Program prevence rizikového chování
na roky 2012 – 2015

Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015

1. Program prevence rizikového chování – dotační titul města
Pro roky 2012 - 2015 byla pro oblast prevence rizikového chování uvolněna z rozpočtu města
finanční částka na každý rok ve výši 150 000 Kč a to na podporu jednorázových a krátkodobých
projektu. Tato aktivita probíhá již od roku 2003.
Z přecházejícím let je jednoznačně zřejmé, že tento dotační titul využívají především základní a
střední školy, tedy cílovou skupinou preventivního působení jsou děti a mládež. Každý rok jsou
vyhlášena aktuální preventivní témata, na jejichž řešení mohou předkladatelé podávat svoje žádosti.
Přehled počtu podpořených projektů v daných obdobích:

Rok
2012
2013
2014
2015

Počet projektů
12
12
13
12

Vyhodnocení aktivity – Program prevence rizikového chování – dotační titul města
V této aktivitě budeme pokračovat i v letech dalších. Hlavními předkladateli žádostí o
finanční podporu jsou především základní a střední školy, preventivní projekty jsou
zaměřené na prioritní cílovou skupinu, což jsou děti a mládež. Předložené žádosti jsou
kvalitně zpracovány na předepsaných formulářích s povinnými přílohami. Projekty jsou
v podstatě vždy zrealizovány, včas je vypracováno i závěrečné finanční vypořádání a
hodnocení realizace projektu.
Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování bude usilovat na další roky o navýšení
uvolněné částky z rozpočtu města pro tuto oblast preventivního působení.

2. Dotační titul Ministerstva vnitra ČR pro oblast prevence kriminality
Aktivita č. 1 - Z dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR pro oblast prevence kriminality v letech
minulých byly získávány finanční prostředky na realizaci prázdninových výchovně – rekreačních

pobytů pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením a následnou kriminalitou. Žádosti o
přidělení dotace byly podány i v letech 2012 – 2015.
Přehled výše přidělených dotací
Rok

Výše dotace

2012

78 000 Kč

2013

0

2014

0

2015

48 000 Kč

Prázdninových pobytů se pravidelně účastní děti ve věku 6 – 15 let v počtu cca 20 dětí. Pro tyto děti
to je často jediná smysluplná činnost ve volném čase, kterou během letních prázdnin 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. Pro
pracovnice oddělení sociální prevence je to i velkým přínosem pro vzájemnou spolupráci s rodinami,
s dětmi, lepší navazování vztahů, účinnější 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. Tato aktivita byla zajišťována
pracovníky oddělení sociální prevence ve spolupráci s pracovníky nízkoprahového zařízení Klub
Mandl Nové Město na Metují a se zástupcem z Obvodního oddělení Policie ČR v Novém Městě nad
Metují. Všechny subjekty spolupracují a cílem je zajistit komplexnější řešení problematiky.
Vyhodnocení aktivity č. 1 – Dotační titul Ministerstva vnitra ČR pro oblast prevence
kriminality – výchovně - rekreační pobyty pro děti
Tuto aktivitu vnímáme jako velmi smysluplnou a během doby, co ji realizujeme, můžeme
potvrdit výrazné zlepšení komunikace mezi sociálně-právní ochranou dětí 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. V rámci této aktivity se daří rizikovost v chování dětí včas rozpoznat a
navrhovat adekvátní a účinná výchovná opatření. V oblasti páchání trestné činnosti dětmi
a mládeží se podařilo tento statistický ukazatel výrazně snížit a je naším cílem současný
stav udržet.
Pro finanční podporu této aktivity bude i nadále využíván dotační titul odboru prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR. V případě nezískání dotace je tato aktivita finančně
zajišťována z rozpočtu města.

Aktivita č. 2 - V roce 2015 byla v tomto dotačním titulu podána žádost o rozšíření Městského
kamerového dohlížecího systému o další kamerové body. Dotace byla přidělena ve výši 350 000 Kč.
Vyhodnocení aktivity č. 2 – Dotační titul Ministerstva vnitra ČR pro oblast prevence
kriminality – rozšíření kamerového systému
V zájmu zajištění většího pocitu bezpečí pro občany a komplexnější situační prevence je
důležité v rozšiřování kamerového systému pokračovat i v dalších rizikových lokalitách
města. V rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR je tato možnost v rámci Zásad pro
poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality otevřena
každý rok.
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3. Příměstský tábor
V roce 2012 v rámci spolupráce 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 prevence a dětem nabízeli možnosti smysluplného
trávení volného času, jako jsou výtvarné aktivity, sportovní aktivity, deskové hry.
Vyhodnocení aktivity – Příměstský tábor
Tato činnost byla realizována částečně a to z důvodů malého zájmu ze strany dětí. Pokud
bychom uvažovali pokračovat v této aktivitě i v příštích letech, bude potřeba zapracovat na
větší motivaci cílové skupiny k účasti, nepodcenit propagaci akce a nabídnou jiné, lákavější
aktivity.

4. Sanace rodiny
Dodavatelem sociální služby bude i v dalších letech Salinger Hradec Králové. Do programu jsou
zařazeny rodiny z evidence sociálně-právní ochrany dětí. Během roku 2011 byla nastavena pravidla
vzájemné spolupráce a komunikace. Od tohoto roku probíhají 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.
Vyhodnocení aktivity – Sanace rodiny
Program sanace rodiny stále probíhá a počítáme s jeho využitím i v dalších letech.
Kazuistické semináře probíhají 2 x do roka a v jejich realizaci budeme pokračovat i nadále.
V rámci kazuistických seminářů nastavujeme další spolupráci v rodinách, kde již sanace
probíhá a domlouváme spolupráci v dalších, sociálně-právní ochranou dětí vytipovaných
rodinách.
Realizace případových konferencí probíhá, pracovník služby sanace rodiny je jedním
z účastníků případové konference u rodin, kde je klíčových pracovníkem pro sanaci.

5. Realizace odborných seminářů – Léčení prožívání života
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,
oddělení sociální prevence a nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Klub Mandl Nové Město
nad Metují, zástupcům Městské policie a Policie České republiky, kteří s prioritní cílovou skupinou
v rámci prevence pracují.
Vyhodnocení aktivity – Léčení prožívání života
Semináře se zúčastnilo omezené množství zástupců z organizací, které byly cílovou
skupinou. Další zájem o realizaci tohoto druhu seminářů ze strany účastníků nebyl
zaznamenán. Další spolupráci neplánujeme.

3

6. Komise sociálně-právní ochrany dětí a spolupráce s pediatry.
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 účastní,
jsou především děti zanedbávané.
Vyhodnocení aktivity – Komise sociálně-právní ochrany dětí a spolupráce s pediatry
V rámci jednání komise sociálně-právní ochrany dětí proběhlo jedno setkání s pediatry.
Více setkání se prozatím nepodařilo uskutečnit. Po personálním změnám v rámci složení
členů komise sociálně-právní ochrany dětí se stálou členkou stala pediatrička ze spádové
oblasti. V rámci výkonu sociálně-právní ochrany spolupráce s pediatry přiměřeně probíhá.

7. Preventivní besedy na základních a středních školách
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 mládeže 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
vzájemnou spolupráci na realizaci této preventivní aktivity mezi oddělením sociální prevence a
Městskou policií.
Vyhodnocení aktivity – Preventivní besedy na základních a středních školách
Realizace besed probíhala po celé období programu prevence a probíhá i nadále. Vždy je
reagováno na zakázku příslušné školy, která pracovníky oddělení sociální prevence a
městské policie osloví se svojí zakázkou. V této aktivitě se plánuje pokračovat i v dalších
letech. Ke spojení oddělení sociální prevence s městskou policií v rámci realizace besed
zatím nedošlo, ze stran škol zakázka tohoto druhu nevzešla.

8. Multidisciplinární tým
Každý rok manažer prevence kriminality pravidelně zrealizuje 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.
Vyhodnocení aktivity – Multidisciplinární tým
Setkání probíhá pravidelně 2x za rok. Svolává vždy manažer prevence kriminality a
připravuje program jednání. Ze strany škol je o tuto aktivitu zájem, setkání se účastní školní
metodici prevence. Tuto aktivitu vnímají jako sdílení dobré praxe, navíc mohou přinášet
aktuální témata, která pak společně řeší. K poslednímu setkání byly využity prostory Centra
prevence Mandl. V aktivitě budeme pokračovat i v dalších letech, snahou bude navýšení
počtu setkání a zajištění i spolupráce s lektory, kteří budou účastníky vzdělávat
v aktuálních tématech.
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9. Rodinné konstelace
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, duševní 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 z řady zájemců z minulých let a účast by již nebyla
nabízena další širší odborné veřejnosti. Spolupráce s lektorem by probíhala formou supervizí.
Vyhodnocení aktivity
Aktivita v období realizace programu neprobíhala, nebyla ani zahájena jiná forma
spolupráce s lektorem. V poslední době se vyskytují dotazy na pokračování rodinných
konferencí, je na zvážení, zda v této aktivitě pokračovat i nadále a především jakou formou,
dále vyřešit i otázku finančního zajištění ze strany účastníků.

10. Probační a mediační služba – Tým pro mládež
V roce 2012 město Nové Město nad Metují podepsalo smlouvu 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 kriminality 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. Tým pro mládež sleduje vývojové
trendy, vyhodnocuje aktuální situaci v oblasti rizikového a delikventního chování dětí a mládeže,
identifikuje priority a následně navrhuje strategická opatření s cílem snížit kriminalitu a rizikové
chování dětí a mládeže
Vyhodnocení aktivity – Probační a mediační služba – Tým pro mládež
Tato aktivita byla v rámci Probační a mediační služby předána do kompetence
koordinátorovi Týmu pro mládež v rámci projektu finančně podpořeného EU. Na základě
tohoto finančního zajištění koordinace týmu byla zajištěna jedním celým pracovním
úvazkem. Hlavním úkolem Týmu bylo v souladu se závaznou metodikou Systému včasné
intervence a Týmů pro mládež hledat koordinované interdisciplinární řešení problematiky
rizikových a ohrožených dětí a mládeže a kriminality dětí a mládeže v lokalitě. V tomto
směru bylo realizováno několik dílčích aktivit, proběhla i analýza kriminality okresu
Náchod.
Tato aktivita byla s ukončením projektu pozastavena k 31. 12. 2015. V současné době se
s největší pravděpodobností připravuje realizace návazného projektu, který by měl být
zahájen v průběhu roku 2016.

11. Dotazníkové šetření – sexuální výchova ve školách
V roce 2012 proběhlo v rámci absolventské práce praktikantky oddělení sociální prevence
dotazníkové šetření na všech základních školách Nového Města nad Metují na téma sexuální
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výchovy. Problematika byla hodnocena z pohledu dětí, jejich rodičů a učitelů. Zpracované výsledky
dostaly jednotlivé školy k dispozici k dalšímu využití.
Vyhodnocení aktivity
Dotazníkové šetření proběhlo, výstupy mají školy a oddělení sociální prevence k dispozici.

12. Komise pro rodinu
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 rodinám
s dětmi. Besedy realizovalo Občanské poradenské středisko v Hradci Králové. Zároveň pro rok 2013
a roky další je s 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.
Vyhodnocení aktivity
Proběhly dvě besedy. První byla zaměřena na cílovou skupinu seniorů, zde byla účast
poměrně vysoká. Na druhou besedu, kde byly cílovou skupinou rodiny, se dostavil pouze
jeden občan a ten měl předem s poradnou domluvenu konzultaci.
Činnost OPS Hradec Králové v našem městě nebyla obnovena, pro občany Nového Města
nad Metují svoji poradenskou činnost nadále poskytují v Hradci Králové a v Náchodě.
Pokud se jedná o občana, který z důvodu zdravotního stavu není schopen poradny
navštívit, je možnost využít jejich terénní službu a poradenství je občanovi poskytnuto
v jeho domácnosti.
Komise pro rodinu byla zrušena a o jejím novém zřízení se v současné době neuvažuje.

13. Skupinový preventivní program pro děti Triangl 2
Oddělení sociální prevence ve spolupráci 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.

6

Vyhodnocení aktivity
Preventivní skupinový program pro děti Triangl 2 probíhá každý rok. V roce 2015 Salinger
Hradec Králové vytvořil i návazný program Triangl 2/2, jehož cílovou skupinou jsou děti,
které prošly Trianglem 2. V roce 2015 u nás proběhly obě skupiny. Výstupem programů
jsou konzultace lektora s jednotlivými rodiči a případné nastavení spolupráce rodiny se
sociálně-právní ochranou dětí.
Skupinový preventivní program je ze strany rodiny vnímán jako smysluplný a přínosný.
Aktivita je finančně zajišťována ze strany realizátora. V této aktivitě plánujeme pokračovat
i v dalších letech.

14. Protidrogová prevence
Pro oblast protidrogové prevence manažerka prevence ve spolupráci s pracovní skupinou pro
prevenci rizikového chování zpracovává samostatný dokument.
Vyhodnocení aktivity – Protidrogová prevence
Oblast protidrogové prevence byla zapracována do Strategie prevence kriminality na léta
2016 – 2020.

Přehled aktivit, které byly zahájeny v průběhu realizace
Programu prevence rizikového chování na roky 2012 – 2015

Dětský parlament
Každá základní škola v Novém Městě nad Metují zřídila svůj dětský parlament, který monitoruje
situaci ve škole, vytipovává rizikové oblasti a riziková témata, navrhuje opatření, podílí se na
realizaci preventivních programů s dopadem přímo na žáky dané školy. Zástupci dětských
parlamentů jednotlivých škol jsou členy MIA parlamentu základních škol Nového Města nad
Metují. Do MIA parlamentu vnášejí témata z jednotlivých škol. MIA parlament byl veden oddělením
školství městského úřadu, druhým rokem je veden NZDM Klub Mandl Nové Město nad Metují. Po
transformaci NZDM Klub Mandl v sociální rehabilitaci Centrum prevence Mandl vedení MIA
parlamentu zůstává beze změny

Psycholog sociálně-právní ochrany dětí
Od srpna 2013 je na oddělení sociální prevence zařazena pracovní pozice psychologa sociálněprávní ochrany. Pracovní úvazek je 0,6. S ohledem na počet klientů, které má psycholog ve své
péči a další stále narůstající potřebou ze stran škol a sociálně-právní ochrany dětí proběhla
jednání o navýšení úvazku na 0,8. Toto navýšení bylo ze strany zástupců města zamítnuto.
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Centrum primární prevence Semiramis Chrudim
V roce 2013 byla ze strany Centra primární prevence Semiramis učiněna nabídka pro
novoměstské základní školy na realizace programu primární prevence. Jedná se program
založený na dlouhodobém působení na žáky základních škol, které začíná v šestém ročníku a
postupuje s nimi až do ročníku devátého. Cílem je vyhledávání rizikových skupin ve školním
prostředí, posilování pozitivních vztahů v třídním kolektivu a vzájemná společenská tolerance,
vybudování a posílení schopnosti samostatného rozhodování a vědomí zodpovědnosti k vlastní
osobě, ke svému životu a k celé společnosti, podávání objektivních informací, nácvik dovedností
vedoucích k rozvoji zdravé osobnosti. S Centrem primární prevence Semiramis Chrudim navázala
spolupráci nejdříve Základní škola, Školní 1000, Nové Město nad Metují, v současné době
program primární prevence probíhá na všech třech základních školách.

Centrum terénních programů Laxus Hradec Králové
Centrum poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí
za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Tato aktivita
probíhá v lokalitě Nového Města nad Metují po dobu několika let a je finančně podporována
z rozpočtu města.

Preventista městské policie
V období realizace programu byla v rámci městské policie zřízena pozice preventisty, který
zabezpečuje úkoly v oblasti prevence kriminality v rámci Městské policie Nové Město nad Metují,
realizuje přednášky a besedy, v oblasti prevence kriminality spolupracuje s jinými orgány a
organizacemi, zúčastňuje se setkání, porad a školení zaměřených na prevenci kriminality a
sociálně patologických jevů, je členem pracovní skupiny pro prevenci kriminality

Asistent městské policie
Od roku 2015 je zřízena pracovní pozice asistenta městské policie. Asistent zajišťuje bezpečné
přecházení dětí a mládeže, vykonává preventivní monitoring v okolí škol (např. kouření mládeže,
výskyt nežádoucích osob, drogová prevence aj.), vykonává pěší obchůzky za účelem monitoringu
a získávání poznatků z terénu pro MP, spolupracuje s MP při zajištění správného parkování
vozidel (např. při akcích města), plní další úkoly podle potřeby MP, po předchozí dohodě
spolupracuje při zajištění bezpečnosti zaměstnanců ÚP. Asistent je řízen městskou policií,
finančně je zajišťován úřadem práce.

Městský kamerový dohlížecí systém
Městský kamerový systém je v Novém Městě nad Metují v provozu od roku 2013. V roce 2015
došlo k jeho rozšíření o další kamerové body. Strážníci Městské policie vykonávají dohledovou
činnost 24 hodin denně, a to díky tabletům, které umožňují monitorované území sledovat i při
činnosti v terénu. Hlavním cílem monitorování nových míst je snížení trestné činnosti zejména
majetkového charakteru, pokles přestupků proti veřejnému pořádku a zvýšení bezpečnosti ve
městě. Důležitá je i možnost získání důkazního materiálu pro případné řešení před správními
orgány nebo orgány činnými v trestním řízení.
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Preventivní skupinový program Hrana
Program realizovalo NZDM Klub Mandl Nové Město nad Metují ve spolupráci s oddělením sociální
prevence. Probíhal jednou týdně v prostorách Klubu Mandl. S dětmi pracovaly dvě lektorky.
S dětmi a jejich zákonnými zástupci byly sepsány dohody o účasti v programu, jejímž podpisem
děti i rodiče vyjádřili souhlas s účastí a pravidelnou docházkou na program.
Program byl zaměřen na chlapce a děvčata, u kterých se dlouhodobě projevuje snížená schopnost
vytvářet standardní vztahy s vrstevníky, na děti, které trpí sociální vyřazeností nebo problémovou
pozicí v třídních kolektivech, samy nejsou schopny vytvářet běžné vztahy, obhájit svoji roli ve
skupině dětí, mají zvláštní projevy, které nejsou přijímány vrstevnickým okolím a přímo nebo
nepřímo se delegují do nepříznivých rolí. Může jít i o děti, u kterých jsou již patrné první projevy
rizikového chování jako například účast v problémové partě jako kompenzace nezařazenosti
v běžném kolektivu, vyhýbají se škole ve formě nespecifických zdravotních obtíží a různých
výmluv včetně drobných podvodů, děti snadno manipulovatelné a ovlivnitelné problémovými lidmi.

únor 2016
Dagmar Dvořáčková
manažer prevence kriminality
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