni. Víkendy byly financovány z dotace
Obec přátelská rodině.
7. Pro rok 2010 jako jednou z oblastí podpory preventivních akcí byla především
problematika kouření nezletilých dětí. Toto vyplynulo i z pracovní schůzky, která byla
k řešení tohoto problému začátkem září 2009 svolána a jejím výstupem bylo mimo
jiné i věnovat stálou pozornost problému kouření nezletilých. Potřebnost se
intenzivněji zabývat tímto problémem vzešla z jednání RM 171 dne 27.7.2009 na
základě doporučení rady školy při Základní škole a Mateřské škole v Krčíně, která na
tento problém upozornila a doporučila příslušným orgánům města se tímto zabývat.
Prevenci kouření nezletilými a mladistvými budou školy pravidelně zahrnovat do
svých preventivních projektů, oddělení sociální prevence městského úřadu bude toto
téma zařazovat do programů letních pobytů pro děti, v této o blasti bude preventivně
působit i Klub Mandl Nové Město nad Metují.
8. V tomto roce začalo oddělení sociální prevence spolupracovat s občanským sdružením
Salinger v Hradci Králové a to v oblasti sociální služby sanace rodiny. Vytipované
rodiny, se kterými oddělení sociální prevence dlouhodobě a intenzivně pracuje, se
podařilo pro spolupráci formou sanace rodiny dostatečně namotivovat. Probíhají i
pravidelné schůzky mezi oddělením sociální prevence a pracovníkem o.s. Salinger, na
kterých se předávájí informace a zvažují další kroky v rámci sanace rodiny.V této
formě sociální práce budeme pokračovat i v dalších letech.

Rok 2011:
1. V tomto roce byla rada města požádána o uvolnění částky ve výši 150 000 Kč na
realizaci preventivních jednorázových a krátkodobých projektů v oblasti prevence
rizikového chování.
Témata pro tento rok:
a) Bezpečný internet
b) Vzdělávání pracovníků v oblasti prevence rizikového chování.
Na základě doporučení pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování rada města
schválila podpořit celkem 12 předložených žádostí v celkové výši 150 000 Kč.
2. V tomto roce oddělení sociální prevence požádalo o státní účelovou dotaci pro oblast
prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR realizovanou prostřednictvím krajských
úřadu. Projekty byly zaměřeny na realizaci letních prádzninových pobytů pro děti ze
sociálně znevýhodněných rodiny a na realizaci víkendových výjezdů pro rodiče
s dětmi. Celkové náklady na realizaci obou projektů byly 136 800 Kč, dotace byla
požadována ve výši 122 800 Kč. Povinná 10% spoluúčast města je 14 000 Kč. Na
základě rozhodnutí byla dotace schválena v poloviční výši a to celkem 65 000 Kč.
Z těchto důvodů došlo k realizace jednoho prázdninového pobytu a jednoho
víkendového výjezdu.
3. V roce 2011 by se prevence měla zaměřit na témata, která jsou v souladu s platnou
Strategii prevence kriminality na krajské úrovni a na její plánované priority: chudoba,
zadluženost, rozvoj systému včasné intervence, sanace rodiny s predelikventími a

delikventními dětmi, protidluhové poradenství, zvyšování finanční gramotnosti,
vzdělávání policistů, domácí násilí – práce s násilnými osobami, resocializační
programy, bezdomovectví, kyberšikana, bezpečná obec, recidiva. Větší pozornost by
se měla věnovat cílové skupině seniorů. Policie vytváří projekt na zvýšení
informovanosti seniorů. Výstupem bude informativní leták, který bude nabídnut
obcím, které budou informace dále předávat seniorům. K proškolení k předávání
informací seniorům je možné využít osoby, ke které mají senioři důvěru –
dobrovolníci, pečovatelky, sociální pracovnice příspěvku na péčim, aktivní senioři.
4. V roce 2011 oddělení sociální prevence i nadále spolupracovalo s občanským
sdružením Salinger Hradec Králové a to v oblasti využívání služby sanace rodiny.
K využívání této služby v roce 2011 a i v dalších letech je třeba prosazení určité
finanční částky do rozpočtu města, které by tak ze svých finančních prostředků na
realizaci služby přispívalo. V současné době sanace rodiny probíhá v čtyřech rodinách,
které byly vytipovány oddělením sociální prevence. Ve dvou rodinách byla sanace již
ukončena. V tomto roce je základním cílem zachování této služby a případné rozšíření
i na další rodiny.
Rozpočet programu sanace rodiny pro rok 2011: celkem 39.600 Kč
Mzdové prostředky 0,2 pracovního úvazku – pracovník sanace
12 x 2.800 Kč za období leden – prosinec 2011

33 600 K

Cestovní náhrady

4 000 Kč

Psycholog, psychoterapeut

2 000 Kč

Program sanace rodiny byl z rozpočtu města podpořen částkou 10 000 Kč.
5. V souvislosti s realizací sociální služby sanace rodiny bude oddělení sociální prevence
pracovat na vytvoření metodiky a stanovení skupiny odborníků, kteří by
spolupracovali formou case managemetu (případové konference). Cílem případových
konferencí je zajistit objektivní posouzení situace z perspektivy více pohledů
multidisciplinárního týmu, stanovit cíle a reálné kroky v konkrétním časovém
horizontu, určení dílčí zodpovědnosti zúčastněných subjektů, zamezení živelnosti
v práci s rodinou a určení pravidel vyhodnocování. Výstupem případových konferencí
je individuální plán pro práci s rodinou, který obsahuje konktérní změny v situaci
dítěte a rodiny, konkrétní kroky a zodpovědnost za jejich realizaci. Individuální plán
práce s rodinou musí být pro všechny členy rodiny bezpečný, srozumitelný,
přiměřený, časově reálný, v dlouhodobém časovém úseku neměnný a smysluplný.
6. V tomto roce bude starostou obce jmenována jako zvláštní orgán obce komise
sociálně-právní ochrany dětí v novém složení a to ze členů, kteří mají zájem v komisi
pracovat a tak oproti rokům minulým by už neměla být pouze formální. Ze zákona o
sociálně-právní ochraně dětí komise navrhuje a posuzuje sociálně preventivní
programy na ochranu dětí se syndromem CAN (týrané, zanedbávané a zneužívané
dítě), doporučuje provádět opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany
dětí před rizikovým chováním a připravuje programy pro takto ohrožené děti a
koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území správního obvodu obce

s rozšířenou působností.
7. V tomto roce začala Městská policie realizovat besedy pro druhý stupeň základních
škol a to na tato témata:
alkoholismus a kouření
drogy
amblerství
ostatní závislosti /počítace, internet/
očítačová kriminalita
bezpečnost a ofenzivní chování
kriminalita /zákony/
8. Soutěž mezi novoměstskými základními školami Klání žáků darebáků proběhla
v listopadu 2011, projekt realizovala Městská knihovna v Novém Městě nad Metují.
Jednalo se o šestý ročník soutěže. Každou školu reprezentovalo šestičlenné družstvo
složené ze žáků 2. stupně. Soutěžíci odpovídali na otázky ve 4 okruzích – historie,
sport, literaturaa, internet. Mezi jednotlivými okruhy pak družstva plnila praktické
úkoly – skládání puzzle, oblékání do hokehojé výstroje, zařazení figuranta podle
oblečení do období renesance. V rámci celé akce se uskutečnily i dvě doplňkové
soutěže – divadelní představení na téma Jan Černčický z Kácova a vytvoření
jakoukoliv technikou renesanční postavu. Z dodaných prací byla ve stupních
prostorách kina nainstalována výstava.

Příloha č. 2

Dotazník – volný čas a pocit bezpečí
V roce 2002 – 2003 proběhlo dvojí dotazování občanů Nového Města nad Metují. U
prvního dotazníku byly cílovou skupinou děti ve věku od 9 let do 18 let a dotazník byl
zaměřen na trávení volného času. Druhý dotazník byl v rámci přípravy Komunitního
plánování sociálních služeb zaměřen na potřeby obyvatelstva v této oblasti a na jejich obavy z
kriminality. Anketní dotazníky byly samostatně vyhodnoceny.
Volný čas
Anketní dotazník vyplnilo celkem 283 děvčat a 366 chlapců. Z toho 362 bydlelo přímo
v Novém Městě nad Metují, 257 denně dojíždělo do školy z okolních města a 30 bydlelo na
internátě některé ze škol.
Svůj volný čas děti nejčastěji tráví:
Doma:
televize, video
počítač, playstation
četba, výtvarné činnosti
příprava do školy

265
242
210
159

hraní si

109

Venku:
s partou, s kamarády
v přírodě
v restauraci
sám

499
179
111
72

Jinde:
sport
knihovna
rande
Mandl
fitcentrum

239
103
38
22
22

Činnosti, kterým se děti nejraději ve volném čase věnují:
sport
jízda na kole
hra na hudební nástroj
poslech muziky
PC
péče o domácí zvířata

238
68
57
57
54
51

Místa, kde děti nejčastěji tráví volný čas ( každé dítě mohlo uvést více míst ):
kino
zimní stadion
bazén
letní stadion
knihovna
Mandl
sokolovna
kroužek ve škole
Základní umělecká škola
DDM Stonožka

331
287
204
133
128
120
83
66
58
28

Pokud by děti měly peníze a možnosti ve městě něco udělat pro děti a mládež, bylo by to
toto:
koupaliště
sportoviště
bazén
klub
skatepark
dětský park

117
93
73
65
35
32

Co by mělo být na víceúčelovém hřišti pro děti a mládež:
houpačky
prolézačky
fotbalové hřiště
pískoviště
klouzačky
kolotoč
občerstvení

208
178
151
150
148
87
64

Bezpečnost:
1. Stal jste se vy nebo členové vaší domácnosti obětí nějakého trestného činu?
ano
ne

102
517
2. Pokud ano, tak o jaký trestný čin se jednalo?

krádež
vykradení auta
krádež kola
přepadení
vandalismus

42
16
11
7
4

3. Podnikl jste vy nebo jiný člen vaší rodiny nějaké opatření ke svýšení své
bezpečnosti?
ano
ne

263
353
4. Pokud ano, byly to tato opatření:

nepouštíme neznámé lidi do bytu
vyhýbáme se nebezpečným místům
bezpečnostní vstupní dveře
hlídací pes
ve večerních hodiných nevycházíme z bytu
opatřili jsme si obranné prostředky
chodíme si ve večerních hodninách naproti
alarm v domě
plynová pistole
střelná zbraň
kurs sebeobrany
5. Jaká opatření byste učinil ke zlepšení bezpečnosti?

153
62
48
39
32
25
20
17
11
9
6

větší počet hlídek PČR a MP v noci
kamerový systém
posílení MP
osvětlení tmavých míst
řešení problémů s dopravou

366
186
95
79
77

6. Jakou část města považujete za nebezpečnou:
Malecí
Sokolovna a okolí
vlakové nádraží
noční podniky a jejich okolí
Krčín
náměstí
Rychta

26
22
21
13
13
10
10

7. Domníváte se, že v posledních letech kriminalita ve městě stoupá?
ano
ne

286
201

8. Pokud ano, tak jaká?
krádeže
vandalismus
drogy
kriminalita mládeže
loupeže
poškozování cizích věcí
výtržnosti

108
44
17
11
10
8
6

9. Které faktory mají rozhodující vliv na kriminalitu?
násilí a agresivita v médiích
nezaměstnanost
změna hodnotového systému společnosti
finanční problémy rodin
neorganizovaný způsob trávení volného času
zvyšující se počet rozvodů
nedostatek zařízení pro volný čas

356
237
221
124
67
57
48

nedostatek odborných zařízení

29

10. Myslíte si, že by se kromě policie a specializovaných institucí měla na prevenci
kriminality podílet i obec?
ano
ne
nevím

395
81
127

