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7. Prevence

Kritéria standardu

7a
Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává
a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje,
případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém
správním obvodu.
7b
Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit
spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými
osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní
samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních
služeb, zástupci škol a školských zařízeních, policií České
republiky, probační a mediační službou, soudem, státním
zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě
dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány
veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle
místních podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako
formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti
a mládež
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7a
Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti.
Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity
ve svém správním obvodu.
Způsob naplnění kritéria:
Prevence je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu,
například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole,
sociálním konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně.
Vyhledávání a monitorování ohrožených dětí vyplývá přímo z legislativní úpravy
zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a to z ustanovení § 7,8,10,31
a 32.
Vyhledávání ohrožených probíhá:
•

prověřování přijatých oznámení a podnětů, vč. anonymních

•

sociálním šetřením v rodinách

•

pohovorů s klienty

•

poradenské činnosti

•

pořádání kulatých stolů se školami a školskými zařízeními a dalšími
spolupracujícími subjekty v regionu

•

účasti v těchto komisích:
- Komise prevence kriminality.
- Komise sociálně právní ochrany dětí.
- Komise sociální a zdravotní.

Ve všech těchto komisích aktivně působí při vytváření podmínek pro vznik a realizaci
preventivních aktivit a potřebných sociálních služeb. Prokazatelnost koordinace
je dokladována např. v zápisech z jednání komisí.
Pracovník SPOD vyhledává ohrožené děti také v návaznosti na plnění oznamovací
povinnosti subjekty uvedenými v § 10 a dále dle § 7 a § 8 dle zákona SPOD, distribuci
letáků do míst, kde se mohou nacházet ohrožené osoby.
Monitorování lokalit, kde se zdržují ohrožené děti, provádí pracovník SPOD rovněž
prostřednictvím aktuálních informací Městské policie Litovel. Monitoruje místa vyššího
výskytu ohrožených dětí, která dle situace vyhodnocuje.

V případě realizace plošných kontrolních akcí Policie ČR, Obvodní oddělení Litovel
(např. zaměřených na podávání alkoholu a jiných návykových látek nezletilým),
rozhoduje o účasti pracovníka vedoucí odboru.
Pověření k šetření zpracovává pověřený pracovník SPOD. Podle vyhodnocení situace
posoudí vhodnost použití záznamových médií, v případě potřeby požádá o součinnost
městskou či státní policii. V průběhu vyhledávání dbá bezpečnosti své a svých kolegů.
V případě, že se vyskytne závažnější problém (ohrožení pracovníka, etický problém
apod.), informuje o tom svého nadřízeného (např. telefonicky) a vyčká jeho pokynů.
Při podezření, že je na dítěti páchána trestná činnost, je zákonnou povinností
pracovníka SPOD tuto skutečnost oznámit orgánům činným v trestním řízení.
Konzultace závažných případů probíhají na pravidelných interních poradách
pracovníků SPOD, supervizích.

7b
Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit

spolupracuje

s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci,
zejména

s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli

sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízeních, policií České republiky,
probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli
zdravotních služeb, popřípadě dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami
a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních
podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci
výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.
Způsob naplnění kritéria:
Je navázána spolupráce se všemi subjekty /fyzickými i právnickými/: školy, školky,
zdravotní zařízení, Policie ČR, Městská policie, Úřad práce, Charita Litovel, neziskové
organizace, Bílý kruh bezpečí, Středisko sociální prevence Olomouc, sdružení Podané
ruce, Člověk v tísni, Poradna pro rodinu, psychologické ambulance, obecní úřady
správního obvodu.
Spolupráce probíhá průběžně dle naléhavosti a potřeby klientů, při terénní sociální
práci, při které jsou kontaktovány příslušné instituce osobně, případně telefonicky,
e-mailem.

Při Městě Litovel je zřízena „Komise pro sociálně-právní poradnu dětí“, která se
pravidelně schází 6x ročně. Komise plní úkoly, které jsou stanoveny v § 38 zák. č.
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Z každého jednání se vyhotovuje zápis,
který se předkládá radě města.
Město Litovel je od roku 2006 zapojeno do „Komunitního plánování sociálních služeb“
V roce 2015 byla radou města Litovel zřízena „Komise sociální a zdravotní“, která má
za úkol zpracovat nový komunitní plán. Podrobnější informace jsou uvedeny na
stránkách města Litovel.
Při Charitě Litovel je zřízena miniškolka a mateřské centrum Rybička. Nabídka
mateřského centra umožňuje maminkám na mateřské dovolené obnovit sociální
kontakty, navazovat nová přátelství. Na besedách s odborníky různých oborů

prohlubují své znalosti. Aktivní maminky se zde mohou realizovat na přípravě
programů a nabídnout své schopnosti ostatním. Společná činnost rodičů a dětí přispívá
velkou měrou k rozvoji duševních, citových i manuálních schopností dětí. Děti se zde
mohou stýkat se svými vrstevníky a navazovat první přátelské kontakty, což je důležité
hlavně pro děti před vstupem do mateřské školky.

Komise prevence kriminality
Město Litovel je od r. 1999 zapojeno do Programu prevence kriminality na místní
úrovni. Do tohoto programu město vstoupilo z důvodu nárůstu kriminality v tomto
období. Cílem aktivit prevence kriminality bylo a je, snižování míry a závažnosti trestné
činnosti, jejích příčin a následků, a zvyšování pocitu bezpečí občanů.
Ve městě byla již v r. 2000 zřízena, při Radě města Litovel, Komise prevence
kriminality a manažer prevence kriminality, kteří se podílí na vlastní realizaci programu.
Za dobu existence byla realizována celá řada opatření, od vybudování in-line areálu,
Klubu mladých, plácků pro volnočasové vyžití mládeže, prázdninové pobyty, až po
budování Městského kamerového systému. Dlouhodobě se podařilo integrovat
prevenci kriminality do činnosti města a každoročně je na tuto oblast vyčleňováno část
finančních prostředků z rozpočtu města. Za dobu realizace programu bylo navrženo,
zpracováno a realizováno cca 75 opatření. Část opatření byla podpořena státní dotací
z MV ČR.
Mimo uvedené aktivity plánuje Komise prevence kriminality pravidelné besedy
s pracovníky Toxi týmu PČR a preventisty litovelských škol, kteří předávají informace

z oblasti bezpečnostní a drogové oblasti v Litovli. Z výsledků činnosti Komise prevence
kriminality předseda komise seznamuje členy rady města.

Plán činnosti – Komise prevence kriminality a BESIP na rok 20192022
1. Spolupodílení se na vytváření koncepce bezpečnosti
ve městě
Řešení místních problémů veřejného pořádku souvisejících s pácháním trestné
činnosti. Dle aktuálních problémů navrhovat opatření, která sníží riziko výskytu
trestných činů, jejich škodlivých důsledků a zvýší pocit bezpečí obyvatel.
1. ochrana veřejného pořádku-pokračovat v budování a modernizaci MKDS
2. ochrana majetku - pěší hlídky městské policie a Policie ČR ve
vytipovaných lokalitách
- pomocí zabezpečovacích zařízení chránit majetek
města, občanů
3. práce s mládeží - Klub mladých (pracovníci DDM Litovel, jiné organizace)
- In-line areál (pracovníci DDM Litovel, streetworker,
MP Litovel)
- Prázdninový pobyt pro sociálně slabou mládež (DDM
Litovel)
- Soutěž mladých cyklistů
4. spolupráce se sportovními organizacemi v Litovli

2. Řešení problematiky intervence
Ve spolupráci s odborně vyškolenými pracovníky provádět besedy s mládeží na
vytipovaná témata v Klubu mladých, ve školách.
-

pracovníci DDM Litovel
streetworker sdružení Podané ruce
Městská policie Litovel
Policie ČR

3. Dle Komunitního plánu sociálních služeb spolupracovat na vytváření
opatření zaměřených na cílovou skupinu Osoby společensky
nepřizpůsobivé
Získávat informace z rozšířené řídící skupiny a spolupodílet se na vytváření opatření

4. Vyhodnocování informací z oblasti sociálně-patologických jevů, sledování
dotačních titulů, vytváření a realizace projektů z oblasti prevence kriminality
Na základě podkladů od Personálně informační skupiny Policie ČR, Městské
policie Litovel a podnětů od občanů, vytvářet opatření k eliminaci kriminality ve
městě, zpracovávat projekty v oblasti prevence kriminality a dle vypsaných dotačních
titulů předkládat žádosti o finanční podporu ze státního, krajského rozpočtu.
Vyvíjet snahy, aby prevence kriminality byla i nadále nedílnou součástí rozpočtu
města Litovle a
město vyčleňovalo každoročně finanční prostředky na
realizaci opatření.

5. Spolupráce s výchovnými poradci školských zařízení
Min. 1x ročně pozvat na jednání Komise prevence kriminality výchovné poradce
školských zařízení, prodiskutovat problémy a společně navrhnout řešení.
Pokračovat i nadále v pravidelných besedách s pracovníky TOXI týmu PČR.

6. Financování
1) Oblast prevence kriminality zahrnout jako stabilní položku do rozpočtu
města
2) Státní dotace
3) Sponzoři
Tento dokument byl schválen na 6. schůzi Rady města Litovel, konané dne
31.1.2019, pod
usnesením č.: RM/206/6/2019.

