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1. ÚVOD
Koncepce prevence kriminality statutárního města Havířov vychází ze Strategie prevence
kriminality na léta 2012 až 2015 (dále jen „Strategie“), která byla schválena usnesením vlády
České republiky č. 925 ze dne 14. prosince 2011 a navazuje na Strategický plán rozvoje města
II (schválený usnesením ZMH č. 507/10/ZM/08 ze dne 23.6.2008) a Strategický plán
Lokálního partnerství Havířov (schválený usnesením ZMH č. 235/6ZM/2011 ze dne
20.6.2011). Zaměřuje se na specifickou oblast a jejím úkolem je zmapování situace, stanovení
priorit, nastavení cílů a opatření, které povedou ke zlepšení zjištěné situace do roku 2015.
Na celé koncepci se podílela pracovní skupina Bezpečnost a prevence sociálně patologických
jevů v rámci Lokálního partnerství Havířov (dále jen „pracovní skupina“), která byla pro tento
účel rozšířena o další experty.
Dokument je rozdělen do dvou částí. První, analytická část obsahuje bezpečnostní analýzu,
která zahrnuje analýzu kriminality, sociálně-demografickou analýzu, institucionální analýzu,
výsledky ankety Šetření vnímání pocitu bezpečí občanů v Havířově, výstupy z minimálních
preventivních programů základních škol a výsledky SWOT analýzy. Ve druhé koncepční části
jsou identifikovány problémy, vymezeny priority, cíle a konkrétní opatření směřující ke
snižování míry a závažnosti trestné činnosti, jejich příčin a následků a zvyšování pocitu
bezpečí občanů na území města. Tento dokument by měl být zárukou účinnosti přijatých
opatření a udržitelnosti dosažených pozitivních výsledků.

Tento dokument byl schválen Zastupitelstvem města Havířova dne 26.3.2012 číslo usnesení
435/12ZM/2012.
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2. PROBLEMATIKA PREVENCE KRIMINALITY
Obecně prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika výskytu trestných
činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost, včetně strachu
z kriminality. Prevence kriminality se snaží působit na různorodé příčiny kriminality.
Pojem prevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální prevence, situační prevence,
včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem
trestných činů.
Situační prevence (specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují
pravděpodobnost odhalení pachatele, snižují potencionální zisk z trestné činnosti).
Sociální prevence (vytváření aktivit zaměřených na změnu nepříznivých společenských a
ekonomických podmínek prostředí, které produkuje pachatele trestné činnosti; v praxi se
jedná především o aktivity zaměřené na rizikové skupiny obyvatel, které vyžadují
specializovanou péči a pomoc, zejména na problémovou mládež).
Informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností
(prostřednictvím médií, přednášek, besed, letáků a poradenských služeb).
Cílem těchto opatření je zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování míry a závažnosti
trestné činnosti na území města Havířova.
Preventivní aktivity se uskutečňují na úrovni primární, sekundární a terciární.
Primární prevence se zaměřuje na všechny občany (osvěta, informace, poradenství apod.).
Sekundární prevence na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se
stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy (např.
vandalismus, šikana, záškoláctví, rasové konflikty apod.) a na příčiny kriminogenních situací
(dlouhodobá nezaměstnanost, sociální chudoba apod).
Terciární prevence se pak soustřeďuje na kriminálně narušené jedince a na prokriminální
sociální prostředí.
Účinná prevence kriminality je základním faktorem při podpoře udržitelného rozvoje.
Snižování kriminality a zvyšování bezpečí zlepšuje podmínky pro podnikání a zaměstnanost a
umožňuje směřování zdrojů do oblasti socio-ekonomického rozvoje namísto kontroly
kriminality.
Systém prevence kriminality v České republice v letech 2012 až 2015 je založen na třech
úrovních – republikové, krajské a lokální (obecní). Lokální úroveň tvoří síť všech obcí v ČR,
které za splnění dále stanovených podmínek mají možnost v období let 2012 až 2015
předkládat prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu žádosti o dotace v oblasti
prevence kriminality na realizaci Programu prevence kriminality obce (dále jen „Program“).
Jestliže město splní stanovené podmínky a při zpracování žádosti o dotaci na Program bude
respektovat cíle a priority Strategie, Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a
Metodiku přípravy plánu prevence kriminality obce na léta 2012-2015, může očekávat
každoročně po dobu trvání Strategie převod státní účelové dotace do svého rozpočtu.
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Přehled stanovených podmínek:
- existence funkce manažera prevence kriminality
- existence pracovní skupiny pro prevenci kriminality
- existence Plánu (koncepce) prevence kriminality města (min. 2 letý) schváleného
radou nebo zastupitelstvem města a doplněného o stanovisko místně příslušného
útvaru Policie ČR
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3. ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
Koncepce je zpracována na základě vyhodnocení výsledků analýzy bezpečnostní situace,
která zahrnuje následující části:
-

protiprávní (analýza kriminality - přečiny, zločiny, přestupky)

-

sociální (sociálně-demografická analýza - počty nezaměstnaných, počty vyplacených
sociálních dávek závislých na výši příjmu, informace o sociálně vyloučených
lokalitách)

-

institucionální (přehled organizací činných v prevenci kriminality tj. subjekty působící
v oblasti sociální a situační prevence)

-

výsledky z dotazníkového „Šetření vnímání pocitu bezpečí občanů v Havířově“

-

výstupy z

minimálních preventivních programů základních škol - „Sociálně

patologické jevy na ZŠ“
-

výsledky SWOT analýzy zpracované pracovní skupinou
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3.1 ANALÝZA KRIMINALITY
Při plánování programů prevence kriminality bylo důležité popsat počet a typy trestné
činnosti, strukturu pachatelů a identifikovat rizikové lokality na území města Havířova jednak
z hlediska Policie ČR, jednak z hlediska veřejnosti.
Podklady zpracovala Policie ČR a Městská policie Havířov ze svých statistik. Rizikové
lokality z pohledu veřejnosti jsou výsledkem dotazníkového Šetření vnímání pocitu bezpečí
občanů v Havířově.
Tabulka č. 1: Skladba kriminality (přečiny i zločiny)
Název
Vraždy celkem
Nejčastější násilné činy:
Loupeže
Úmyslné ublížení na zdraví
Nebezpečné vyhrožování
Nebezpečné pronásledování
Vydírání
Omezování a zbavení os.svobody
Porušování domovní svobody
Týrání svěřené osoby
Týrání osoby žijící ve spol.obydlí
Násilné činy celkem
Nejčastější mravnostní činy:
Znásilnění
Pohlavní zneužívání ostatní
Ostatní pohlavní úchylky
Mravnostní činy celkem
Nejčastější krádeže vloupáním:
Krádeže vloupáním do obch.
Krádeže vloupáním do výkl. skříní
Krádeže vl. do restaurací a hostin.
Krádeže vloupáním do kiosku
Krádeže vloupáním do škol
Krádeže vloupáním do bytu
Krádeže vl. do vík.chat soukr. osob.
Kr. vloupáním do rod.domků
Krádeže vloupáním do ostatních objektů
Krádeže vloupáním celkem
Nejčastější krádeže prosté:
Krádeže kapesní
Krádeže jiné na osobách
Krádeže mot. voz.dvoustopých
Krádeže věcí z automobilu
Krádeže součástek mot. vozidel
Krádeže jízdních kol
Krádeže v bytech
Krádeže v jiných objektech
Krádeže ostatní
Krádeže prosté celkem

2009
2

2010
2

2011
1

57
62
14
0
10
1
13
4
13
187

52
72
30
4
14
4
22
1
4
215

75
89
25
2
22
0
35
1
5
265

3
13
5
24

11
3
3
20

8
3
1
16

69
15
24
18
7
113
4
6
309
567

57
2
33
10
8
51
0
7
393
562

49
4
35
18
14
53
0
14
439
629

309
25
96
461
19
72
47
224
53
1309

169
14
110
240
30
43
47
199
54
912

189
32
133
264
48
137
47
206
72
1137
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Název
Nejčastější ostatní majetkové činy:
Podvod
Zpronevěra
Zatajení věci
Poškozování cizí věci
Majetkové činy celkem
Nejčastější ost. krim. činy:
Výtržnictví
Sprejerství
Ohrož.vých. mlád. sváď. k pohl. styku
Podávání alkoh. nápojů mládeži
Ned. výr.a d. psych. l. a jedu pro J
Požáry
Maření výkonu úř. rozhodnutí
Ostatní krim.činy celkem
Nejčastější zbývající kriminalita:
Dopr. nehody silniční-nedbal.
Ohrožení pod vl. náv. l.,opilství
Zanedbání povinné výživy
Ostatní trestná činnost
Zbývající kriminalita celkem
Nejčastější hospodářské činy:
Ochrana měny
Zpronevěra
Podvod
Neoprávněné držení platební karty
Úvěrový podvod
Hospodářské činy celkem
Celková kriminalita

2009

2010

2011

53
14
28
151
2 122

52
7
21
123
1677

40
16
17
155
1994

12
20
10
0
12
25
32
120

17
16
11
3
15
23
76
168

11
15
19
2
11
13
95
194

79
72
141
155
458

55
56
172
18
307

45
42
151
10
256

15
15
21
97
48
217
3128

10
15
18
80
32
178
2565

23
13
27
77
25
198
2923

Ve srovnání s rokem 2010 páchání trestné činnosti ve městě Havířov má stoupající
tendenci. Statistický výkaz celkové kriminality vzrostl z 2565 na 2923 (nárůst 14 %). Tento
nárůst policie zaznamenala plošně na celém území bývalého okresu Karviná.
V oblasti majetkové kriminality krádeže prosté vzrostly z 912 skutků za rok 2010 na 1137
skutků za rok 2011. Největší nárůst byl zaznamenán u krádeží jízdních kol (+94), u krádeží
kapesních (+20), krádeží věcí z automobilu (+24) a krádeží morových vozidel (+23). Nárůst
byl zaznamenán rovněž u krádeží vloupáním (+67), přičemž např. počet krádeží vloupáním do
rodinných domů se zvýšil o 100 % (loni zaznamenáno 7 skutků, v letošním roce 14).
Násilná trestná činnost má rovněž stoupající tendenci. V průběhu roku 2011 policie šetřila
celkem 265 skutků, v roce 2010 to bylo 215 skutků. Nárůst byl zaznamenán především u
následujících trestných činů: loupeže (+23), vydírání (+8) a porušování domovní svobody
(+13).
Tabulka č. 2: Celkový nápad trestné činnosti na území města Havířova v letech 2010 a 2011
(přečiny i zločiny)

Celková kriminalita

2010

2011

rozdíl

Index 2011*

2565

2923

+ 358

365,84

*Index = počet trestných činů/počet obyvatel x 10 000
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Tabulka č. 3 Kriminalita ve městě Havířově dle jednotlivých obvodů PČR (období 2009-2011)
Havířov
Havířov
Havířov
1
2
3
2009
2010
2011
2009
2010 2011*
2009
2010
2011
název
zjištěno zjištěno zjištěno zjištěno zjištěno zjištěno zjištěno zjištěno zjištěno
Násilné činy
celkem
58
72
163
53
86
26
76
57
76
Mravnostní
činy celkem
9
7
9
7
7
1
8
6
6
Majetkové
658
520
1083
865
700
320
599
457
591
činy celkem
Ostatní
krim. činy
celkem
46
50
102
33
63
13
41
55
79
Zbývající
kriminalita
celkem
173
116
155
131
108
31
154
70
70
Hospodářské
činy celkem
95
71
140
88
55
22
34
52
36
Celková
1039
836
1652
1177
1019
413
912
697
858
kriminalita
* V roce 2011 došlo k fúzi OO PČR Havířov 1 a OO PČR Havířov 2. Obvod PČR Havířov 2 je proto samostatně
sledován pouze do 31.5.2011; po tomto datu je kriminalita obvodu PČR Havířov 2 sledována v rámci obvodu
Havířov 1

Ve služebním obvodě OO PČR Havířov – Město (společný územní obvod dřívějších OO
PČR Havířov 1 a OO PČR Havířov 2) spočívá významná část nápadu trestné činnosti a
dalšího protiprávního jednání v případech tzv. krádeží na osobách, k nimž dochází zejména
v okolí tří nákupních center (a také v jejich prodejních prostorách) – Kaufland na ul. Těšínská,
Kaufland na ul. Před tratí a nyní i Globus na ul. U Skleníků. U řady z nich byly zaznamenány
poznatky k osobám pachatelů zejména z řad romského etnika.
Rovněž série krádeží vloupáním do společných sklepních prostor či sklepních boxů
v obytných domech a vloupání do osobních motorových vozidel jsou v celkovém nápadu
trestné činnosti na zmíněném teritoriu zastoupeny značnou měrou. Z případů tohoto druhu
trestné činnosti, které byly objasněny, lze vyvodit závěr, že zmíněných deliktů se dopouštějí
zejména relativně mladí, nezaměstnaní, mnohdy sociálně vyloučení pachatelé.
S ohledem na zvýšení nápadu trestných činů souvisejících s neplacením výživného lze
usuzovat na přímou souvislost s vysokou nezaměstnaností a se stále se zhoršující
ekonomickou situací ve společnosti.
Ve služebním obvodě OO PČR Havířov – Šumbark převládají krádeže prosté, krádeže na
osobách, krádeže vloupáním do objektů (i vozidel) – struktura pachatelů je různorodá,
většinou se jedná o pachatele ve věku kolem 15-25, často s trestní minulostí, velká řada z nich
požívá návykové látky.
Rizikové lokality z hlediska PČR:
Havířov - Prostřední Suchá, ul. Nový Svět
Havířov – Prostřední Suchá, ul. Dělnická, Hornická a Kpt. Jasioka
Havířov – Suchá, ul. U Hřiště 13 B, ubytovna Impuls
Havířov – Podlesí, ul. Okrajová 4, ubytovna Merkur
„Starý Šumbark“ – lokalita vymezená ulicemi U Nádraží, Anglická, Náměstí T. G. Masaryka,
Obránců míru, Opletalova
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Všechny uvedené lokality se vyznačují koncentrací sociálně slabých vrstev obyvatelstva,
především z řad Romů, kteří jsou dlouhodobě či trvale nezaměstnaní. Dochází zde k častému
narušování občanského soužití, drobným krádežím, vloupáním a výtržnostem.
Dne 24.9.2011 byla ubytovna Merkur cílem pochodu cca 80 účastníků mítinku Dělnické
strany sociální spravedlnosti – Policií ČR zakázán vstup do areálu ubytovny. Zákaz vstupu
nebyl porušen.
Rizikové lokality z hlediska veřejnosti:
Šumbark celý
Šumbark (stará zástavba)
Prostřední Suchá
Okolí ubytovny Merkur
Obchodní dům Permon
Centrum města
Stromovka
Okolí nočních barů a heren
Okolí vlakového nádraží
Tabulka č. 4 Struktura pachatelů trestné činnosti (období 2009 - 2011)
celkem
Věk 0-14
osob
let Věk 15-17 let recidivisté
Trestná činnost
Rok 2009
Násilné činy celkem
187
7
10
58
Mravnostní činy celkem
24
3
1
6
Majetkové činy celkem
2122
19
55
330
Ostatní krim.činy celkem
120
2
3
48
Zbývající kriminalita celkem
458
0
2
272
Hospodářské činy celkem
217
0
2
57
Celková kriminalita
3128
31
73
771
Rok 2010
Násilné činy celkem
215
5
6
93
Mravnostní činy celkem
20
2
0
11
Majetkové činy celkem
1677
7
32
377
Ostatní krim.činy celkem
168
1
1
84
Zbývající kriminalita celkem
307
1
2
149
Hospodářské činy celkem
178
3
2
34
Celková kriminalita
2565
19
43
748
Rok 2011
Násilné činy celkem
265
2
6
97
Mravnostní činy celkem
16
0
1
4
Majetkové činy celkem
1994
6
45
394
Ostatní krim.činy celkem
194
1
7
134
Zbývající kriminalita celkem
256
0
0
134
Hospodářské činy celkem
198
0
5
57
Celková kriminalita
2923
9
64
820

Co se týče struktury pachatelů trestných činů, v roce 2011 bylo 28 % skutků spácháno
recidivisty (v roce 2009 to bylo zhruba 25 % a 29 % v roce 2010). Podíl dětí a mladistvých na
celkové kriminalitě byl v roce 2011 zhruba 2,5 % (v roce 2009 to bylo 3,3 % a v roce 2010
zhruba 2,4 %). Další podrobnější statistické údaje týkající se struktury pachatelů a obětí
trestných činů nebyly v době zpracování Koncepce k dispozici.
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Strážníci Městské policie Havířov k bezpečnosti osob a majetku přispěli v roce 2011
zadržením 247 osob podezřených ze spáchání trestných činů, 119 hledaných osob a nalezením
14 vozidel v pátrání. Ve srovnání s rokem 2010 strážníci zadrželi o 53 pachatelů podezřelých
ze spáchání trestných činů více, dále zadrželi o 73 hledaných osob více a nalezli o 6 vozidel
v pátrání více a tím výrazně přispěli k ochraně bezpečnosti osob a majetku.
Pomocí městského kamerového dohlížecího systému bylo strážníky MP v roce 2011
zadrženo 10 osob podezřelých ze spáchání trestných činů a 43 záznamů si policie převzala
v rámci šetření trestných činů. Na základě zjištění pomocí kamerového systému bylo řešeno
118 osob podezřených ze spáchání přestupků. Dále bylo kamerami zjištěno a zaznamenáno 6
dopravních nehod a na základě zjištění pomocí kamer byla poskytnuta pomoc 31 osobám a
zadržena 1 hledaná osoba.
Na základě signalizace pultu centralizované ochrany bylo uskutečněno v roce 2011 celkem
1123 výjezdů. V šesti případech bylo zjištěno vniknutí do objektu, z toho ve dvou případech
došlo k zadržení pachatelů vloupání do objektu a ve čtyřech případech pachatelé nebyli
zadrženi. V dalších 4 případech došlo pouze k poškození dveří či oken bez vniknutí osob do
objektu a včasným příjezdem strážníků na místo bylo zabráněno dalším škodám a v okolí
objektů byla zadrženy čtyři podezřelé osoby.
Celkem bylo k 31.12.2011 na pult centralizované ochrany připojeno 139 objektů, z nichž 110
objektů je města Havířova, 17 objektů organizací, kterým byla udělena výjimka Radou města
Havířova pro připojení, 6 objektů komerčních, 4 objekty města Šenova, kde výjezd zajišťuje
MP Šenov a 2 objekty firmy NAM systém v Orlové, kde výjezd zajišťuje MP Orlová.
Mimo řešení přestupků strážníci MP zajišťovali v průběhu roku 2011 veřejný pořádek při
hokejových utkáních AZ Havířov, prováděli kontroly parkovišť v nočních hodinách, kontroly
jízdních kol, kontroly na neoprávněné užívání veřejného prostranství a chodníků, kontroly
podezřelých osob, kontroly osob mladších 18-ti let hrajících na výherních automatech,
kontroly ve spolupráci s lesní a mysliveckou stráží, zajišťovali vybrané přechody před
základními školami a dohlíželi na dodržování provozního řádu skateparků a na dětských
hřištích.
V průběhu roku 2011 proběhlo 12 společných kontrol s pracovníky oddělení sociálně-právní
ochrany dětí MMH na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi spáchaných
podáním, prodáním nebo umožněním požití alkoholu osobám mladším 18-ti let a dvě kontroly
na záškoláctví v sociálně vyloučených lokalitách. Samostatně prováděli strážníci tyto kontroly
denně.
V roce 2011 strážníci MP odhalili 24 201 přestupků, což je ve srovnání s rokem 2010 o 2 804
více (v roce 2010 odhaleno strážníky 21 397 přestupků).
Tabulka č. 5 obsahuje data o vybraných druzích přestupků, které v letech 2010 a 2011
odhalila Městská Policie Havířov a Police ČR. V uvedených počtech jsou zahrnuty rovněž
přestupky oznamované k dalšímu řešení ke správnímu orgánu.
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Tabulka č. 5 Data o vybraných druzích přestupků (období 2010 - 2011)
počet obyvatel
přestupky - abs. počet
index na 10 tis. obyvatel
změna
změna
proti
k 31.12. roku
rok
k 31.12. změna
rok
rok
10-11
druh
2011
2010
2011
10-11
2010
2011
(index)
2010
§ 22
(BESIP) 79 898 -1 087
8 897
11 196
2 299
1 099
1 401
302
§ 30
(alkohol
a toxi)
79 898
-1087
1 210
1 056
-154
1 380
1 513
133
§ 46 - 48
-1087
11 177 12 090
913
212
298
86
(pořádek) 79 898
§ 50
(majetek) 79 898
-1087
1 713
2 379
666
149
132
-17
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10-11
(%)
27,5
9,6
40,6
-11,4
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3.2 SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
Charakteristika města a obyvatelstvo
Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi v poloviční
vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí s
hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi Šenov a
Václavovice.
V současnosti bydlí v Havířově necelých 80 000 obyvatel v osmi městských částech:
Město
Bludovice
Podlesí
Šumbark
Prostřední Suchá
Životice
Dolní Suchá
Dolní Datyně
Celkem

34 056
2 649
14 962
20 759
5 084
1 204
704
480
79 898

Z celkového počtu obyvatel je 32 928 mužů, 35 251 žen, 5 950 chlapců do 15-ti let a 5 766
děvčat do 15-ti let.
V Havířově je stejně jako v jiných městech České republiky patrný úbytek populace (za rok
2011 se snížil počet občanů o 1 087) a stárnutí populace.
Na území města žije rovněž 1 454 cizinců s platným trvalým pobytem.
Do správního obvodu města Havířova náleží obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá
a Těrlicko.
Nezaměstnanost
Město Havířov bylo budováno především z potřeby zajistit bydlení pracovním silám
ostravsko-karvinské aglomerace. Výsadním postavením v tomto regionu byla těžba uhlí a
navazující hutnické závody. Většina ekonomicky aktivních občanů trvale bydlících
v Havířově byla tak nucena za prací dojíždět do blízkého okolí. Vlivem restrukturalizace
průmyslu jsou v současném období tyto možnosti značně omezené, přičemž míra
nezaměstnanosti ve městě v roce 2011 dosáhla 13,28 %.
Index na 10 tisíc obyvatel:
Rok 2010
817
Rok 2011
731
(počet uchazečů o zaměstnání/počet obyvatel ve městě x 10 000)
Ukazatele za město Havířov
Počet uchazečů o zaměstnání
Míra nezaměstnanosti

Rok 2010
6618
15,50

Rok 2011
5839
13,28

Rozdíl
-779
-2,22

Zdroj Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě
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V oblasti Havířovsko (Havířov, Horní Suchá, Horní Bludovice, Těrlicko, Albrechtice)
dosahovala zaměstnanost (ke dni 31.12.2010; statistika k 31.12.2011 nebyla prozatím k
dispozici) u 117 zaměstnavatelů s 20 a více zaměstnanci 8637 osob, tj. 15,4 % zaměstnanosti
těchto vybraných subjektů v okrese, což bylo o 0,1 % méně než před rokem. Během
posledního roku se zaměstnanost těchto subjektů snížila o 115 osob, tj. o 1,3 %. V této oblasti
zaznamenává dlouhodobě nejvyšší podíl odvětví vzdělávání (19,9 %). Druhou pozici zaujímá
s 15,9 % odvětví zdravotní a sociální péče a s 8,3 % dvě odvětví, a to obchod a stavebnictví.
Jedná se o oblast, která je typická vysokým počtem obyvatel a nedostatkem vlastních
pracovních míst, který se odráží v nejvyšším počtu nezaměstnaných osob. Řešen je zpravidla
vyjížďkou za prací.
Úřad práce vede rovněž evidenci volných pracovních míst. K 31.12.2011 bylo v rámci okresu
Karviná k dispozici 834 volných pracovních míst, z toho pro důlní provozy 137 míst. Největší
poptávka v měsíci prosinci 2011 byla po profesích operátorů telefonních panelů (20),
prodavačů (17), pracovníků ochrany a ostrahy (10) a montážních dělníků (10).
Počty vyplacených dávek
Sledování počtu vyplacených sociálních dávek bylo rozdílné podle druhu dávky.
Dávky státní sociální podpory byly úřadem práce sledovány pouze v součtu za celý okres
Karviná, přičemž nám byla poskytnuta data za rok 2010 a 1. pololetí roku 2011.
Dávky pomoci v hmotné nouzi byly evidovány Magistrátem města Havířova. Zde bylo možno
přesně specifikovat počet vyplacených dávek ve správním obvodu ORP za léta 2010 i 2011.
1. pololetí 2011 bylo poskytnuto a vyplaceno Úřadem práce Karviná 180 269 sociálních
dávek. V uvedeném počtu jsou zahrnuty: příspěvek na bydlení a sociální příplatek. Ostatní
sociální dávky mezi které patří příspěvek na úhradu potřeb dítěte, rodičovský příspěvek a
další nejsou v tomto počtu zahrnuty. Dávky jsou sledovány za celý okres Karviná, který čítá
k 31.12.2010 celkem 270 412 obyvatel.
Index na 10 tisíc obyvatel:
Rok 2010
6 666
1. pololetí 2011
2 549
(počet vyplacených dávek/počet obyvatel v okrese Karviná x 10 000)
Ukazatele za okres Karviná
Příspěvek na bydlení
Sociální příplatek
Celkem

Rok 2010
počet dávek
99 189
81 080
180 269

Rok 2010
Výdaj v Kč
225 743 472
139 329 348
365 072 820

1. pol. 2011
počet dávek
59 103
9 829
68 932

1. pol. 2011
Výdaj v Kč
143 122 670
20 472 162
163 594 832

Zdroj Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě

V roce 2011 bylo ve správním obvodu Havířov vyplaceno celkem 34 472 dávek pomoci
v hmotné nouzi, což je nárůst o 3 948 vyplacených dávek oproti loňskému roku. V uvedeném
počtu jsou zahrnuty: dávky hmotné nouze, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a
mimořádná okamžitá pomoc. K 31.12.2011 bylo ve správním obvodu města Havířova
evidováno 96 593 obyvatel, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 332
méně.
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Index na 10 tisíc obyvatel:
Rok 2010
3 149
Rok 2011
3 569
(počet vyplacených dávek/počet obyvatel správního obvodu ORP x 10 000)
Ukazatele za Havířov (ve správním obvodu ORP)
Počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi

Rok 2010

Rok 2011

30 524

34 472

Zdroj OSV Magistrátu města Havířova

Přehled vlastnictví bytů v Havířově
Největším vlastníkem bytového fondu je RPG Byty, s. r. o. následovaný Stavebním bytovým
družstvem Havířov. Město Havířov disponuje 22 % bytového fondu města a je třetím
největším vlastníkem.
byty
obecní (Městská realitní agentura)
stavební bytová družstva
RPG Byty, s. r. o.
rodinné domy
celkem

počet
7 763
10 178
12 053
4 754
34 748

Zdroj MMH

Sociálně vyloučené lokality
Na území města Havířova se nacházejí dvě oblasti, které lze označit jako sociálně vyloučené
romské lokality. Jedná se o starou zástavbu v Havířově Šumbarku a část městské části
Havířov – Prostřední Suchá. Strategický plán lokálního partnerství Havířov, zpracovaný
Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2011 charakterizuje
vyloučené romské lokality následovně:
Sociálně vyloučené lokality v Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední Suchá nejsou
prostorově vyloučeny, naplňují však řadu dalších znaků vztahujících se zejména
k obyvatelstvu, které umožňují tyto lokality za sociálně vyloučené označit.
Sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám, jsou
vyloučeni ze společenských sítí, nemají dostatek kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu
a jsou odříznuti od vzdělávacích příležitostí. Často se potýkají s nahromaděnými problémy,
které sami neumí efektivně řešit, např. zadluženost, ztráta zaměstnání, platební neschopnost,
problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, vzdělání, závislost na sociálních dávkách,
špatné právní vědomí, apatie, závislost na lichvářích, neschopnost hospodařit, život
v prostorově vyloučených částech obce, špatný zdravotní stav. Jako adaptace na podmínky
sociálního vyloučení se často vytváří specifické hodnoty a normy, mezi něž patří například
důraz na přítomnost, neschopnost plánovat do budoucna, pocity beznaděje a bezmoci či
přesvědčení, že člověk nemůže ovlivnit vlastní sociální situaci.
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Město Havířov se řešení situace v těchto vyloučených lokalitách dlouhodobě věnuje a přijalo
celou řadu opatření směřujících k integraci sociálně vyloučených obyvatel či ke zvýšení
bezpečnosti v těchto lokalitách. Mezi tyto aktivity patří zejména zřízení mobilní služebny
Městské policie Havířov, zřízení asistentů prevence kriminality při Městské policii Havířov,
zřízení místa romského asistenta při Magistrátu města Havířova, zvyšování počtu
přípravných tříd při základních školách a další.
Popis vyloučené lokality Havířov – Šumbark
Problém sociálního vyloučení je v Havířově spojován především s městskou částí Šumbark,
konkrétně s jeho starší zástavbou sídlištního typu. Jedná se především o starší čtyřpodlažní
cihlové domy se čtyřmi vchody. V každém vchodě je osm bytů. Lokalitu lze vymezit ulicemi
Obránců Míru, Jarošova, Dukelská, Anglická a Šenovská. Jedná se o byty, které nejsou
napojeny na centrální vytápění a ve kterých obyvatelé k vytápění užívají gamata nebo kotle na
tuhá paliva. Majitelem většiny bytů v této lokalitě je společnost RPG Byty, s. r. o. Majitelem
dvanácti vchodů bytových domů je město Havířov, které byty spravuje prostřednictvím
Městské realitní agentury.
Ve „starém“ Šumbark bydlí podle expertních odhadů přibližně 1200 Romů. Jejich podíl na
celkovém počtu lokality je odhadován na 70 %. Mezi největší problémy lokality patří vysoká
míra nezaměstnanosti, která dosahuje až 90 %. Přístup na trh práce stěžuje romským
obyvatelům nízká vzdělanostní úroveň. S nedostatkem pracovních příležitostí je spjata také
vysoká míra zadluženosti. Mezi převážně romskými obyvateli lokality Šumbark a ostatními
zde žijícími obyvateli dochází k častým konfliktům z důvodu rozdílného životního stylu. Ke
konfliktům dochází také mezi starousedlými Romy a Romy nově přicházejícími do lokality.
Děti z této lokality nejčastěji navštěvují základní školy na ulicích Jarošova a Školní.
Do roku 2011 Havířov postrádal existenci organizace, která by se soustředila pouze na
poskytování služeb vedoucích k řešení situace romského etnika. Nově od roku 2012 díky
projektu realizovanému z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost zde budou
poskytovány sociální služby v Poradenském centru KHAMORO, jehož provozovatelem
budou Sociální služby města Havířova.
V lokalitě dále působí Armáda spásy, která provozuje sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, Slezská diakonie, která provozuje Poradnu pro rodinu, Poradnu ELPIS pro oběti
násilí, týrání a zneužívání a Intervenční centrum. Od roku 2010 působí ve staré části
Šumbarku Církevní středisko volného času sv. Jana Boska, které zde provozuje otevřený klub
Maják.
V Havířově – Šumbarku jsou z pohledu policie rizikovými místy majetkové trestné činnosti
především místa s vysokým výskytem krádeží vloupáním do motorových vozidel. Časté
problémy se objevují v bezprostřední blízkosti restauračního zařízení Bivoj, kdy byl
zaznamenám zvýšený výskyt násilné a majetkové trestné činnosti, zpravidla ve vzájemné
spojitosti. Jedná se o loupežná přepadení a krádeže na osobách.
Popis vyloučené lokality Havířov – Prostřední Suchá
Druhá oblast s koncentrací sociálně vyloučených obyvatel se nachází v Prostřední Suché a lze
ji rozdělit na dvě části – Nový Svět a lokalita tvořená ulicemi Dělnická, Hornická, Frýštátská
a Kapitána Jasioka. Obě části od sebe odděluje silnice vedoucí do centra města. První část
lokality tzv. Nový Svět je soustředěná podél stejnojmenné ulice. Jedná se o jednoposchoďové
(přízemí a první patro) cihlové domy se dvěma vchody a šesti byty, které jsou ve špatném
technickém stavu. Převážnou většinu obyvatel tvoří příslušníci romského etnika. Na ulicích
Dělnická, Hornická, Frýštátská a Kapitána Jasioka tvoří „jádro“ lokality dvoupatrové činžovní
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domy soustředěné okolo hlavní cesty. Některé byty v těchto domech jsou neobydlené a
několik bytů je neobyvatelných. Vesměs se jedná o byty snížené kategorie. V lokalitě Havířov
– Prostřední Suchá žije podle odhadu expertů přibližně 350 osob romského etnika. Významná
část domů v sociálně vyloučené lokalitě Prostřední Suchá jsou ve vlastnictví RPG Byty s. r. o.
Stejně jako v Havířově – Šumbarku je také zde velkým problémem nezaměstnanost, která je
zde odhadována až na 95 %, nízká vzdělanostní úroveň a zadluženost obyvatel. V Prostřední
Suché je velkým problémem zanedbávání povinné školní docházky. V poslední době dochází
v této lokalitě k velké migraci obyvatel a tím je také ztížena případná sociální práce
s obyvateli této lokality.
Terénní pracovníci nově zřízeného Poradenského centra KHAMORO budou rovněž v této
vyloučené lokalitě od roku 2012 poskytovat své služby.
V Havířově – Prostřední Suché převládá páchání trestné činnosti majetkového charakteru,
zejména krádeží zboží v hypermarketech a s tím související problém s pachateli krádeží na
osobách pohybujících se v těchto prodejnách i na přilehlých parkovištích.
Z pohledu policie je vývoj kriminality v rámci lokality spatřován jako víceméně konstantní.
Co se týče pachatelů zejména přestupků, věkové rozmezí je již od deseti let až po důchodový
věk. Jsou vnímány i takové způsoby kriminálního jednání, kdy např. „cizí“ Romové přijedou
za účelem páchání trestné činnosti a po incidentu odjíždí.
V lokalitě je umístěna jedna z kamer městské policie, která slouží především k monitorování
prostoru před ZŠ kpt. Jasioka, přilehlé střední školy, sportovního dětského hřiště a prostor
v okolí prodejny potravin, restaurace a autobusové zastávky. Další čtyři kamery jsou umístěny
na dalších frekventovaných místech v Prostřední Suché.
Podrobný popis obou sociálně vyloučených lokalit je blíže specifikován v Situační analýze
vybraných sociálně vyloučených lokalit v obci Havířov, která byla zpracována výzkumnou
agenturou Sociotrendy (2011). Součástí analýzy jsou rovněž závěrečná zjištění, která
formulují hlavní problémy obyvatel sociálně vyloučených lokalit.
Z pohledu členů pracovní skupiny existují na území města další menší lokality, které je
možno charakterizovat jako sociálně vyloučené lokality, jelikož se zde zdržují krajně
nepřizpůsobiví občané; konkrétně se jedná o ubytovny Merkur v Havířově – Podlesí a Impuls
v Havířově – Prostřední Suché. Rovněž polská menšina, především horníci obývající
ubytovny, jsou vnímáni jako poměrně agresivní a problematičtí.
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3.3 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA
Mapuje aktivity právních subjektů samosprávy nebo veřejné správy, nestátních neziskových
organizací, církevních organizací a dalších podnikatelských subjektů z oblasti bezpečnosti a
prevence kriminality. Opírá se o výstupy dílčích strategických dokumentů města Havířova
(Komunitního plánu, Koncepce kultury, Koncepce tělovýchovy a sportu atd.).
Přehled institucí, které v současnosti ovlivňují prevenci kriminality a protidrogovou prevenci
v Havířově:

3.3.1 Orgány státní správy a samosprávy
Policie ČR (PČR)
Úkolem PČR je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet
trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního
pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními
smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
Policie ČR působí na poli prevence kriminality např. realizací preventivních programů a
besed (BESIP, besedy zaměřené na bezpečné chování seniorů, akce zaměřené na potlačení
majetkové trestné činnosti apod.), prováděním dohledu nad mládeží, řešením problematiky
v dopravě. Při své činnosti spolupracuje zejména s Městskou policií Havířov. Obě policejní
složky se pravidelně scházejí spolupráce je dlouhodobě na velmi dobré úrovni.
Ve městě jsou dislokována dvě obvodní oddělení policie:
obvodní oddělení PČR Havířov 1 v Havířově-Městě (v roce 2011 vzniklo sloučením OO PČR
Havířov 1+2),
obvodní oddělení PČR Havířov 3 v Havířově-Šumbarku (OO PČR Havířov 3).
Od roku 2000 pracuje preventivně informační skupina (PIS) na Územním odboru PČR.

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě – kontaktní
pracoviště Havířov (ÚP)
Úřad práce poskytuje informační servis o stavu nezaměstnanosti ve městě a nabídku
pracovních příležitostí. Zajišťují poradenství a rekvalifikační kurzy pro uchazeče o
zaměstnání a zájemce o zaměstnání.
Ve spolupráci s úřadem práce město zaměstnává nezaměstnané občany formou veřejně
prospěšných prací a veřejné služby.

Probační a mediační služba (PMS), středisko Karviná – Havířov
Zprostředkovává alternativní řešení sporu spojeného se stíhanou trestnou činností a vytváří
podmínky pro uplatnění alternativních trestů. Shromažďuje důkazy a pomáhá hledat přijatelná
řešení dané situace, urovnat vzájemné vztahy s vědomím zájmů a potřeb pachatele, oběti a
společnosti.
- spolupráce zejména s PČR, státním zastupitelstvím, soudem, OSPOD, SVP
- zprostředkování společensky prospěšných činností, přípravná řízení s celou rodinou,
mediace a probace, dohledy, provázení trestním řízením

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY NA LÉTA 2012 - 2015 V HAVÍŘOVĚ

17/55

Agentura pro sociální začleňování (Agentura)
Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování.
Agentura podporuje taková opatření, která pomohou městu v procesu sociální integrace
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit
v kontextu a zájmu celého města a všech jejích občanů.
Agentura pomáhá městu zejména v těchto oblastech:
- v zajištění služeb na podporu vzdělání, podporu zaměstnanosti, sociálních služeb a
sociálního bydlení, a zajištění infrastruktury pro tyto služby
- v čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, státního rozpočtu, krajských
dotačních programů a dalších zdrojů
- v komunikaci s ústředními orgány státní správy, zejména resorty, které mají sociální
začleňování v gesci; z podnětů při práci v lokalitách Agentura formuluje návrhy v oblasti
legislativy, dotačních titulů, sociálních politik, apod.

Magistrát města Havířova a statutární město Havířov
a) Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova (OSV MMH)
Odbor vykonává přenesenou působnost státní správy na úseku sociální péče, sociálních služeb
a sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu ORP.
Odbor zajišťuje samosprávné činnosti související s péčí o seniory, osoby zdravotně postižené
a osoby vyžadující okamžitou pomoc. Zajišťuje činnosti na úseku komunitního plánování,
protidrogové prevence, prevence kriminality a poradenství pro národnostní menšiny.
Oddělení sociálních služeb:
- zajišťuje a koordinuje programy prevence kriminality na území města ve spolupráci s MP,
PČR a dalšími organizacemi
- zajišťuje poradenství pro národnostní menšiny a provádí šetření ve vztahu k romským
komunitám
- zabezpečuje dotace neziskovým organizacím z rozpočtu města na služby sociální prevence,
na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality
- zajišťuje provoz klubů seniorů a provoz a činnost střediska volnočasových aktivit a
organizuje preventivní programy pro seniory
- vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí
- zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny - zdravotně postižené, rodiny s dětmi,
cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory
- spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku
nepříznivých životních situací klientů
- připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání komise zdravotní, sociální, komise
pro plánování sociálních služeb, komise protidrogové a prvence kriminality
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Ukládání výchovných opatření podle zákona o rodině a zákona o sociálně-právní ochraně –
napomenutí, dohled, zákaz činnosti, ve správním řízení nařízení návštěvy odborného
poradenství.
Programy – setkávání pěstounských rodin, tábory pro děti – klienty OSPOD, sociálně
psychologické výcviky pro rodiče s dětmi.
Působnost upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Klientela – děti a mladiství do 18 let a jejich zákonní zástupci.
Zajišťuje:
- agendu dětí související se zákonem o domácím násilí
- činnost komise pro sociálně právní ochranu dětí
- vede agendu dlužníků na dávkách sociální péče a účelových příspěvcích
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b) Odbor školství a kultury (OŠK MMH)
-

vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání
a zájmového vzdělávání ve středisku volného času
materiálně zabezpečuje provoz mateřských a základních škol, školského zařízení pro
zájmové vzdělávání
zajišťuje financování oprav a údržbu nemovitostí, které užívají základní školy, mateřské
školy, školské zařízení pro zájmové vzdělávání
zabezpečuje činnosti na úseku rozvoje sportu, kultury,
zabezpečuje dotace neziskovým organizacím z rozpočtu města na činnosti sportovní a
kulturní
spolupracuje se sportovními, kulturními a jinými neziskovými organizacemi a navrhuje
finanční spoluúčast města na zabezpečení činnosti sportovních, kulturních a jiných
neziskových organizací
připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání komise kulturní a letopisecké,
sportovní, školské a pro občanské záležitosti

c) Tiskové oddělení Magistrátu města Havířova
-

Katalog volnočasových aktivit
představuje široké veřejnosti ucelený přehled všeho, co město v této oblasti nabízí
je rozdělen do tří hlavních oblastí – na aktivity sportovní, kulturní a ostatní
podrobné představení jednotlivých klubů, organizací a jejich aktivit a úspěchů, zobrazení
místa působení organizace na mapě, fotogalerie i videoukázky a kontakty
katalog se 2 x ročně aktualizuje

d) Městská policie (MP)
Strážníci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v souladu se zákonem č.
553/1991 Sb., o obecní policii dohlíží zejména na dodržování obecně závazných právních
předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají ke zvýšení bezpečnosti osob a jejich
majetku, přispívají k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dohlížejí
na dodržování pravidel občanského soužití, upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné
nedostatky a v neposlední řadě odhalují přestupky a v rozsahu stanoveným zákonem o obecní
policii je řeší.
V oblasti prevence realizují např. besedy pro žáky základních škol a seniory (zaměřené na
bezpečné chování dětí nebo seniorů, zvýšení základů právního vědomí dětí apod.),
prostřednictvím projektu Asistent prevence kriminality se snaží o eliminaci sociálně
patologických jevů, zvyšování bezpečí a veřejného pořádku v sociálně vyloučených
lokalitách, díky projektu Mobilní služebna došlo se zvýšení ochrany veřejného pořádku a
majetku a vytlačení pouliční kriminality z míst, kde je umístěna služebna. Na základě
požadavků občanských komisí z Havířova – Šumbarku a z Havířova – Prostřední Suché byla
ve spolupráci s RPG připravena a v prosinci roku 2011 slavnostně předána dvě Detašovaná
pracoviště městské policie na ul. Dukelská 9a v Havířově – Šumbarku a na ul. Kpt. Jasioka 2
v Havířově – Prostřední Suché.
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e) Příspěvkové organizace města Havířova
Sociální služby města Havířova (služby sociální prevence)
Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním služby rané péče „RaD“ je napomáhat rodinám s dětmi se zdravotním postižením
(mentálním, tělesným, kombinovaným, osobám s autismem a s narušenými komunikačními
schopnostmi v důsledku zde uvedeného zdravotního postižení) zorientovat se v situaci, v níž
se rodiny ocitly a společně s nimi individuálně hledat možnosti, jak žít život, co nejblíže
obdobný životům rodin s dítětem bez zdravotního postižení.
Služby rané péče jsou poskytovány bezplatně a v přirozeném prostředí, tj. v rodině,
s respektem k jejímu soukromí a běžnému chodu.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Služby rané péče „RaD“ jsou určeny rodinám s dětmi se zdravotním postižením –
s mentálním, tělesným, kombinovaným, osobám s autismem a s narušenými komunikačními
schopnostmi. Jedná se zejména o rodiny s dětmi od 0 do 7 let věku z Havířova, včetně obcí
s místní působností.
Linka důvěry
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním služby je pomáhat klientům při zvládání krizových stavů, poskytnout jim
dlouhodobější podporu, informace o službách a kontaktech vhodných navazujících zařízení
a případně zajistit spolupráci s institucemi a jednotlivci, kteří jsou schopni situaci klienta řešit.
Cílem služby je uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí, že se krize bude dále
prohlubovat. Předávat klientovi informace o jeho právech, povinnostech a oprávněných
zájmech, společně hledat různé možnosti řešení jeho situace a pomáhat tyto možnosti
realizovat.
V rámci služby je poskytováno také internetové poradenství.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Celá populace – lidé, kteří se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo
v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
Centrum drogové pomoci
Charakteristika sociální služby – poslání
Poskytovat odborné sociální služby osobám od 15 let v Havířově a okolí, které hledají
podporu při řešení sociálních a zdravotních obtíží, do nichž se dostali oni sami či jejich blízcí
(členové rodiny, přátelé atd.) v důsledku užívání nealkoholových drog bez ohledu na typ
užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Uživatelé nealkoholových drog starší 15 let v různé fázi užívání bez ohledu na typ užívané
návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.
Rodinní příslušníci a jiné blízké osoby uživatelů nealkoholových drog, kteří potřebují
orientaci v problematice a odbornou podporu.
Cílem služby je navázání prvního kontaktu s klientem a vytvoření vzájemné důvěry mezi ním
a zařízením. Snižovat zdravotní a sociální rizika uživatelů drog, podporovat vlastní aktivity
klienta k řešení jeho sociální situace a chránit veřejnost a veřejné zdraví před negativními
dopady zneužívání návykových látek (např. odpovědnější zacházení s použitým injekčním
materiálem a snížení kriminality související s užíváním drog).
Principy (zásady):
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Nízkoprahovost, dodržování lidských práv a základních svobod, motivace k samostatnosti a
aktivnímu přístupu k životu, dobrovolnost a svobodná vůle, rovnost, vstřícnost a individuální
přístup, důvěrnost, profesionalita a odbornost, respektování práva kontaktu s rodinou.
Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním Nízkoprahového denního centra v Havířově je poskytnutí zázemí a pomoci osobám
bez přístřeší při zajištění základních životních potřeb pro přežití.
Nabídka služeb:
 hygienický servis (možnost celkové hygieny těla)
 potravinový servis (poskytnutí kávy a čaje, pečiva 2x týdně, polévka denně)
 poskytnutí základního zdravotního ošetření
 vyprání a vysušení si osobního prádla
 základní sociální poradenství
 telefonické poradenství
 pomoc v kontaktu s institucemi při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při řešení
osobních záležitostí
 krizová intervence
 pracovní terapie
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Muži a ženy:
 starší 18-ti let
 bez přístřeší
 kteří nemají zajištěny minimálně dvě ze tří základních životních potřeb, kterými jsou:
hygiena, potrava, stálé bydlení
Služby pro rodiny (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)
Charakteristika sociální služby – poslání
Služby pro rodiny města Havířova poskytují pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se
ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedokážou ji řešit samy nebo za pomoci svého okolí.
S každou rodinou spolupracují převážně v jejím přirozeném prostředí. Dle individuálních
potřeb rodiny poskytují informace, doporučení a rady, pomoc při přípravě dětí na školní
vyučování a doprovody.
Cílem je, aby rodina:
 zvládla problémy každodenního života, včetně krizových situací
 získala dostatek potřebných informací o svých právech, nárocích a povinnostech
 stabilizovala svou finanční situaci
 zvládla své hospodaření
 dokázala předcházet ztrátě bydlení a zadlužování rodiny
 zvládla jednání na úřadech a institucích
 zvládala výchovné problémy dětí, věděla, kam se obrátit
 zajistila pravidelnou docházku dětí do školských zařízení a na volnočasové aktivity
Služby jsou poskytovány bezplatně, na základě dobrovolného zájmu a uživatel se aktivně
podílí na řešení své situace. Uživatelům je zaručena mlčenlivost, mají také možnost využít
služby anonymně.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Služby jsou určeny rodinám s dětmi do 18 let, které potřebují pomoc a podporu při řešení
obtíží spojených s hospodařením, s bytovou situací, se zvládnutím chodu domácnosti, při
kontaktech s úřady, s výchovnými problémy dětí.
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Centrum prevence
Charakteristika sociální služby – poslání
Poskytuje ambulantní a terénní služby.
Centrum nabízí tyto služby:
 preventivní programy pro děti MŠ a žáky ZŠ (se zaměřením na zdravý způsob života
a prevenci závislostí)
 prožitkovou práci s třídním kolektivem (forma preventivního tématického programu)
nebo intervenční práce s aktuálním problémem třídy (např. špatné klima ve třídě,
narůstající agresivita apod.)
 psychosociální průpravu žáků a studentů (vrstevnická svépomoc)
 informační a poradenský servis pro rodiče žáků a studentů
 cílené vzdělávání pedagogů, zdravotníků, sociálních pracovníků a policistů
 individuální poradenství a konzultace
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 rodiče dětí ohrožených společensky nežádoucími jevy
 příbuzní dětí ohrožených společensky nežádoucími jevy
 pedagogové, policisté, vychovatelé a další pracovníci pomáhajících profesí

Mateřské a základní školy (MŠ a ZŠ)
V Havířově se nachází 25 mateřských (+ 1 speciální jejíž zřizovatelem je Moravskoslezský
kraj, + 2 soukromé mateřské školy) a 17 základních škol.
Na základních školách působí:
Výchovní poradci
- prevence negativních jevů a školního selhávání
- přímá pomoc při řešení konkrétních případů selhání
- metodická, instruktážní a informativní činnost
Školní psychologové a speciální pedagogové
školní poradenská pracoviště, která zajišťují poradenské služby na úrovni školy,
- školní psycholog (v 9-ti ZŠ v Havířově)
- školní speciální pedagog (ve 13-ti ZŠ v Havířově)
- řeší aktuální problémy v součinnosti s výchovným poradcem a metodikem prevence,
zejména problémy osobnostního a sociálního vývoje žáků
- příprava podmínek a rozšiřování možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných
- budování příznivého sociálního klimatu pro integraci žáků z odlišného kulturního nebo
sociálně znevýhodňujícího prostředí
- průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho
snižování
Školní metodici prevence a školní preventivní program
- standardní činností školního metodika prevence je koordinace tvorby, kontrola realizace a
vyhodnocování Minimálního preventivního programu
- dle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v Pedagogicko psychologické poradně
Počet dětí navštěvujících přípravné třídy ve městě Havířově
Školní rok 2008/2009

Školní rok 2009/2010

Školní rok 2010/2011

Počet přípr.
ročníků

Počet žáků

Počet přípr.
ročníků

Počet žáků

Počet přípr.
ročníků

Počet žáků

2

20

3

33

4

41
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ASTERIX - středisko volného času Havířov
Středisko volného času Asterix vzniklo sloučením 2 dětských zařízení - Domu dětí a mládeže
a Spektra – Stanice mladých techniků, jejichž činnost v minulosti ovlivnila nejméně 2
generace dětí z Havířova a okolí.
Středisko nabízí širokou škálu zájmových kroužků: výtvarné, keramické, přírodovědné,
pohybové, technické, sportovní apod.
O prázdninách ve spolupráci se sociálním odborem a odborem školství a kultury jsou
realizovány ozdravné pobyty v Chorvatsku a tábor pro handicapované děti. V létě i na jaře
jsou realizovány týdenní příměstské tábory pro mladší děti s celodenním programem a
noclehem doma.

Městská knihovna Havířov (MKH)
MKH je pověřena výkonem regionálních funkcí pro Městskou knihovnu Orlová a Městskou
knihovnu Bohumín,
- veřejná instituce sloužící občanům a firmám svým knihovním fondem a všemi formami
své činnosti,
- informační centrum,
- v rámci své působnosti plní funkci vzdělávací, výchovnou, informační, relaxační a také
sociální všem občanům města bez ohledu na rasu, národnost, věk, pohlaví, náboženství,
jazyk, sociální postavení a stupeň vzdělání.
Součástí knihovny je 10 poboček a Městské informační centrum, které jsou rozmístěny na
celém území Havířova. Ve všech pobočkách je automatizovaný výpůjční systém a veřejně
přístupný internet.
Každoročně knihovna pořádá několik stovek akcí kulturně výchovné činnosti:
besed, knihovnických lekcí, výstav, koncertů, soutěží, protidrogové osvěty a dalších akcí. V
roce 2012 bude otevřena nová budova MKH, která se bude nacházet v křídle G budovy
MMH. Do nové budovy budou přemístěny některé pobočky na území města Havířova.

Městské kulturní středisko Havířov (MKS)
MKS je provozovatelem následujících kulturních domů v Havířově:
- Kulturní dům Petra Bezruče
- Kulturní dům Leoše Janáčka
- Kulturní dům Radost
- Společenský dům
- Kino Centrum – v současné době prochází plánovanou rekonstrukcí na multikino
- Letní kino
Mezi hlavní činnosti MKS patří pořádání divadelních a hudebních představení, výstav,
kulturních akcí pro širokou veřejnost a redakce informačního měsíčního zpravodaje a kulturní
rubriky a inzerce v Radničních listech, dodávaných zdarma do každé domácnosti v Havířově.
V rámci zájmově umělecké činnosti podporuje činnost několika amatérských divadelních
sborů a zájmových klubů; v rámci mimoškolní výchovy a vzdělávání občanů všech sociálních
vrstev a věkových skupin realizuje jazykové, hudební, pohybové a další kurzy. Pro školy
každoročně připravuje speciální nabídku kulturních pořadů. Mateřským, základním či
středním školám jsou nabízena kulturní a filmová představení, besedy a pořady informativní
protidrogové prevence.

Správa sportovních a rekreačních zařízení
Zabezpečuje správu, provoz a poskytuje služby ve sportovních zařízeních města Havířova.
Cílem organizace je, aby sportoviště byla využívána co největším počtem obyvatel všech
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věkových kategorií, zejména dětmi a mládeží všech sociálních vrstev. Cílem je poskytnout
zázemí pro děti a mládež k smysluplnému trávení volného času, aby ubývalo dětí obézních, se
zdravotními problémy a tzv. rizikových skupin, jako jsou drogově závislí.
Současný stav sportovních zařízení ve městě Havířově popisuje Koncepce tělovýchovy a
sportu města Havířova do roku 2020, která je k dispozici na webových stránkách města.

3.3.2 Organizace, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj
a) Pedagogicko psychologická poradna (PPP)
Poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům,
školám a školským zařízením.
Hlavním účelem PPP je zajišťovat:
- psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
- psychologickou a speciálně pedagogickou intervenci
- informační, poradenskou a metodickou činnost
PPP Karviná je tvořena pěti pracovišti z nichž jedno je umístěno rovněž na území města
Havířova. Pracují zde především psychologové a speciální pedagogové a sociální pracovnice.
PPP
- získala osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení MŠMT ČR a má akreditovánu řadu
vzdělávacích programů
- pomáhá prostřednictvím oblastního metodika preventivních aktivit školním metodikům
prevence při tvorbě nebo realizaci školní preventivní strategie
- informuje je o koncepcích a aktuálních trendech v prevenci sociálně patologických jevů
u dětí a mládeže
- zprostředkovává kontakty na instituce, organizace a jednotlivce, kteří se v prevenci
angažují
- pomáhá při tvorbě projektů a grantů v oblasti primární prevence sociálně patologických
jevů

b) Dětské domovy
Dětský domov a Školní jídelna Havířov
Dětský domov a Školní jídelna Havířov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem
a mládeži, která ze závažných důvodů nemůže být vychovávaná ve vlastní rodině, případně
nemůže být začleněna do náhradní rodinné péče, nebo čeká na svěření do některých forem
náhradní rodinné péče.
Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě: Dětský domov Havířov-Prostřední Suchá
Pracoviště Havířov:
 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (krizová lůžka k dispozici 24 hodin
denně na žádost dítěte, zákonného zástupce, oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
z rozhodnutí soudu)
 Dětský domov (pobyt dítěte na základě rozhodnutí soudu)
Charakteristika služby – poslání
Dětem je v zařízení poskytována komplexní zdravotní, sociální, výchovná, terapeutická
a poradenská péče na třech odděleních, které tvoří samostatné domácí buňky. Dětem se věnují
odborně školené dětské sestry, vychovatelé, sociální pracovník, pediatr, logopéd, psycholog.
Děti jsou zde přijímány z důvodů zdravotních, zdravotně-sociálních a sociálních.
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Charakteristika uživatele služby – cílová skupina
V režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mohou být přijímány děti ve věku
do dvanácti let, výjimečně do osmnácti let. Důvodem pro odmítnutí přijetí jsou agresivní
projevy dítěte, užití návykových látek, trestná činnost.
V režimu dětského domova je cílová skupina tvořena zpravidla dětmi ve věku jednoho roku
až šesti (osmi) let, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytovat péči
dětem starším.

c) Střední školy
Na území města se nachází 8 středních škol (z toho 2 gymnázia), jejich zřizovatelem je
Moravskoslezský kraj. Od 1.1.2012 dochází ke sloučení Střední školy řemesel a služeb
Havířov – Šumbark, Školní 2/601, p. o. a Základní školy Havířov – Město, Mánesova 1a;
základní škola je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami od 5
do 26 let. Na území města se nachází rovněž 3 soukromé střední školy.
Na středních školách působí:
- výchovní poradci
- asistenti pedagoga
- školní metodici prevence (školní preventivní programy)
Každoročně je na všech středních školách a odborných učilištích prováděn Centrem prevence
dotazníkový průzkum mezi studenty 1. a 3. ročníků, který mapuje 10 oblastí života
dospívajících jedinců a klasifikuje nejrizikovější z nich. Výzkum je zaměřen i na formy
návykového chování u respondentů. Cílem průzkumu je doporučit v rámci preventivních
programů konkrétní aktivity, které mohou řešit projevené sociálně patologické jevy.

d) Ostatní organizace, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj
Nemocnice s poliklinikou Havířov
Infekční oddělení
- poskytuje komplexní léčebnou péči dětem a dospělým onemocnělým infekční chorobou
z celého okresu Karviná a Frýdek-Místek
- nachází se v samostatném pavilonu (celkem 35 lůžek oddělení)
- slouží v léčebné a ambulantní péči i osobám závislým na nealkoholových drogách (virové
hepatitidy, kožní infekce)
Psychiatrie
- otevřené psychiatrické oddělení s kapacitou 26 lůžek (vč. terapie pacientů závislých na
alkoholu nebo drogách)
- provádí diagnostiku, biologickou terapii a psychoterapii duševních poruch,
- poskytuje akutní a střednědobou psychiatrickou péči všeobecného zaměření včetně
detoxikace osob užívajících nealkoholové drogy
Na území města působí rovněž 2 základní umělecké školy, 1 speciální mateřská
škola, zřizovatelem kterých je Moravskoslezský kraj.
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3.3.3 Občanská sdružení, církevní organizace, podnikatelské subjekty
Armáda spásy v ČR (služby sociální prevence)
Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi
Charakteristika sociální služby – poslání
Umožňují překlenutí krizové situace a vytvoření bezpečného zázemí při řešení sociálních
a bytových problémů matek s dětmi. V mezidobí, které u nich stráví, posilují jejich
rodičovské kompetence a podporují je při odstraňování příčin, které je do krizové situace
dovedly. Maminkám s dětmi nabízí ubytování, zajištění základních životních potřeb,
vytvoření individuálního plánu, sociálně-právní poradenství, rodičovský kurz, VTI, ...
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Matky s dětmi bez přístřeší a těhotné ženy, které si chtějí své dítě ponechat i přes nevůli svých
partnerů nebo rodičů.
Azylový dům Armády spásy pro muže
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním Azylového domu Armády spásy v Havířově je poskytovat mužům starším 18 let bez
domova ubytování, stravu a prostřednictvím individuální sociální práce bránit jejich
sociálnímu vyloučení a napomáhat při jejich začlenění do společnosti.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří muži nad 18 let, kteří se z důvodů ztráty bydlení ocitli bez přístřeší.
Do azylového domu nejsou přijímány osoby nespadající do cílové skupiny, trpící závažnou
nakažlivou chorobou, nejsou schopny sebeobsluhy, nebo jsou pod vlivem návykových látek.
Cílem služeb:
 stabilizace a zlepšování sociální situace uživatele
 jeho osamostatnění (podpora získání zaměstnání a jeho udržení, podpora při zajištění
návazného bydlení, rozšíření znalostí pravidel občanského soužití a jejich používání)
 prohloubení schopností uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých
Nabízené služby:
 ubytování
 sociální práce metodou IP
 sociální poradenství
 podpora při vyhledávání zaměstnání
 bydlení v tréninkovém bytě
 podmínky pro umožnění celkové hygieny těla, možnost praní prádla
 umožnění výkonu alternativních trestů (OPP)
 poskytování celodenní stravy nebo umožnění přípravy vlastní stravy
 zprostředkování služeb jiných organizací
 nabídka křesťanských duchovních programů
Komunitní centrum Armády spásy, Havířov-Šumbark
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním nízkoprahového centra Armády spásy v Havířově – Šumbarku je pomocí
výchovných, vzdělávacích a aktivizačních programů předcházet sociálnímu vyloučení dětí
převážně ze sociálně znevýhodněných rodin a napomáhat jim v začleňování do společnosti.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně znevýhodněných rodin v Havířově – Šumbarku
převážně ve věku od 6 – 15 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími vlivy.
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Armáda spásy, noclehárna pro muže
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním Noclehárny Armády spásy v Havířově je poskytovat mužům bez přístřeší starším 18
let nocleh s večeří, podmínky pro hygienu a základní sociální poradenství, bránit jejich
dalšímu sociálnímu vyloučení a ve spolupráci s Azylovým domem podporovat jejich
začlenění do společnosti.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří muži nad 18 let, kteří se z důvodů ztráty bydlení ocitli bez přístřeší.
Na noclehárnu nejsou přijímány osoby nespadající do cílové skupiny, trpící závažnou
nakažlivou chorobou, nejsou schopny sebeobsluhy, nebo jsou pod vlivem návykových látek.
Cílem služby je:
 stabilizace sociální situace uživatele
 předcházení šíření nemoci prostřednictvím nabízených služeb
 motivace uživatele k řešení jeho sociálních problémů
Nabízené služby:
 poskytnutí přenocování
 podmínky pro umožnění celkové hygieny těla
 praní a sušení prádla za poplatek 15 Kč
 potravinová pomoc formou teplé polévky s pečivem
 sociální poradenství
 umožnění výkonu alternativních trestů (OPP)
 nabídka křesťanských duchovních programů
Armáda spásy, Dům pod svahem
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním Domu pod svahem – služby následné péče v Havířově je nabízet pomoc osobám
závislým na alkoholu nebo gamblingu, které se rozhodnou abstinovat za pomoci poskytnutí
podpory v nalezení cesty k trvalé abstinenci a začlenění zpět do společnosti.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Muži bez přístřeší starší 18 let závislí na alkoholu nebo gamblingu abstinující minimálně 14
dnů, kteří se snaží zvládnout abstinenci svépomocně nebo za pomoci odborné pomoci
a nadále potřebují podporu a ochranu před sociálním vyloučením a pomoc směřující
k sociálnímu začlenění do společnosti.
Sbor a komunitní centrum Armády spásy, Havířov-Město
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním Komunitního centra Armády spásy v Havířově – Městě je pomocí výchovných,
vzdělávacích a aktivizačních programů pomáhat rodinám s dětmi nacházejících se
v nepříznivé sociální situaci při obnovování a upevňování vzájemných vztahů v rodině
a sociálním prostředím.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi z Havířova, které jsou ohrožené společensky
nežádoucími vlivy vedoucími k vyloučení ze společnosti.
Komunitní centrum Armády spásy, Havířov-Šumbark
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním Komunitního centra Armády spásy v Havířově – Šumbarku je pomocí osobních
rozhovorů, vzdělávacích a aktivizačních programů vést příjemce starobního a invalidního
důchodu k rozvoji nebo udržení schopností tak, aby mohli co nejdéle setrvávat ve svém
přirozeném prostředí.
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Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Cílovou skupinou jsou sociálním vyloučením ohrožení občané Havířova, kteří jsou příjemci
starobního nebo invalidního důchodu.
Věková kategorie:
 dospělí (27 – 64 let)
 mladší senioři (65 – 80 let)
 starší senioři (nad 80 let)
Sbor a komunitní centrum Armády spásy, Havířov-Město
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním Komunitního centra Armády spásy v Havířově – Městě je pomocí osobních
rozhovorů, vzdělávacích a aktivizačních programů vést příjemce starobního a invalidního
důchodu k rozvoji nebo udržení schopností tak, aby mohli co nejdéle setrvávat ve svém
přirozeném prostředí.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Cílovou skupinou jsou sociálním vyloučením ohrožení občané Havířova, kteří jsou příjemci
starobního nebo invalidního důchodu.

Slezská diakonie (služby sociální prevence)
Intervenční centrum Havířov
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním Intervenčního centra v Havířově je napomáhání svým uživatelům při řešení jejich
krizové situace v oblasti domácího násilí. Pomocí kvalitního odborného sociálního
poradenství a sociálně terapeutických činností zvyšuje soběstačnost uživatele při uplatňování
svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí tak, aby získal
dovednosti řešit tuto situaci vlastními silami. Při práci intervenčního centra je vždy přihlíženo
k individuálním potřebám uživatelů a respektována lidská důstojnost. V rámci
interdisciplinární spolupráce vyhledává a koordinuje pomoc osobám ohroženým domácím
násilím. Propagační činností předává intervenční centrum informace o domácím násilí široké
veřejnosti.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Okruh osob využívajících služby intervenčního centra jsou osoby ohrožené násilným
chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí, které se
nachází převážně na území Moravskoslezského kraje.
Věkovou strukturu ohrožených osob tvoří osoby starší 18 let, kdy ohroženými osobami
mohou být:
 osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané na základě vydání policejního
záznamu o vykázání
 osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum
 osoby ohrožené domácím násilím, které intervenční centrum kontaktuje bezprostředně
poté, co se o ohrožení osoby násilným chováním dozví
 osoby hledající informace o domácím násilí
Intervenční centrum neposkytuje své služby:
 násilným osobám v době jejich vykázání ze společného obydlí
Streetwork Havířov
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním terénního programu Streetwork Havířov je pozitivně ovlivňovat sociální, psychický
a zdravotní stav uživatelů drog na území města Havířova. Terénní program usiluje o zvýšení
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motivace uživatele drog řešit svou životní situaci (práce, bydlení, zdravotní stav, léčba) a
přispívá k jeho samostatnosti. K ochraně zdraví poskytuje informace a sterilní zdravotnický
materiál, čímž také snižuje dopady užívání drog na společnost.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Cílová skupina je vymezena osobami žijícími ve městě Havířov a tvoří ji uživatelé
návykových látek a mladí lidé experimentující s nimi.

ZIP- Zábava Informace Poradenství a pomoc (služby sociální prevence)
Klub 3NYTY a Klub PECKA
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním Klubu 3NYTY a Klubu PECKA je, prostřednictvím intervenčního a podpůrného
systému zaměřeného na dětí a mládež z Havířova ohroženými sociálním vyloučením, zmírnit
dopady jejich obtížné životní situace a působení nepříznivého prostředí a napomoci jim
k aktivnímu začlenění do majoritní společnosti.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří mladí lidé ve věku od 13 do 26 let, kteří:
 se pohybují především v městských částech Město, Podlesí a Bludovice
 nechtějí pobývat doma z důvodu nepříznivé rodinné situace nebo nedostatku zájmu a
ocenění ze strany rodičů
 mají problémy se sociálním statutem a rolemi své rodiny, cítí se být ohroženi vzorci
chování svých blízkých
 pochází ze sociálně slabých rodin a nemají finanční prostředky pro navštěvování
komerčních zařízení
 se cítí být ve škole neúspěšní, nejsou oceňováni ze strany autorit nebo spolužáků
 dávají přednost pasivnímu trávení volného času
 nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit
 ocitají se v obtížné (krizové) životní situaci, kterou neumí sami zvládnout
 jsou ohrožení sociálním vyloučením pro své jednání jako je užívání návykových látek,
projevy násilí, šikana, krádeže, vandalismus, příslušnost k extrémistickým skupinám)
 mají svůj vyhraněný životní styl.
Služba není poskytována:
 osobám s těžkým zdravotním postižením, smyslovým, mentálním, tělesným
 osobám s poruchami autistického spektra
STREETWORK TEENS Havířov
Charakteristika sociální služby – poslání
Posláním STREETWORK TEENS Havířov je vyhledat a kontaktovat děti nebo dospívající
mládež ve věku 12 - 19 let z Havířova. Působit v přirozeném prostředí výskytu cílové skupiny
- poskytovat informace nebo podporu a odbornou pomoc a být nablízku mladým lidem, kteří
se chovají rizikově případně se nachází ve své nepříznivé životní situaci.
Charakteristika uživatele sociální služby – cílová skupina
 děti a mládež od 12 do 19 let (výjimku mohou tvořit mladší nebo starší, kteří jsou
součástí skupiny)
 pohybující se v městských částech Město, Bludovice a Podlesí
 na místech - náměstí, parky, lavičky, hřiště, přístřešky, kluby a hospody, skatepark aj.
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SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám
ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí
Charakteristika služby
Cílem je poskytovat a realizovat poradenské, vzdělávací, výcvikové programy a sociálně
aktivizační programy pro rodiny.
Charakteristika uživatele služby – cílová skupina
Mladí lidé ohroženi sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí z různého sociálního
prostředí.

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna
Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 16
Odloučené pracoviště: Středisko výchovné péče Karviná
Charakteristika služby
Středisko výchovné péče je školské zařízení, jehož zřizovatelem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Základem péče je poskytování speciálně pedagogických
a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování nebo již s rozvinutými projevy
poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Služby jsou bezplatné, diskrétní,
realizované ambulantní a internátní formou na základě dobrovolné žádosti zákonného
zástupce nezletilého (osoba mladší 18 let) nebo zletilého klienta.
Cílem činnosti je komplexní pomoc při řešení školních, rodinných a osobnostních problémů
dětí a mládeže.
Poskytované služby:
1. Diagnostické
- psychologická diagnostika osobnosti
- speciálně pedagogická diagnostika poruch chování a sociálního vývoje
- sociální diagnostika podmíněnosti příčin poruch chování a sociálního vývoje
2. Preventivně výchovné
- výchovně vzdělávací činnost zaměřená na předcházení poruchám chování nebo jejich
nápravu a sociálně rehabilitační činnost
- vypracování individuálního výchovného plánu a podpora při jeho naplňování
- jednorázové, krátkodobé a dlouhodobé vedení klientů formou individuální, skupinové
a rodinné terapeutické činnosti
3. Poradenské
- poradenská podpora poskytovaná klientovi, jenž je v obtížné životní situaci, kterou
není schopen sám vyřešit
- poradenská činnost při výchovných potížích
- pomoc v řešení problémů vzniklých v důsledku poruch chování
- podpora při začleňování klienta do společnosti (např. při profesní orientaci)

Institut pedagogicko-psychologického poradenství, školské poradenské
zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Centrum podpory inkluzívního vzdělávání Karviná
Charakteristika služby
Centrum podpory inkluzívního vzdělávání poskytuje sociální poradenství rodinám žáků
a žákům samotným zejména v oblastech řešení nepříznivé sociální situace, orientace
ve vzdělávacím systému České republiky a celou svou činností usiluje o překonání překážek
zejména v oblasti vzdělávání těchto žáků.
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Charakteristika uživatele služby – cílová skupina
 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
 rodiče těchto dětí a mládeže nebo jejich zákonní zástupci
 rodiny těchto dětí a mládeže

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově
Středisko Město - Středisko Šumbark - Klub Valdocco - Klub Maják
Charakteristika služby
CSVČ nabízí dětem a mladým lidem kvalitní a smysluplné využití volného času
prostřednictvím otevřených klubů, zájmových kroužků, bezplatného doučování. Díky
symbolickému registračnímu poplatku je otevřeno široké cílové skupině dětí a mladých lidí
ve věku od 6 do 26 let. Pro mládež od 14 do 26 let jsou určeny otevřené kluby, kde se mladí
mohou scházet, trávit zde volný čas, vzdělávat se a účastnit se nejrůznějších zážitkových
aktivit a jednou týdně využít nabídku psychoterapeuta.
Druh služby:
 otevřené kluby pro děti a mládež
 doučování
 psychoterapeutická pomoc pro mladé lidi ve věku od 14 do 26 let
 volnočasové aktivity

Junák
Havířovské středisko je součástí celorepublikové organizace Junák - svaz skautů a skautek
ČR. Sdružuje jak chlapecké, tak dívčí a smíšené oddíly a základnu tvoří kolem 300 členů. V
oddílech učí speciálně na tuto práci proškolení vedoucí nenásilnou formou děti jak přežít v
přírodě a další praktické dovednosti, např. rozdělávání ohně, vaření si, orientace v terénu,
poznávání rostlin či zvířat atd.
- od roku 2003 spolupráce s Probační a mediační službou (Obecně prospěšné práce)
- od roku 2006 spolupráce s mladistvými, kteří spáchali trestný čin (Veřejně prospěšné
činnosti)
Významným způsobem se podílí na spolupráci při organizování kulturních, společenských,
dopravních a preventivních akcí pořádaných městem Havířov.

Veselé rukavice
Občanské sdružení usilující o misijní, výchovnou a preventivní práci mezi dětmi a mládeží
formou klubové činnosti. Každoročně pro děti ze sociálně slabých rodin zejména z oblasti
Havířov-Šumbark organizuje aktivity zaměřené na vodní turistiku a letní tábor.

Závěrem
Na prevenci se podílí spektrum organizací, které disponují kvalitními pracovníky a jsou
ochotny spolupracovat na společném problému. V této kapitole jsme chtěli představit alespoň
některé organizace, které v současnosti ovlivňují prevenci kriminality a protidrogovou
prevenci, ale existuje rovněž celá řada dalších církevních organizací (např. Apoštolská církev,
Evangelikální společenství křesťanů, Farní sbor Slezské církve evangelické), které pracují
s dětmi a mládeží na základě křesťanských principů a nabízí dětem zajímavý program
volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti, pomáhá jim
vyrůstat v samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách či
automatech, bez xenofobie a rasismu.
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Chybějící aktivity a služby
Nedostatek vhodných volnočasových aktivit pro mládež:
-

chybí areál volného času

-

chybí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Havířově-Prostřední Suché

-

chybí cílené probační a resocializační programy pro mládež pod dohledem Probační
a mediační služby

-

chybí tábory (zejména příměstské) s preventivním a intervenčním prožitkovým
programem pro mládež
a) ze sociálně znevýhodněného prostředí
b) která se již dopouští protiprávního jednání (většinou pod vlivem svého okolí nebo
v důsledku neutěšených sociálních a rodinných poměrů)

Chybí bydlení pro sociálně zranitelné skupiny osob:
-

náhradní bydlení pro rodiny s více dětmi, které přišly o bydlení

-

chybí noclehárna pro ženy

Další chybějící služby:
-

vznik nebo rozšíření soc. služeb a aktivit, které sociálně aktivizují vyloučené obyvatele,
poskytují jim informace z oblasti zadlužení či pracovní poradenství, které se věnují
problematice závislosti; rozvoj služeb v Havířově Prostřední Suché a Havířově Šumbarku,
kde je zapotřebí zejména odborné sociální poradenství a terénní sociální práce a posílení
sociálně aktivizačních služeb pro rodiče s dětmi

-

ambulantní forma střediska výchovné péče v Havířově

-

nestátní neziskové organizace, případně podnikatelské subjekty, zaměstnávající osoby
sociálně znevýhodněné

-

pobytové zařízení pro mladé uživatelé drog (do 18-ti let) na území Havířova nebo okresu
Karviná

-

nedostatek pedopsychiatrických služeb na území města Havířova
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3.4 Zkušenosti města s realizací preventivních aktivit v období
2009-2011
Město Havířov realizovalo celou řadu preventivních projektů v rámci Městského programu
prevence kriminality a v rámci dotačního programu města byla podpořena celá řada projektů
v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.
Přehled preventivních projektů a výše finančních prostředků vynaložených na jejich realizaci
za období 2009 – 2011:
A) Projekty podpořené státní účelovou dotací (realizátorem projektů je statutární město
Havířov)
ROK

NÁZEV PROJEKTU
2009
2009
2010
2010
2010
2010

Mobilní služebna
Systém Včasné Intervence
Pro bezpečnější Havířov
Systém Včasné Intervence II
Systém Včasné Intervence III
Sociálně psychologický výcvik
pro rodiče s dětmi
2010 Asistent prevence kriminality
2011 Sociálně psychologický výcvik
pro rodiče s dětmi
2011 Asistent prevence kriminality
CELKEM

DOTACE MV
ČR - Kč
218 537
1 000 000
90 000
320 000
48 000
78 000

PODÍL
NÁKLADY
MĚSTA CELKEM –
Kč
Kč
1 153 261
1 371 798
404 247
1 404 247
29 698
119 698
102 295
422 295
12 000
60 000
20 405
98 405

256 456
84 755

240
18 900

256 696
103 655

247 984
2 343 732

27 554
1 768 600

275 538
4 112 332

Projekty podpořené státní účelovou dotací – zdroje financí

Zdroje financí 2009-2011

1 768 600;
43%

2 343 732;
57%

MV ČR
město Havířov
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B) Projekty dotované z rozpočtu města – oblast prevence kriminality a protidrogové
prevence
ROK

NÁZEV PROJEKTU

REALIZÁTOR
PROJEKTU

2009

Multimediální kemp
mládeže-Escape 2009
Dorostový klub Desítka

Evangelikální společenství
křesťanů
Evangelikální společenství
křesťanů
Farní sbor Slezské církve
evangelické a.v. v Havířově
- Suché
Charita Český Těšín

2009
2009

Volnočasový klub pro
teenagery Dry club

2009

Centrum prevence pro
děti a mládež – „Naše
děti“
Drogy jsou nuda, nuda
jsou drogy

2009
2009

2009
2009
2009

2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010

Sociálně psychologický
výcvik pro rodiče
s dětmi ohrožené
sociálně patologickými
jevy
Posilování právního
vědomí mládeže
Občanská poradna
Ochrana dětí jako
svědků domácího násilí
– vytvoření
metodického manuálu
Pomoc obětem
trestných činů
Prevence násilných
forem chování u dětí a
mládeže
Útěk v řetězech
NZDM Klub 3NYTY
Letní táborová škola
mladých výtvarníků
Dorostový klub Desítka
– volnočasové aktivity
Volnočasový klub pro
teenagery Dry club

2010

Dětský klub Paprsek

2010

Drogy jsou nuda, nuda
jsou drogy
Prevence násilných
forem chování

2010

CELKOVÉ
VÝDAJE NA
PROJEKT–
Kč
189 136

Z TOHO
PODÍL
MĚSTA –
Kč
10 000

15 243

10 000

13 891

10 000

837 545

60 000

Junák-svaz skautů a
skautek ČR, středisko
Havířov
OS SP+D Kontakt

116 777

16 000

34 805

34 000

OS SP+D Kontakt

39 208

10 000

Slezská diakonie
Slezská diakonie

102 500
130 000

10 000
30 000

Slezská diakonie

86 000

20 000

Slezská diakonie

93 500

10 000

Viking agency, s. r. o.
ZIP – Zábava Informace
Poradenství a pomoc
Dětský domov se školou,
ZŠ a ŠJ, Těrlicko
Evangelikální společenství
křesťanů
Farní sbor Slezské církve
evangelické a.v. v Havířově
- Suché
Farní sbor Slezské církve
evangelické a.v. v Havířově
- Suché
Junák-svaz skautů a
skautek ČR, stř. Havířov
Slezská diakonie

153 900
1 129 358

20 000
40 000

20 000

20 000

22 776

10 000

12 214

10 000

16 594

10 000

60 238

20 000

134 950

32 000
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ROK

NÁZEV PROJEKTU

REALIZÁTOR
PROJEKTU

2010

STREETWORK
HAVÍŘOV
Posilování právního
vědomí mládeže
Klub K4

2010
2010
2010
2010
2010
2011*
2011
2011
2011
2011

2011
2011

Veselé rukavice dětem
Útěk v řetězech
NZDM Klub 3 NYTY
a Klub PECKA
Dik´h more…(Pojď
s námi)
Letní táborová škola
mladých výtvarníků
Drogy jsou nuda, nuda
jsou drogy
STREETWORK
HAVÍŘOV
Sportovní aktivity
mládeže z HavířověŠumbarku na školním
hřišti na ul. Lidická
NZDM Klub 3NYTY
Veselé rukavice dětem
a dorostu

Slezská diakonie

CELKOVÉ
VÝDAJE NA
PROJEKT–
Kč
420 000

Z TOHO
PODÍL
MĚSTA –
Kč
40 000

OS SP+D Kontakt

45 142

30 000

Slezská církev evangelická
augsburského vyznání
Veselé rukavice
Viking agency, s. r. o.
ZIP – Zábava Informace
Poradenství a pomoc
Církevní středisko volného
času sv. Jana Boska v
Havířově
Dětský domov se školou,
ZŠ a ŠJ, Těrlicko
Junák-svaz skautů a
skautek ČR, středisko
Havířov
Slezská diakonie

63 543

10 000

83 890
138 014
1 432 525

20 973
20 000
40 000

141 000

20 000

60 000

5 000

98 000

10 000

421 000

40 000

Střední škola technických
oborů, Havířov-Šumbark,
Lidická 1a/600, p. o.

29 000

6 000

ZIP – Zábava Informace
Poradenství a pomoc
Veselé rukavice

1 412 000

40 000

75 000

12 000

CELKEM
7 627 749
675 973
 Za rok 2011 jsou uvedeny plánované náklady dle uzavřených dohod o poskytnutí dotace.

Projekty dotované z rozpočtu města – oblast prevence kriminality a protidrogové prevence
– zdroje financí
Zdroje financí 2009-2011

675 973; 9%

náklady organizací +
jiné zdroje
město Havířov
6 951 776;
91%
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C) Stručný popis nejvýznamnějších projektů realizovaných v letech 2009-2011
Projekt „Systém Včasné Intervence“
Realizátor: Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí MMH
Systém Včasné Intervence (SVI) je způsob práce s ohroženými a rizikovými dětmi a jejich
rodinami za pomoci usnadněné a přitom kvalitní komunikace sociálních, zdravotních a
školských orgánů, probačních úředníků, Policie ČR, městské policie a nestátních organizací
zabývající se prevencí kriminality a sociálně-právní ochranou dětí a mládeže.
Předmětem projektu bylo vytvoření jednotného informačního prostředí, které umožňuje
předávání, doplňování, sdílení a vyhodnocování informací mezi účastníky SVI a zjednodušení
celého procesu v místě trvalého bydliště klienta, ale i mezi jednotlivými SVI v případě
kontaktu klienta s SVI mimo trvalé bydliště. V rámci projektu byl zakoupen server pro města
Havířov a Orlová a byla provedena implementace aplikace SVI, která bude sloužit jako
informační systém pro práci s delikventní mládeží a týranými dětmi.
Projekt „Mobilní služebna Městské policie Havířov“
Realizátor: Městská policie Havířov
V rámci projektu byl zakoupen obytný jednonápravový přívěs se sociálním zařízením,
vybaveným výpočetní technikou, kamerovým systémem a elektronickou zabezpečovací
signalizací. Tento přívěs funguje jako mobilní služebna. Hlavním cílem projektu je zlepšení
veřejného pořádku a zvýšení ochrany bezpečnosti osob a majetku. Díky projektu se zvýšila
ochrana veřejného pořádku a majetku a došlo k vytlačení pouliční kriminality z míst, kde je
umístěna služebna. Ve spolupráci s PČR lze pak zajistit zvýšenou ostrahu ve zbývající
problémových lokalitách. Velmi se osvědčilo nasazení služebny např. v době předvánočních
nákupů do oblasti s větší koncentrací nakupujících (na náměstí) a tím je možno posílit hlídky
v blízkosti nákupních center.
Projekt „Pro bezpečnější Havířov“
Realizátor: Městská policie Havířov
Projekt byl realizován formou přednáškových cyklů prováděných MP a PČR na základních a
středních školách, v dětském domově, v Azylovém domě pro matky s dětmi, pro rodiče dětí
ve věku 10-15 let, v klubech seniorů distribucí samolepek, skládaček a piktogramů určených
široké veřejnosti v prostředcích městské hromadné dopravy a v nákupních centrech distribucí
informativních letáků při tématicky zaměřených akcích.
Cílem projektu bylo informování o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností, o
zásadách bezpečného chování a jednání v situacích, kdy se setkávají s projevy kriminálního
jednání.
Projekt „Systém Včasné Intervence II“
Realizátor: Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí MMH
Po nainstalování aplikace SVI bylo nutno vytvořit databázi klientů, tj. zavést spisy do SVI. Za
tímto účelem byly zakoupeny skenery a zajištěny mzdové prostředky pro pracovníky, kteří
spisy zaváděli do databáze a vytvářeli databázi klientů v aplikaci SVI. Pro operativní přístup
do aplikace SVI pracovníky OSPOD konajícími pohotovostní službu byly zakoupeny 2
notebooky s mobilním připojením k internetu.
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Projekt „Systém Včasné Intervence III“
Realizátor: Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí MMH
Začlenění SVI jako samostatné agendy spisové služby tak, aby bylo možno přebírat do SVI
příchozí zprávy a také z SVI zprávy vypravovat a odesílat. Jedná se tedy o integraci aplikace
SVI se spisovou službou, potažmo datovou schránkou města.
Hlavním cílem projektu je tedy integrace informačního systému SVI jako samostatného
agendového systému se spisovou službou úřadu.
Projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“
Realizátor: Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí MMH ve
spolupráci se Střediskem výchovné péče a OS SP+D Kontakt
Smyslem tohoto projektu byla realizace víkendového výcvikového pobytu zaměřeného na
posílení a zkvalitnění rodinných vztahů a výchovného prostředí. Víkendový program je plně
zážitkovou aktivitou zaměřenou na orientaci ve skupinových procesech a mechanismech
skupinové dynamiky prostřednictvím sebezkušenostního výcviku v modelové skupině.
Následně ve středisku výchovné péče bude umožněno účastníkům programu v bezpečném
prostředí reflektovat svou dosavadní činnost a případné problémy, se kterými se setkávají a to
při současném prohlubování jejich získaných znalostí a dovedností v otázkách řešení
krizových situací, osobních postojů, komunikace, výchovných problémech apod.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ohrožené sociálně-patologickými jevy, které jsou
klienty oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Havířova
Projekt „Asistent prevence kriminality“
Realizátor: Městská policie Havířov
Smyslem projektu bylo zaměstnat celkem 4 občany Havířova romského původu, kteří byli
nápomocni PČR a MP s prevencí kriminality ve dvou sociálně vyloučených lokalitách
v Havířově a kteří výkonem své práce pomáhali v ostraze majetku a v odstraňování
negativních jevů z jejich okolí. Smyslem činnosti asistenta bylo zavádět principy občanské
společnosti do prostředí sociální exkluze a zvyšovat důvěru v orgány státní správy a
samosprávy. Asistenti prevence kriminality (APK) se podíleli na zvyšování bezpečí a
veřejného pořádku v soc. vyloučených lokalitách, na eliminaci sociálně rizikových jevů na
zapojování členů romských komunit do pracovních aktivit ve prospěch komunity i mimo ní.
APK byli vybaveni reflexními vestami s nápisem Asistent prevence kriminality, čepicemi se
znakem města, brašnami s psacími potřebami a 2 mobilními telefony určenými pro možnost
komunikace se všemi zainteresovanými složkami a notebookem.
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3.5 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ „ŠETŘENÍ VNÍMÁNÍ
POCITU BEZPEČÍ OBČANŮ V HAVÍŘOVĚ“
Vzhledem k tomu, že významným ukazatelem úspěšnosti preventivních opatření jsou názory
občanů, proběhlo v našem městě sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů.
Dotazníkové šetření probíhalo od září do poloviny listopadu 2011. Vlastní sběr dat probíhal:
- přímo v terénu pomocí techniky rozhovoru, kdy tazatelé, kterými byli studenti čtyř
středních škol četli respondentům přesně formulované otázky a jejich odpovědi sami
zanášeli do vytištěných dotazníků
- žákům vybraných tříd byly rozdány dotazníky pro jejich rodiče s žádostí o jejich vyplnění
- široká veřejnost mohla vyplnit dotazník v elektronické podobě na webových stránkách
města
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 1 233 respondentů. Největší zastoupení
zapojených občanů spadalo do kategorie 20-39 let (39% respondentů) a věkové kategorie 4059 let (31,2%).
Ženy tvořily mezi respondenty více jak polovinu (58,4%). Muži byli zastoupeni více než
čtyřmi desetinami (41,6%).
Mezi respondenty převládali občané, kteří ukončili své vzdělání maturitou (34,3%). Kolem
jedné čtvrtiny respondentů bylo vyučeno nebo mělo středoškolské vzdělání bez maturity
(25,4%) nebo měli vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání (23,5%). Neukončené základní
nebo základní vzdělání mělo 15,7% respondentů.
Největší zastoupení měli respondenti s bydlištěm v Havířově – Městě (31,6%), v Havířově –
Šumbarku (30,6 %) a v Havířově – Podlesí (18,9%).
Na otázku, zda se cítí bezpečně ve městě Havířově, odpověděla téměř polovina respondentů
(48 %), že ano. Naproti tomu více než polovina respondentů se bezpečně necítí.
Téměř shodně odpovídali respondenti i na otázku, zda se cítí bezpečně v místě svého bydliště.
Osob, které neuvedly, že se určitě cítí bezpečně jsme se dále dotazovali, proč tomu tak je, co
je důvodem jejich obav.
83,5% respondentů se necítí bezpečně z důvodu výskytu problémových osob, jako jsou
bezdomovci, opilci či závislí na drogách. Dalším z důvodů je vysoká kriminalita všeobecně
(80,4%), nedostatečná pochůzková činnost policie – městské i státní (79,7%), obavy o
majetek (77,7%), obavy z jiných etnických skupin - vyjma cizinců - (75,9%), nevhodné a
vulgární chování mladistvých (72,3%), obavy z některých lidí, žijících v této části (68,7%),
špatné pouliční osvětlení (55,4%) a obavy z cizinců (20,5%).
Respondenti se vyjadřovali také k tomu, kde se cítí nejméně bezpečně, uvést měli buď část
města nebo oblasti. Mezi nejčastější odpovědi patřily následující: Šumbark celý, Šumbark 3
(stará zástavba), Prostřední Suchá, v okolí ubytovny Merkur, v OD Permon, centrum města,
Stromovka, okolí nočních barů a heren a okolí vlakového nádraží.
Na otázku zda se stali v posledních dvou letech obětí trestného činu nebo přestupku či pokusu
o něj, odpověděla více než pětina respondentů, že jedenkrát (22%) a bezmála pětina
respondentů, že více než jedenkrát (17,2%). Obětí se v posledních dvou letech nestala více
než polovina respondentů (56,3%).
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Nejčastěji se naši respondenti potýkali s vykradením auta (41,4%) nebo sklepa, kůlny, garáže
(38,8%). Více než čtvrtině respondentů, kteří byli obětí, bylo ublíženo na zdraví (26,8%) a
bezmála čtvrtině bylo odcizeno jízdní kolo (24,4%). Více než desetině obětí z řad našich
respondentů ukradli kabelku, peněženku nebo mobil (11%), vykradli byt, dům nebo chatu či
chalupu (14,7%). Více než desetina byla také obětí podvodu (11,9%) nebo loupežného
přepadení (15,3%).
Dvě třetiny obětí (66,9%), které se zúčastnili našeho šetření, nahlásilo tuto skutečnost
strážníkům MP nebo policistům PČR. Třetina respondentů trestný čin či přestupek
nenahlásila.
Více než dvě třetiny respondentů (78,6%) by si přála, aby byl kamerový systém rozšířen do
místa (okolí) jejich bydliště. Kamery by si v místě bydliště nepřálo 21,4% respondentů.
Obyvatelé by si sice přáli kamery v místě jejich bydliště, ale v monitorovaných lokalitách se
cítí bezpečněji jen 55,6% respondentů.
Obyvatelé nám doporučovali lokality ve městě, kde by podle nich bylo vhodné umístit
kameru. Mezi nejčastějšími odpověďmi se objevovaly tyto: Šumbark 3, Prostřední Suchá,
Šumbark celý, parkoviště včetně parkovišť u velkých supermarketů, hotelový dům Merkur,
OD Permon, Stromovka, Dlouhá třída, bary, herny a restaurace, okolí MŠ, ZŠ a dětských
hřišť, GOGO klub, parky, vlakové a autobusové nádraží.
Na dotaz, zda by respondenti doporučili zřízení další mobilní služebny pro posílení
bezpečnosti ve městě, odpověděly více než tři pětiny (82,2%), že ano. Obyvatelé nám
doporučovali lokality ve městě, kde by podle nich bylo vhodné umístit tuto mobilní služebnu.
Mezi nejčastějšími odpověďmi se objevovaly tyto: Šumbark 3, Prostřední Suchá, hotelový
dům Merkur, OD Permon, Šumbark II. etapa, parkoviště včetně parkovišť u velkých
supermarketů, Stromovka, centrum města.
Přibližně polovina respondentů se snaží získat informace o bezpečnostní situaci ve městě, o
činnosti PČR a MP v Havířově, ale rady, návody a doporučení ke zvýšení bezpečí majetku a
osob za dostatečné nepovažují tři pětiny (60,1%) z nich.
Poslední otázkou, kterou jsme respondentům položili, byla tato: „Kdybyste se stal/a
primátorem našeho města, jaká opatření byste učinila/a pro zlepšení bezpečnosti obyvatel?
Více než 80% respondentů by určitě kladlo důraz na okrajové části města a na nebezpečná
místa, 70% respondentů by určitě posílilo počty policistů v ulicích, více než 60% respondentů
by se věnovalo monitorování nebezpečných prostor kamerami, více než 50% by se určitě
zaměřilo na větší podporu trávení volného času dětí a mládeže (zejm. té neorganizované) a
lepší materiální zabezpečení MP.
Ve velké míře se zde objevovaly např. následující odpovědi:
- zabránit hromadnému sestěhovávání nepřizpůsobivých občanů z jiných částí České
republiky do Havířova
- nulová tolerance – úhrada škody, potírání alkoholismu na ulici – mladiství, bezdomovci,
všech bez ohledu na barvu pleti
- zbourat či odkoupit Merkur
- prořezat stromy v tmavých ulicích, na odlehlých parkovištích, výrazně omezit křoviny
divoce rostoucí u domů, ulic, parkovišť, zastávek,…, opravit všechna stávající světla
veřejného osvětlení a prořezat stromy, aby zvýšila efekt veřejného osvětlení
- pryč s hernami, tvrdé postihy pro dealery drog a narkomany a vandaly.
Podrobnější výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v Příloze č. 1.

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY NA LÉTA 2012 - 2015 V HAVÍŘOVĚ

39/55

3.6 VÝSTUPY Z MINIMÁLNÍCH PREVENTIVNÍCH
PROGRAMŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL – „SOCIÁLNĚ
PATOLOGICKÉ JEVY NA ZŠ“
Ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v Karviné byly z Minimálních
preventivních programů havířovských základních škol vybrány a porovnány sociálně
patologické jevy na školách v časovém horizontu šesti let.
Sledovanými údaji byly
- neomluvené hodiny
- projevy šikany a agresivního chování
- řešené případy alkoholu a drog na školách
- oznámené případy krádeží
- výskyt kouření
Údaje z 18 havířovských základních škol byly pro srovnání sloučeny podle příslušnosti ke
správním obvodům Obvodních oddělení Policie ČR (zachováno ještě staré členění na 3
Obvodní oddělení, jelikož bylo možno získat data o trestné činnosti samostatně za 3 obvody)
Havířov-Podlesí (včetně základních škol z Havířova-Bludovic, Životic a Prostřední Suché),
Havířov-Město a Havířov-Šumbark a jsou graficky znázorněny v Příloze č. 2
Pro zajímavost je zvlášť uvedena (včetně použití jiného měřítka) základní škola speciální, ve
které jsou vzdělávány děti nejen s tělesným a smyslovým postižením, ale především se zde
věnují dětem s výchovně-vzdělávacími problémy z celého města.
Graf č. 1: Počet neomluvených hodin (na 1 žáka)
Počty neomluvených hodin jsou vyjádřeny v přepočtu na jednoho žáka. Z grafů je patrný
nárůst ve všem městských částech, největší nárůst však můžeme sledovat v HavířověŠumbarku a Havířově- Podlesí. U základní školy speciální bylo použito jiné měřítko, protože
ve školním roce 2004/2005 se výrazně zvýšil počet neomluvených hodin (tuto hodnotu mohl
na přechodnou dobu ovlivnit 1 žák, proto tento údaj není statisticky významný). Z uvedeného
grafu je patrný nárůst počtu neomluvených hodin zejména ve školách s větším podílem
romských žáků.
Graf č. 2: Šikana a agresivní chování (počet řešených případů na 100 žáků)
Z grafů je patrný nárůst řešených případů šikany ve všech městských částech, nejvíce však
v Havířově-Podlesí a Havířově-Šumbarku. Může to znamenat buď větší informovanost a lepší
spolupráci učitelů a žáků při řešení tohoto většinou velmi skrytého patologického jevu nebo
nárůst agresivního chování u dětí.
Graf č. 3: Alkohol a drogy (počet řešených případů na 100 žáků)
V žádné městské části není pozorován nárůst počtu řešených případů požití alkoholu či drog.
Na všech sledovaných školách jsou zaznamenány případy pouze výjimečně.
Graf č. 4: Krádeže (počet řešených případů na 100 žáků)
V městské části Havířov-Podlesí a v Havířově-Šumbarku můžeme sledovat mírný nárůst,
naopak u základní školy speciální se daří tento jev úspěšně potírat. Rovněž v městské části
Havířov – Město nedošlo ke zvýšení počtu krádeží na školách.
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Graf č. 5: Kouření (počet řešených případů na 100 žáků)
Z grafu je patrný mírný nárůst řešených případů kouření ve všech městských částech, zejména
však v části Havířov – Šumbark.
Grafy č. 6 až 10: Sociálně patologické jevy - srovnání
V následujících grafech jsme se pokusili porovnat školy, na které dochází větší množství
romských dětí a ostatní školy. Mezi školy s větším počtem romských žáků byly zařazeny:
- Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
- Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
- Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace
- Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace odloučené
pracoviště ZŠ.
Závěrečná tabulka :
Závěrečná tabulka zobrazuje přehled sociálně patologických jevů na základních školách
v Havířově od roku 2002 (mimo školní rok 2007/2008).
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3. 7 SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY (STRENGHTS) - VNITŘNÍ FAKTORY
S1

Chuť a iniciativa pracovní skupiny řešit problémy

S2

Existence Koncepce prevence kriminality na léta 2009 -2011 a zájem vedení města o
vytvoření Koncepce prevence kriminality na další období

S3

Zařazení prevence kriminality do struktury magistrátu; funkce manažera prevence
kriminality, protidrogového koordinátora a poradce pro národnostní menšiny na odboru
sociálních věcí; skupina prevence při Městské policii Havířov; existence pracovní
skupiny „Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů“ a existence komise
protidrogové a prevence kriminality

S4

Každoroční zpracování Městského programu prevence kriminality jehož součástí jsou
preventivní programy městské policie,

S5

Financování prevence kriminality a protidrogové prevence - dotace MV ČR, Fond pro
zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě Havířov, dotační program města

S6

Finanční podpora města v oblasti sportu a volnočasových aktivit – dotační program
města

S7

Existence nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti – veřejná služba a veřejně prospěšné
práce

S8

Existence lokálního partnerství a koordinátora (LP)

S9

Zájem RPG o prevenci

S10

Existence oblastního metodika prevence a školních metodiků prevence; existence
výstupů ze škol o plnění minimálních preventivních programů (ZŠ, SŠ)

S11 Práce terénních a sociálních pracovníků s nepřizpůsobivými občany
S12 Koordinátor služeb pro oběti trestných činů
S13 Systém včasné intervence
S14 Příprava probačních programů
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SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES) – VNITŘNÍ FAKTORY
W1

Nárůst kriminality na území města Havířova i v celém okrese Karviná

W2

Kumulování sociálně nepřizpůsobivých obyvatel na Šumbarku a v Prostřední Suché

W3

Kumulování sociálně nepřizpůsobivých obyvatel na ubytovnách Merkur a Impuls,
vysoká kriminalita u neromů, romové ne většina

W4

Nárůst pachatelů trestných činů – romové méně závažná TČ (spontánní), neromové
páchají závažnější trestné činy

W5

Nedostatečná informovanost o službách

W6

Malá vymahatelnost práva - sankce

W7

Romizace škol; nárůst neomluvené absence zejména na školách s vysokým podílem
romských žáků

W8

Závislost na návykových látkách; nedostatek ambulantních zařízení (po léčbě) pro
závislé

W9

Fanoušci hooligans – silné zastoupení v Havířově

W10 Dlouhodobý podstav Policie ČR v Havířově
W11 Nedostatek volnočasových aktivit ve vyloučených lokalitách + chybí někdo, kdo by děti
vedl ( viz. nové nevyužité hřiště)
W12 Vysoká nezaměstnanost
W13 Nedostatek finančních prostředků
W14 Velké množství heren v blízkosti sociálně vyloučených lokalit
W15 Řídký kamerový systém (v současnosti 12 kamer v Havířově), špatné osvětlení
v některých lokalitách (místech)
W16 Málo parkovacích míst; chybí centrální parkoviště
W17 Podceňování akcí pořádaných jinými subjekty než městem (z hlediska bezpečnosti)
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PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) – VNĚJŠÍ FAKTORY
O1

Aktualizace Katalogu sociálních služeb v Havířově

O2

Spolupráce PČR, ČOI, MP, OSPOD – alkoholismus, automaty, mladiství

O3

Účinně regulovat hazard (nikoliv jen časově – nová vyhláška města)

O4

Hledání účinných opatření – zkušenosti z jiných měst

O5

Kontrola výherních automatů v souvislosti se zneužíváním sociálních dávek

O6

Přijatelnější ceny pro děti a studenty na kulturní a sportovní akce (např. krytý bazén,
koupaliště, kino)
Areál volného času

O7
O8

Rozšíření kamerového systému, makety kamer (vyhodnotit efektivitu stávajících
kamer)

O9

V rámci veřejné služby a veřejně prospěšných prací úprava „špatných prostranství“
(např. okrajové lokality)

10O Efektivní využívání dotačních titulů
11O Nulová tolerance
12O

Informovat nejširší veřejnost o aktuálním stavu kriminality ve městě na konkrétních
městských částech, zabránit šíření různých fám zprůhledněním událostí, např.
prostřednictvím tisku, webových stránek města
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HROZBY (THREATS) – VNĚJŠÍ FAKTORY
T1

Nárůst osob bez domova

T2

Další propad nezaměstnanosti; nedostatek pracovních příležitostí

T3

Další ekonomický propad seniorů

T4

Šíření fám, které se dotýkají bezpečnosti

T5

Eskalace nálad ve společnosti – radikalizace

T6

Drogově závislí

T7

Hrozba zvyšujícího se násilí vůči majetku a lidem; nárůst kriminality

T8

Ghettoizace

T9

Nárůst počtu osob s psychickými problémy

T10 Neexistence tzv. sociálních podniků (včetně legislativních úprav), které by
zaměstnávaly osoby sociálně znevýhodněné: dlouhodobě nezaměstnané, osoby
trestané, osoby prošlé léčením alkoholové či nealkoholové závislosti
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4. IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ, VYMEZENÍ PRIORIT,
CÍLŮ A OPATŘENÍ
Pracovní skupinou byly identifikovány problémy, vymezeny priority, cíle a konkrétní opatření
směřující ke snižování míry a závažnosti trestné činnosti, jejich příčin a následků a zvyšování
pocitu bezpečí občanů na území města.
Pracovní skupina pracovala ve složení:
Bc. Daniel Pawlas, náměstek pro sociální rozvoj
Jana Světlíková – zastupitelka města Havířova
Ing. Bohuslav Muras – MP Havířov
Npor. Mgr. Daniel Pilár – PČR ČR – OO Havířov 3
Npor. Mgr. Richard Berný, Npor. Mgr. Petr Čížek – PČR OO Havířov 1
Ing. Yveta Břízová – OSV MMH
PhDr. Vanda Gradková – OSV MMH
Pavol Danihel – OSV MMH
Mgr. Ivana Bigajová – OSV MMH
Ing. Hana Stolarzová – OO MMH
Bc. Nikola Vavrous – CSVČ sv. Jana Boska
Mgr. Romana Michaela Michalíková – CSVČ sv. Jana Boska
Mgr. Markéta Klimentová – PMS
Mgr. Zuzana Šídlová – PMS
Bc. Eliška Szekelová – PPP Karviná
Mgr. Tomáš Kolondra – Armáda spásy v ČR
Bc. Dagmar Kiszková – Sociální služby města Havířova
Mgr. Michal Fabian, DiS. – Sociální služby města Havířova
Bc. Lenka Honsárková – Slezská diakonie
Bc. Helena Palicová – Agentura pro sociální začleňování
Ing. Roman Mikulín – RPG RE Management, s. r. o.
Při tvorbě preventivních programů statutárního města Havířov na období 2012-2015 bude
kladen důraz na přijímání takových preventivních opatření, kde budou zohledněny specifické
problémy města a strukturovanost výskytu sociálně patologických jevů, včetně kriminálních
deliktů i trestné činnosti.

HLAVNÍ PROBLÉMY
1. Nárůst celkové kriminality na území města Havířova (+ 358 TČ) ve srovnání s rokem 2010;
zejména v oblasti majetkové a násilné kriminality
2. Existence sociálně vyloučených lokalit Havířov – Prostřední Suchá a Havířov - Šumbark a
dalších krizových lokalit v Havířově (ubytovny Merkur, Impuls a další)
3. Chudoba a rostoucí zadluženost rodin i jednotlivců
4. Vysoká míra nezaměstnanosti na území města Havířova
5. Kriminalita páchaná dětmi a mladými dospělými, záškoláctví
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DÍLČÍ PROBLÉMY
1. Vysoké procento lidí drogově závislých; běžným důvodem krádeží a loupeží jsou drogy,
takto jsou opatřovány prostředky k jejich zakoupení
2. Vysoké procento lidí bez přístřeší (bezdomovci)

Stanovení priorit prevence kriminality statutárního města Havířov na léta 20122015
1. Prioritně budou podporovány projekty situační prevence zaměřené na snížení trestné
činnosti a přestupků zejména v oblasti majetkové a násilné kriminality a projekty na
zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích
2. Prioritně budou podporovány projekty z oblasti osvěty a informace, poskytující veřejnosti
informace o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech a
způsobech ochrany před ní.
3. Prioritně budou podporovány projekty/činnosti sociální prevence zaměřené na následující
cílové skupiny:
- sociálně vyloučené osoby, skupiny a komunity a osoby ohrožené sociálním
vyloučením
- rizikové skupiny občanů
- oběti trestných činů, včetně domácího násilí
4. Prioritně budou podporovány projekty zaměřené na sociálně vyloučené lokality nebo další
krizové lokality a spolupráce subjektů pracujících s obyvateli sociálně vyloučených lokalit
5. Prioritně budou podporovány projekty sociální prevence řešící problémy se
zadlužováním a následnými exekucemi sociálně slabých obyvatel
6. Prioritně budou podporovány služby, které zejména obyvatelům sociálně vyloučených
lokalit budou poskytovat pracovní poradenství a budou je motivovat k hledání a získání
zaměstnání; efektivní využívání nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti
7. Prioritně budou podporovány projekty/činnosti sociální prevence pro cílovou skupinu děti a
mladí dospělí ohrožení sociálně patologickými jevy nebo již s kriminální minulostí, dětské
oběti trestných činů
8. Prioritně budou podporovány projekty/činnosti na podporu protidrogové prevence
- specifické primární protidrogové prevence
- sekundární a terciární protidrogové prevence
- vzdělávání pracovníků protidrogové prevence
9. Prioritně budou podporovány služby/činnosti na snížení výskytu bezdomovců
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1. Prioritně budou podporovány projekty situační prevence zaměřené na snížení trestné
činnosti a přestupků zejména v oblasti majetkové a násilné kriminality a projekty na
zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích
Cíl: Snížení trestné činnosti a přestupků zejména v oblasti majetkové a násilné kriminality a
zvýšení bezpečí zejména na veřejných prostranstvích
Opatření:
 Rozšiřování a modernizace městského kamerového dohlížecího systému s cílem
pokrytí rizikových míst města Havířova a dalších bezpečnostních systémů ve
spolupráci s Policii ČR
Termín: průběžně
Zodpovídá: MP
2. Prioritně budou podporovány projekty z oblasti osvěty a informace, poskytující
veřejnosti informace o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o
možnostech a způsobech ochrany před ní.
Cíl: Informovat veřejnost o stavu, vývoji a typech trestné činnosti v lokalitách a o možnostech
a způsobech ochrany před ní.
Opatření:
 realizace kurzu sebeobrany pro ženy zaměstnané na rizikových pracovištích
Termín: průběžně
Zodpovídá: MP
 informace občanům formou letáků, tisku (Radniční listy), besed, přednášek a další
Termín: průběžně
Zodpovídá: MP, PČR
3. Prioritně budou podporovány projekty/činnosti sociální prevence zaměřené na
následující cílové skupiny:
- sociálně vyloučené osoby, skupiny a komunity a osoby ohrožené sociálním
vyloučením
- rizikové skupiny občanů
- oběti trestných činů, včetně domácího násilí
Cíl: Odstranit nebo snížit kriminálně rizikové chování v cílových skupinách
Opatření:
 Realizace besed pro seniory směřujících k předcházení trestné činnosti páchané na
seniorech
Termín: průběžně
Zodpovídá: MP, PČR
 Činnost Asistentů prevence kriminality v rámci fungování Městské policie Havířov se
velmi osvědčila - pokračovat v realizaci projektu Asistent prevence kriminality
Termín: průběžně min. do března 2014
Zodpovídá: MP
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 Činnost Romského asistenta v rámci OSV MMH se velmi osvědčila – pokračovat
v realizaci projektu Terénní práce
Termín: průběžně
Zodpovídá: OSV MMH
 V Havířově vznikla dvě poradenská místa pro oběti trestných činů (při PMS a Slezské
diakonii) – pokračovat ve spolupráci s organizacemi, případná podpora činnosti
Termín: průběžně, min. do roku 2012
Zodpovídá: PMS, Slezská diakonie
 Podpora činnosti Intervenčního centra a Poradenského centra Slezské diakonie
Termín: průběžně
Zodpovídá: Slezská diakonie, MMH – v rámci dotačního programu města
4. Prioritně budou podporovány projekty zaměřené na sociálně vyloučené lokality nebo
další krizové lokality
Cíl: zvýšit bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách a zvýšit subjektivní pocit bezpeční u
občanů města Havířova
Opatření:
 Pravidelná setkání v rámci pracovní skupiny „Bezpečnost a prevence sociálně
patologických jevů“ v rámci Lokálního partnerství a pokračování činnosti této skupiny
i po ukončení činnosti Agentury pro sociální začleňování v Havířově; vzájemná
výměna informací o preventivních bezpečnostních opatřeních v sociálně vyloučených
lokalitách; návrhy projektů na řešení problematiky a zpětné zhodnocení těchto
projektů
Termín: průběžně
Zodpovídá: Agentura, MMH, členové pracovní skupiny
 Při Lokálním partnerství Havířov pod vedením Agentury dojde k restrukturalizaci
pracovních skupin a nově vzniknou pracovní skupiny pro Šumbark a Prostřední
Suchou a pracovní skupina terénních pracovníků. Pracovní skupiny Šumbark a
Prostřední Suchá budou řešit aktuální problémy daných lokalit, budou sloužit
k prohlubování spolupráce, předávání zkušeností a sdílení informací o činnosti;
pracovní skupina terénních pracovníků bude sloužit k předávání informací o dění
v terénu, rizicích, potřebách obyvatel, negativních jevech za účelem zefektivnění
spolupráce pracovníků různých organizací v terénu, tak aby nedocházelo k duplicitní
činnosti; řešení kasuistik; zachování pracovních skupin i po ukončení působení
Agentury
Termín: od 2012 průběžně
Zodpovídá: Agentura, MMH, členové pracovních skupin
 Realizace projektu Strážník blíže občanům – okrsková služba v rámci MP – o
jednotlivé okrsky se budou ve městě starat konkrétní strážníci a úzce spolupracovat
s okrskářem z Policie ČR
 Iniciovat navýšení počtu policistů PČR na území města (doplnit počty policistů na
úroveň minulých let)
Termín: od 2012
Zodpovídá: MP, PČR, MMH
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 Vzdělávání strážníků MP a policistů Police ČR vykonávajících službu v sociálně
vyloučených lokalitách
Termín: 2013
Zodpovídá: MP, PČR
 Vznik a podpora Poradenského centra KHAMORO v Havířově Šumbarku (sociálně
aktivizační služby, odborné sociální poradenství zaměř. na dluhové poradenství a
nezaměstnanost, terénní programy) a Komunitního centra (odborné sociální
poradenství, individuální pracovní poradenství, terénní programy) v Havířově
Prostřední Suché.
Termín: vznik 2012
Zodpovědnost: MMH, MRA, Sociální služby města Havířova, Slezská diakonie
 Spolupráce se společností RPG Byty na zvyšování pocitu bezpečí v sociálně
vyloučených lokalitách, zvyšování čistoty v domech a okolí, dodržování nájemních
smluv, obsazování volných bytů „slušnými“ nájemníky
konkrétní opatření: - nulová tolerance
- terénní spolupráce s MP
- uzamykatelnost vchodů, zajištění sklepních prostor
- spolupráce při vybudování kamerového systému
Termín: průběžně
Zodpovědnost: RPG Byty
5. Prioritně budou podporovány projekty sociální prevence řešící problémy se
zadlužováním a následnými exekucemi sociálně slabých obyvatel
Cíl: Vznik a podpora poraden, které pomáhají obyvatelům města řešit problémy se
zadlužováním
Opatření
 Vznik a podpora Poradenského centra KHAMORO umístěného v sociálně vyloučené
lokalitě Havířov – Šumbark (odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhové
poradenství, zvyšování finanční gramotnosti a zaměstnanost pro obyvatele sociálně
vyloučené lokality Havířov – Šumbark)
Termín: od roku 2012
Zodpovědnost: MMH, MRA, Sociální služby města Havířova (financování z OP LZZ)
 Vznik a podpora služby Odborné sociální poradenství v lokalitě Havířov – Prostřední
Suchá
Termín: od roku 2012
Zodpovědnost: Slezská diakonie (financování z OP LZZ)
 Podpora stávajících poraden v Havířově, které poskytují dluhové poradenství
Termín: průběžně
Zodpovědnost: MMH – v rámci dotačního programu města
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6. Prioritně budou podporovány služby, které zejména obyvatelům sociálně vyloučených
lokalit budou poskytovat pracovní poradenství a budou je motivovat k hledání a
získání zaměstnání; efektivní využívání nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti
Cíl: Zvýšení zaměstnanosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit a občanů ohrožených
sociálním vyloučením
Opatření:
 Efektivní využívání nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti, zejména veřejná služba a
veřejně prospěšné práce
Termín: průběžně
Zodpovědnost: OKS MMH, ÚP
 Vznik a podpora Poradenského centra KHAMORO umístěného v sociálně vyloučené
lokalitě Havířov – Šumbark (sociální služba odborné sociální poradenství se
zaměřením na dluhové poradenství, zvyšování finanční gramotnosti a zaměstnanost
pro obyvatele sociálně vyloučené lokality Havířov – Šumbark)
Termín: od 2012
Zodpovědnost: MMH, MRA, Sociální služby města Havířova (financování z OP LZZ)
 Vznik a podpora projektu Slezské diakonie jehož součástí je Individuální pracovní
poradenství v lokalitě Havířov – Prostřední Suchá
Termín: 2012
Zodpovědnost: Slezská diakonie (financování z OP LZZ)
 podpora vzniku sociální firmy; podpora dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím
veřejných zakázek města
Termín: průběžně
Zodpovídá: MMH
7. Prioritně budou podporovány projekty/činnosti sociální prevence pro cílovou skupinu
děti a mladí dospělí ohrožení sociálně patologickými jevy nebo již s kriminální
minulostí, dětské oběti trestných činů
Cíl: Odstranit nebo snížit kriminálně rizikové chování a jednání v cílových skupinách
- děti a mladí dospělí
- rodiny (s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů)
- dětské oběti trestných činů
Opatření:
 Zřízení a využívání výslechové místnosti pro oběti trestných činů, především
pro děti a ženy
Termín: 2012
Zodpovídá: PČR, Dětské centrum Čtyřlístek, MMH
 Podpora projektů a činností zaměřených na vyhledávání a efektivní práci
s kriminálně rizikovými dětmi a mladými dospělými
 Podpora projektů zaměřených na konkrétní a efektivní podporu a sanaci
uvedených rodin, podmínkou je, aby v rodině bylo alespoň jedno kriminálně
rizikové dítě, případně chování rodičů bylo kriminálně rizikové
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Termín: průběžně
Zodpovídá: MMH – OSPOD, OS SP+D Kontakt, SVP
 Realizace série besed pro žáky ZŠ zaměřených na prevenci proti počítačové
kriminalitě a negativním jevům na internetu; besedy na zvyšování právního vědomí,
šikana a další
Termín: průběžně
Zodpovídá: PČR, MP
 Podpora činnosti organizací, které pracují s dětmi a mládeží; podpora Centra prevence
(SSmH)
Termín: průběžně
Zodpovídá: MMH - v rámci rozpočtu města
 Zkvalitňování již vybudovaného Systému včasné intervence a podpora činnosti Týmu
pro mládež
Termín: průběžně
Zodpovídá: MMH – OSPOD
 Rekonstrukce již stávajících sportovišť a výstavba nových; podpora obnovy veřejných
sportovišť, rekreačních ploch a veřejného užívání školních sportovišť
Termín: průběžně
Zodpovídá: MMH
 Vytvoření „Mapy dětských problémů“ pomocí informačního Systému včasné
intervence a využívat tyto mapy pro efektivní směřování cílených programů pro děti a
mládež
Termín: 2012
Zodpovídá: MMH OSPOD
 Realizace vzdělávacích programů na školách, monitorování sociálně patologických
jevů (v rámci MPP) a výměna informací v rámci práce Týmu pro mládež
Termín: průběžně
Zodpovídá: oblastní metodik PPP
 Rozšíření služeb Střediska výchovné péče Karviná i na území města Havířova
Termín: od 2012
Zodpovídá: SVP
 -Iniciovat rozšíření pedopsychiatrických služeb i na území města Havířova
Termín: průběžně
Zodpovídá: OSV MMH
 Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem iniciovat vznik pobytového zařízení i pro
mladé uživatelé drog v okrese Karviná
Termín: průběžně
Zodpovídá: OSV MMH
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8. Prioritně budou podporovány projekty/činnosti na podporu protidrogové prevence
- specifické primární protidrogové prevence
- sekundární a terciární protidrogové prevence
- vzdělávání pracovníků protidrogové prevence
Cíl: Vytvářet podmínky pro efektivní prevenci závislostí
Opatření:
 Podpora Centra drogové pomoci
 Podpora Centra prevence
 Podpora zařízení následné péče Armády spásy ČR
 Podpora stávajících nízkoprahových zařízení na území Havířova (ZIP, CSVČ)
 Podpora vzniku nového nízkoprahového zařízení v Prostřední Suché
 Podpora stávajících terénní programů tzv. STREETWORK
 Podpora projektů/činnosti v rámci dotačního programu města
Termín: průběžně
Zodpovídá: MMH – v rámci dotačního programu města
9. Prioritně budou podporovány služby/činnosti na snížení výskytu bezdomovců
Cíl: Podpora a rozšíření nízkoprahového denního centra a ubytování pro osoby bez přístřeší
Opatření:
 Rozšíření kapacity a podpora stávajícího nízkoprahového denního centra v Havířově
Termín: 2012-2015
Zodpovědnost: Sociální služby města Havířova
 Iniciovat vytvoření noclehárny pro ženy
Termín: průběžně
Zodpovědnost: OSV MMH
 Podpora stávajících azylových domů na území města
Termín: průběžně
Zodpovědnost: MMH – v rámci dotačního programu města
 Ve spolupráci s lékaři, zařízeními, které poskytují služby seniorům, OSV MMH apod.
provádět depistáž důchodců (především osaměle žijících), lidí s částečným invalidním
důchodem (informovat je o možnostech příspěvků, umístění v domovech pro seniory,
zvyšování finanční gramotnosti apod), dalších rizikových skupin, které jsou ohrožené
bezdomovectvím.
Termín: průběžně
Zodpovědnost: OSV MMH, zařízení poskytující služby seniorům
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Způsob vyhodnocování kritérií měření efektivity dopadů projektů/činnosti
Každý konkrétní projekt bude mít stanoveny indikátory úspěšnosti, které určí způsob
rozpoznání dosažení cílů a priorit (zcela, částečně). V průběhu naplňování priorit a cílů si
případně stanovíme dílčí (postupné) cíle a budeme hodnotit jejich dosažení k určitému datu.
Budou volena jednoduchá a měřitelná kritéria efektivity dopadů projektů. Kritéria mají
dokládat, jakým způsobem byla naplněny cíle projektů. Pro každý typ preventivního projektu
(sociální, situační, informace pro občany) budou stanoveny odpovídající specifická kritéria,
např. počet zúčastněných, počet a druhy protiprávních činů v lokalitě, počet proškolených
atd., tak aby bylo možné v závěrečné zprávě doložit jejich plnění.
Finanční prostředky na realizaci preventivních aktivit jsou poskytovány z těchto zdrojů:
-

-

prostředky z rozpočtu města Havířova
prostředky ze státního rozpočtu z MV ČR
prostředky ze státního rozpočtu z MPSV
prostředky z Moravskoslezského kraje
vlastní finanční prostředky – podíl realizátorů
fondy z Evropské Unie
jiné zdroje (např. RPG Byty apod.)

Na základě schválené koncepce bude manažer prevence kriminality ve spolupráci se členy
pracovní skupiny a komisí prevence kriminality protidrogové prevence
připravovat Program prevence kriminality na kalendářní rok,
zpracovávat žádost o poskytnutí dotace na projekty programu,
sledovat jeho realizaci,
vyhodnocovat úspěšnost projektů.
Do programu se zapojí:
- orgány samosprávy
- orgány státní správy
- Policie ČR
- nestátní neziskové organizace
- zástupci podnikatelského sektoru (mimo jiné i jako potenciální sponzoři některých
aktivit)
- občané
Za vytvoření programu odpovídá manažer prevence kriminality ve městě a odborníci pracovní
skupiny. Při přípravě je nezbytná spolupráce se zástupcem Územního odboru Policie ČR,
konzultantem odboru prevence kriminality MV ČR a manažerem prevence kriminality
krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
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SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Shrnutí výsledků dotazníkového „Šetření vnímání pocitu bezpečí občanů
v Havířově“
Příloha č. 2 – Sociálně patologické jevy na havířovských základních školách

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
Agentura
APK
ČOI
MP
MKH
MKS
MRA
MŠ
MV ČR
OKS MMH
OO PČR
OP LZZ
ORP
OSPOD
OSV MMH
OŠK MMH
PČR
PMS
PPP
SVI
SVP
ÚP
ZMH
ZŠ

Agentura pro sociální začleňování
Asistent prevence kriminality
Česká obchodní inspekce
Městská policie
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko
Městská realitní agentura
Mateřská škola
Ministerstvo vnitra ČR
Odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova
Obvodní oddělení Policie České republiky
Operační program Lidské zdroje a zaměstanost
Obec s rozšířenou působností
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova
Odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova
Policie České republiky
Probační a mediační služba
Pedagogicko psychologická poradna
Systém včasné intervence
Středisko výchovné péče
Úřad práce
Zastupitelstvo města Havířova
Základní škola
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Příloha č. 1

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ „ŠETŘENÍ VNÍMÁNÍ POCITU BEZPEČÍ
OBČANŮ V HAVÍŘOVĚ“
I. Údaje o respondentech
Dotazníkového šetření „Vnímání pocitu bezpečí občany města Havířova“ se zúčastnilo
celkem 1233 respondentů.
Téměř pětina respondentů (19,7%) spadala do věkové kategorie 19 let a méně. Necelé dvě
pětiny respondentů šetření (39,9%) uvedly věk v rozmezí 20 – 39 lety a téměř třetina
v rozmezí 40 – 59 lety. 60 a více let uvedla bezmála desetina respondentů (9,1%).

Ženy tvořily mezi respondenty více jak polovinu (58,4%). Muži byli zastoupeni více než čtyřmi
desetinami (41,6%).

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY NA LÉTA 2012 – 2015 V HAVÍŘOVĚ

1/12

Příloha č. 1
Mezi respondenty převládali občané, kteří ukončili své vzdělávání maturitou (34,3%). Kolem
jedné čtvrtiny respondentů bylo vyučeno nebo mělo středoškolské vzdělání bez maturity
(25,4%) nebo měli vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání (23,5%). Neukončené základní
nebo základní vzdělání mělo 15,7% respondentů.

Téměř třetina respondentů uvedla jako místo svého bydliště Havířov-město (31,6%) a
Šumbark (30,6%). Téměř pětina respondentů byla z Podlesí (18,9%). Méně než desetina
respondentů bydlela v Prostřední Suché (7,1%) a okolo dvacetiny z nich žilo v Bludovicích
(4,1%) a Životicích (4,9%). Méně než jedno procento respondentů uvedlo Dolní Suchou
(0,4%) a Dolní Datyni (0,7%).
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II. Bezpečnost ve městě
Na otázku zda se cítí bezpečně ve městě Havířově, odpověděla téměř polovina respondentů
(48%), že ano. Z toho se určitě bezpečně cítí 6,1% a spíše bezpečně se cítí 41,9%
respondentů. Bezpečně se necítí více než polovina respondentů (52%). Z toho většina se
spíše necítí bezpečně (40,1%) a určitě se necítí bezpečně 11,9%.

Bezpečně se v místě svého bydliště cítí o málo více než polovina respondentů (52,5%). Z nich
se 13,8% cítí určitě bezpečně a 38,7% se cítí spíše bezpečně. Bezpečně se v místě bydliště
necítí téměř polovina respondentů (47,5%). Z toho většina se spíše necítí bezpečně (29%) a
určitě se necítí bezpečně 18,5%.
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Těch osob, které se neuvedly, že se určitě cítí bezpečně, jsme se dále ptali, proč tomu tak je,
co je důvodem jejich obav.
Tyto důvody nám objasňuje následující graf. Ten znázorňuje jednotlivé oblasti a procento
respondentů, kteří danou oblast vnímají určitě nebo spíše jako důvod proč se v místě
bydliště necítí úplně bezpečně.
83,5% respondentů se necítí bezpečně z důvodu výskytu problémových osob, jako jsou
bezdomovci, opilci či závislí na drogách. Dalším z důvodů je vysoká kriminalita všeobecně
(80,4%), nedostatečná pochůzková činnost policie – městské i státní (79,7%), obavy o
majetek (77,7%), obavy z jiných etnických skupin (vyjma cizinců) (75,9%), nevhodné a
vulgární chování mladistvých (72,3%), obavy z některých lidí žijících v této části (68,7%),
špatné pouliční osvětlení (55,4%) a obavy z cizinců (20,5%).
Důvody obav obyvatel města
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Následující grafy nám ukazují, jak odpovídali respondenti k jednotlivým oblastem.

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY NA LÉTA 2012 – 2015 V HAVÍŘOVĚ

5/12

Příloha č. 1
Respondenti se vyjadřovali také k tomu, kde se cítí nejméně bezpečně, uvést měli buď část
města nebo oblasti. Mezi nejčastější odpovědi patřily následující: Šumbark celý, Šumbark 3
(stará zástavba), Prostřední Suchá, v okolí ubytovny Merkur, v OD Permon, centrum města,
Stromovka, okolí nočních barů a heren a okolí vlakového nádraží.

Na otázku zda se stali v posledních dvou letech obětí trestného činu nebo přestupku či
pokusu o něj, odpověděla více než pětina respondentů, že jedenkrát (22%) a bezmála pětina
respondentů, že více než jedenkrát (17,2%). Obětí se v posledních dvou letech nestala více
než polovina respondentů (56,3%) a neví 4,6% respondentů.

Na tutéž otázku, která se však vztahovala ke členům domácnosti respondentů, odpovědělo
45,8% respondentů, že ano, některý z členů domácnosti se stal v posledních dvou letech
obětí trestného činu nebo přestupku či pokusu o něj. Téměř stejný počet respondentů
(41,1%) uvedl, že nikoliv. Ostatní respondenti neuměli na tuto otázku odpovědět (13,1%).
Respondentů, kteří uvedli, že se stali v posledních dvou letech obětí trestného činu nebo
přestupku či pokusu o něj, jsme se dále ptali, o jaký trestný čin či přestupek se jednalo, zda
jej ohlásili strážníkům městské policie nebo policii ČR a pokud nenahlásili, pak z jakého
důvodu. Celkem na tuto otázku odpovídalo 482 respondentů, z nichž někteří, pokud byli
obětí opakovaně, uváděli i více možností.
Nejčastěji se naši respondenti potýkali s vykradením auta (41,4%) nebo sklepa, kůlny, garáže
(38,8%). Více než čtvrtině respondentů, kteří byli obětí, bylo ublíženo na zdraví (26,8%) a
bezmála čtvrtině bylo odcizeno jízdní kolo (24,4%). Více než desetině obětí z řad našich
respondentů ukradli kabelku, peněženku nebo mobil (11%), vykradli byt, dům nebo chatu či
chalupu (14,7%). Více než desetina byla také obětí podvodu (11,9%) nebo loupežného
přepadení (15,3%).
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A jak je to s ohlašováním trestných činů či přestupků? Dvě třetiny obětí (66,9%), které se
zúčastnili našeho šetření, nahlásilo tuto skutečnost strážníkům MP nebo policistům PČR.

Třetina respondentů trestný čin či přestupek nenahlásila. Důvodem téměř poloviny z nich
byla domněnka, že policie by tento čin stejně nevyřešila (47%). Respondenti uváděli, že se
tyto činy staly např. v autobuse či neznají místo okradení apod. Zároveň uváděli tuto
možnost v případě, kdy jim byla způsobena malá škoda. Pětina respondentů, kteří
nenahlásili, že se stali obětí, tak neučinila z důvodu malé škody, která jim byla způsobena
(19,2%) a shodný počet si tuto situaci vyřešilo samo (19,2%). Téměř desetina obětí měla
strach z pachatele (8,6%) a 6% respondentů to považovalo za ztrátu času a zbytečné
nepříjemnosti.
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III.

Kamerový monitorovací systém ve městě, mobilní služebna

Obyvatel města Havířova jsme se v rámci dotazníkového šetření ptali, zda si myslí, že vědí,
kde jsou v rámci města umístěny kamery, které obsluhuje městská policie.
Více než dvě třetiny respondentů na naši otázku odpovědělo, že nevědí (69,2%). Pouze tři
desetiny obyvatel si myslí, že vědí, kde se ve městě nachází kamery.

Dále jsme respondenty žádali, aby odhadli počet kamer, které má k dispozici Městská policie.
60% respondentů se správně domnívá, že je ve městě umístěno od 5 do 15 kamer. Méně než
5 kamer odhadovala čtvrtina respondentů (25,4%) a více než 16 kamer určilo 14,6%
respondentů.
Bezmála tři pětiny respondentů se domnívá, že kamery posilují bezpečnost ve městě (58,8%).
Opačného názoru je 41,2% respondentů.

Více než dvě třetiny respondentů (78,6%) by si přála, aby byl kamerový systém rozšířen do
místa (okolí) jejich bydliště. Kamery by si v místě bydliště nepřálo 21,4% respondentů.
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Obyvatelé by si sice přáli kamery v místě jejich bydliště, ale v monitorovaných lokalitách se
cítí bezpečněji jen 55,6% respondentů. Zbytek respondentů (44,4%) uvedlo, že se
v lokalitách, které jsou monitorovány kamerou, bezpečněji necítí.
Obyvatelé nám doporučovali lokality ve městě, kde by podle nich bylo vhodné umístit
kameru. Mezi nejčastějšími odpověďmi se objevovaly tyto: Šumbark 3, Prostřední Suchá,
Šumbark celý, parkoviště včetně parkovišť u velkých supermarketů, hotelový dům Merkur,
OD Permon, Stromovka, Dlouhá třída, bary, herny a restaurace, okolí MŠ, ZŠ a dětských hřišť,
GOGO klub, parky, vlakové a autobusové nádraží.
O existenci mobilní služebny městské policie ve městě ví tři čtvrtiny respondentů (75,8%).
Čtvrtina respondentů (24,2%) o její existenci nevěděla.
O smysluplnosti mobilní služebny, tedy o tom, že posiluje bezpečnost jsou přesvědčeny tři
čtvrtiny respondentů (75,8%), naopak tomu je u 24,2% respondentů.

Na dotaz, zda by respondenti doporučili zřízení další podobné mobilní služebny pro posílení
bezpečnosti ve městě, odpověděly více než tři pětiny (82,2%), že ano. Další mobilní služebnu
by nedoporučila necelá pětina respondentů (17,8%)
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Obyvatelé nám doporučovali lokality ve městě, kde by podle nich bylo vhodné umístit
mobilní služebnu. Mezi nejčastějšími odpověďmi se objevovaly tyto: Šumbark 3, Prostřední
Suchá, hotelový dům Merkur, OD Permon, Šumbark II. etapa, parkoviště včetně parkovišť u
velkých supermarketů, Stromovka, centrum města.

IV.

Informace pro občany, preventivní opatření

Přibližně polovina respondentů (51%) uvedla, že se snaží získat informace o bezpečnostní
situaci ve městě, o činnosti PČR a MP v Havířově. Téměř polovina respondentů (51%) se tyto
informace získat nesnaží.
Z těch respondentů, kteří se snaží informace získat, nepovažují rady, návody a doporučení ke
zvýšení bezpečí majetku a osob za dostatečné tři pětiny (60,1%). Dvě pětiny respondentů je
naopak za dostatečné považují (39,9%).

Poslední otázkou, kterou jsme respondentům položili, byla tato: „Kdybyste se stal/a
primátorem našeho města, jaká opatření byste učinila/a pro zlepšení bezpečnosti obyvatel?
Více než 80% respondentů by určitě kladlo důraz na okrajové části města a na nebezpečná
místa, 70% respondentů by určitě posílilo počty policistů v ulicích, více než 60% respondentů
by se věnovalo monitorování nebezpečných prostor kamerami, více než 50% by se určitě
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zaměřilo na větší podporu trávení volného času dětí a mládeže (zejm. té neorganizované) a
lepší materiální zabezpečení MP.

Mezi jinými opatřeními se pak objevovala tato:











výstraha pro starší občany v autobuse, v obchodě u zastávek pomocí plakátu
vystěhovat menšiny z města, vystěhování nepřizpůsobivých občanů
větší spolupráce s občany
nulová tolerance vandalům - úhrada škody, potírání alkoholismu na ulici - mladiství a
bezdomovci, všech bez ohledu na barvu pleti
mobilní hlídky, které se budou zabývat dětmi ne pejskaři
zbourat či odkoupit Merkur
Zabránit hromadnému sestěhovávání nepřizpůsobivých občanů z jiných částí ČR do
Havířova.
Větší zaměstnanost občanů pobírajících soc. dávky. Zaměstnání přes den je donutí v noci
spát a nebudou mít čas na noční toulky Havířovem. Zlepšit ekonomickou situaci jak
tmavých, tak bílých.
Učinit opatření, aby mládež neterorizovala občany hulvátským chováním a křikem a
neničila zeleň v okolí obytných bloků. Zakázat ničení trávníků a fasád tzv. fotbalem v
bezprostřední blízkosti domů.
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Příloha č. 1
 Prořezat stromy v tmavých ulicích, na odlehlých parkovištích, výrazně omezit křoviny
divoce rostoucí u domů, ulic, parkovišť, zastávek, obchodů, nechat opravit všechna
stávající světla veřejného osvětlení, více policistů do ulic, hlavně v noci. Pro dopravní
bezpečnost některé nebezpečné křižovatky řešit světelnou signalizaci.
 Více zpomalovacích příčných prahů v nepřehledných místech.
 Veškeré přestupky řešit nejen alternativními tresty a v návaznosti na to i odebráním
sociálních dávek pro nepřizpůsobivé občany!
 Více terénních pracovníků a podpora nízkoprahových klubů pro mládež.
 Vytvořit zpravodajský kanál na webu, který by se týkal pouze bezpečnosti a obsahoval by
relevantní údaje, reportáže, doporučení atd. Vše, kde by bylo možno si ihned dohledat
potřebné informace. Dnes jsou informace rozstříleny po různých webech, novinách atd.
Nic cíleně vytvořeno pro informovanost a bezpečnost ve městě.
 Informace v tisku o jednotlivých lokalitách, kde se scházejí narkomani, bezdomovci,
policejní doprovody při akcích na stadionech, hlavně u mládeže, větší kontrola
mladistvých osob, kteří se bez cíle pohybují různě po ulicích, jsou vulgární, hlavně v
pozdních večerních hodinách.
 Pryč s hernami, tvrdé postihy pro dealery drog a narkomany a vandaly.
 Vrátit služebnu PČR zpět k Merkuru.
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Sociálně patologické jevy na havířovských základních školách
Graf č. 1: Počet neomluvených hodin (na 1 žáka)

Příloha č. 2
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Sociálně patologické jevy na havířovských základních školách
Příloha č. 2
Graf č. 2: Šikana a agresivní chování (index = počet řešených případů na 100 žáků)
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Sociálně patologické jevy na havířovských základních školách
Graf č. 3: Alkohol a drogy (index = počet řešených případů na 100 žáků)

Příloha č. 2
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Sociálně patologické jevy na havířovských základních školách
Graf č. 4: Krádeže (index = počet řešených případů na 100 žáků)
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Sociálně patologické jevy na havířovských základních školách
Graf č. 5: Kouření (index = počet řešených případů na 100 žáků)
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Sociálně patologické jevy na havířovských základních školách
Příloha č. 2
Graf č. 6: Počet neomluvených hodin – srovnání (index = počet hodin na 1 žáka)
Školy, na které dochází větší množství romských dětí:
- Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
- Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
- Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace
- Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace odloučené pracoviště ZŠ
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Sociálně patologické jevy na havířovských základních školách
Příloha č. 2
Graf č. 7: Šikana a agresivní chování - srovnání (index = počet řešených případů na
100 žáků)
Školy, na které dochází větší množství romských dětí:
- Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
- Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
- Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace
- Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace odloučené pracoviště ZŠ
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Sociálně patologické jevy na havířovských základních školách
Příloha č. 2
Graf č. 8: Alkohol a drogy - srovnání (index = počet řešených případů na 100 žáků)
Školy, na které dochází větší množství romských dětí:
- Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
- Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
- Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace
- Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace odloučené pracoviště ZŠ
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Sociálně patologické jevy na havířovských základních školách
Graf č. 9: Krádeže - srovnání (index = počet řešených případů na 100 žáků)

Příloha č. 2

Školy, na které dochází větší množství romských dětí:
- Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
- Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
- Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace
- Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace odloučené pracoviště ZŠ
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Sociálně patologické jevy na havířovských základních školách
Příloha č. 2
Graf č. 10: Kouření - srovnání (index = počet řešených případů na 100 žáků)
Školy, na které dochází větší množství romských dětí:
- Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
- Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
- Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace
- Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace odloučené pracoviště ZŠ
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Příloha č. 2

Sociálně patologické jevy na havířovských základních školách

Přehled sociálně patologických jevů v základních školách v Havířově od roku 2002 (mimo šk. rok 2007/2008)
počet dětí

Počet
hodin na
1 žáka

neomluvené
hodiny

šikana,
agresivní
chování

index

alkohol

index

kouření

index

krádeže

index

drogy

alkohol
drogy

%

index

Havířov

rok 2004/2005

2036

617

0,30

16

0,79

2

0,1%

0

0,00

13

0,64

1

0,0%

3

0,15

Podlesí

rok 2005/2006

1998

1364

0,68

25

1,25

0

0,0%

32

1,60

13

0,65

0

0,0%

0

0,00

rok 2006/2007

1926

485

0,25

24

1,25

0

0,0%

16

0,83

15

0,78

4

0,2%

4

0,21

rok 2008/2009

1825

1188

0,65

22

1,21

1

0,1%

2

0,11

4

0,22

0

0,0%

1

0,05

rok 2009/2010

1767

1497

0,85

28

1,58

3

0,2%

4

0,23

5

0,28

0

0,0%

3

0,17

rok 2010/2011

1722

1526

0,89

27

1,57

0

0,0%

4

0,23

8

0,46

1

0,1%

1

0,06

Havířov

rok 2004/2005

2801

1044

0,37

12

0,43

4

0,1%

0

0,00

11

0,39

6

0,2%

10

0,36

Město

rok 2005/2006

2635

1445

0,55

20

0,76

19

0,7%

18

0,68

33

1,25

0

0,0%

19

0,72

rok 2006/2007

2597

1301

0,50

29

1,12

15

0,6%

3

0,12

12

0,46

1

0,0%

16

0,62

rok 2008/2009

2497

996

0,40

23

0,92

1

0,0%

7

0,28

1

0,04

3

0,1%

4

0,16

rok 2009/2010

2455

575

0,23

11

0,45

2

0,1%

5

0,20

9

0,37

3

0,1%

5

0,20

rok 2010/2011

2364

1606

0,68

14

0,59

0

0,0%

7

0,30

4

0,17

0

0,0%

0

0,00

Havířov

rok 2004/2005

2851

1416

0,50

8

0,28

0

0,0%

3

0,11

11

0,39

0

0,0%

0

0,00

Šumbark rok 2005/2006

2307

960

0,42

13

0,56

19

0,8%

10

0,43

5

0,22

1

0,0%

20

0,87

rok 2006/2007

2386

1600

0,67

33

1,38

0

0,0%

8

0,34

8

0,34

9

0,4%

9

0,38

rok 2008/2009

2049

4094

2,00

29

1,42

0

0,0%

4

0,20

7

0,34

2

0,1%

2

0,10

rok 2009/2010

1893

4275

2,26

46

2,43

0

0,0%

8

0,42

4

0,21

0

0,0%

0

0,00

40

2,18

0

0,0%

11

0,60

15

0,82

0

0,0%

0

0,00

0,0%

0

0,00

rok 2010/2011

1839

9720

5,29

SŠ a ZŠ

rok 2004/2005

230

12681

55,13

Havířov

rok 2005/2006

209

1818

8,70

Šumbark rok 2006/2007

209

1733

rok 2008/2009

205

2275

rok 2009/2010

229

1437

rok 2010/2011

226

3011

0,00

0,0%

0,00

0,00

17

8,13

0,0%

5

2,39

8

3,83

6

2,9%

6

2,87

8,29

16

7,66

0,0%

5

2,39

3

1,44

8

3,8%

8

3,83

11,10

16

7,80

0

0,0%

2

0,98

4

1,95

4

2,0%

4

1,95

6,28

28

12,23

0

0,0%

0

0,00

8

3,49

2

0,9%

2

0,87

13,32

28

12,39

0

0,0%

3

1,33

0

0,00

0

0,0%

0

0,00
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Příloha č. 2

Sociálně patologické jevy na havířovských základních školách

Přehled sociálně patologických jevů va základních školách v Havířově od roku 2002 (mimo šk. rok 2007/2008)
počet dětí
romské
školy
rok 2004/2005

ostatní
školy

neomluvené
hodiny

Počet
hodin na
1 žáka

šikana,
agres.
chování

index

alkohol

index

kouření

index

krádeže

index

drogy

alkohol
drogy

%

index

1378

13978

10,14

4

0,29

2

0,15

3

0,22

4

0,29

0

0,00

2

0,15

rok 2005/2006

950

3170

3,34

21

2,21

13

1,37

29

3,05

14

1,47

6

0,63

19

2,00

rok 2006/2007

1151

2488

2,16

32

2,78

0

0,00

12

1,04

11

0,96

8

0,70

8

0,70

rok 2008/2009

1002

5500

5,49

45

4,49

0

0,00

6

0,60

11

1,10

4

0,40

4

0,40

rok 2009/2010

938

5031

5,36

67

7,14

0

0,00

5

0,53

10

1,07

2

0,21

2

0,21

rok 2010/2011

917

11161

12,17

57

6,22

0

0,00

6

0,65

6

0,65

1

0,11

0

0,00

rok 2004/2005

6540

1780

0,27

35

0,54

4

0,06

0

0,00

31

0,47

7

0,11

11

0,17

rok 2005/2006

6199

2417

0,39

54

0,87

25

0,40

36

0,58

45

0,73

1

0,02

26

0,42

rok 2006/2007

5967

2631

0,44

85

1,42

15

0,25

20

0,34

27

0,45

14

0,23

29

0,49

rok 2008/2009

5574

3053

0,55

46

0,83

2

0,04

9

0,16

5

0,09

5

0,09

7

0,13

rok 2009/2010

5406

2753

0,51

47

0,87

5

0,09

12

0,22

16

0,30

3

0,06

8

0,15

rok 2010/2011

5234

4702

0,90

56

1,07

0

0,00

19

0,36

21

0,40

0

0,00

0

0,00

Školy, na které dochází větší množství romských dětí:
- Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
- Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
- Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace
- Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace odloučené pracoviště ZŠ
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