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1  ÚVOD 

 
Politika prevence kriminality má v České republice již dlouholetou tradici, neboť je její 

nepřetržitou součástí prakticky od samého počátku, tj. od roku 1993, kdy se v České republice 

začala prevence kriminality systematicky formovat jako nedílná součást vládní politiky.  

 

Program prevence kriminality je v Havířově realizován již od roku 1996. Největší část tvoří 

projekty sociální prevence, které byly většinou zaměřeny na vytvoření podmínek pro využití 

volného času dětí a mládeže v Havířově a na aplikaci Systému včasné intervence v Havířově, 

postupné zapojování subjektů pracujících s problémovými dětmi a realizace programů, do 

kterých jsou problémové děti společně s rodiči zařazovány.  

 

Na realizaci preventivních aktivit v Havířově spolupracuje celá řada dalších subjektů. Jedná 

se o příspěvkové organizace města, občanská a zájmová sdružení, charitativní a církevní 

organizace i subjekty z oblasti komerční sféry. 

 

Cíle a úkoly formulované tímto Plánem prevence kriminality města Havířova vycházejí ze 

znalostí a zkušeností získaných každoročním vyhodnocováním realizovaných preventivních 

aktivit a úkolů, vycházejících zejména ze Strategie prevence kriminality v České republice na 

léta 2012 až 2015 a Koncepce prevence kriminality města Havířova na léta 2012 -2015.  

 

Z pohledu jednotlivých druhů kriminality se pak Plán zaměřuje zejména na kriminalitu 

obecnou, tj. kriminalitu, která lidi ohrožuje a obtěžuje nejvíce a často utváří jejich pocit 

vnímání bezpečnosti ve svém okolí a názor na kriminalitu jako celek a na práci jednotlivých 

subjektů, které v této oblasti působí (zejména na práci Policie ČR, Městské policie Havířov, 

které jsou nejvíce vidět), byť v rámci ní nejsou páchány nutně ty nejvyšší škody. Plán se tak 

nezaměřuje na specifické formy zejména nejzávažnější trestné činnosti, jako je terorismus, 

organizovaný zločin, hospodářská kriminalita, drogová kriminalita ad., které vyžadují 

specifické přístupy, a neřeší ani specifické oblasti týkající se cizinců, jejich integrace, 

nelegální migrace apod. Se změnou v oblasti migrace a řešením nejnovější migrační vlny,  

s možným růstem počtu cizinců žijících v České republice, či výrazným nárůstem počtu 

nelegálních migrantů se ale mohou i v oblasti prevence kriminality objevit nové potřeby  

a hrozby, na které bude nutné průběžně reagovat. 

 
Realizace Plánu prevence kriminality musí být doprovázena také dostatečným finančním 

zabezpečením, a to jak z úrovně jednotlivých resortů k plnění dílčích resortních strategií a úkolů, 

tak na úrovni podpory systému prevence kriminality. K tomu pak zavazuje i samotné usnesení 

vlády, jímž je přijata Strategie prevence kriminality pro ČR. 
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2  PROBLEMATIKA PREVENCE KRIMINALITY 
 

 

Obecně prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika směřující  

k předcházení páchání kriminality, výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků 

pro jednotlivce a společnost, a to v konečném důsledku i snižování strachu z kriminality. 

 

Prevence kriminality se snaží působit na různorodé příčiny kriminality. Jedná se o opatření 

sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany 

před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s 

prevencí dalších sociálně patologických jevů, z  nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější 

formy závislostí. 

 

Preventivní politika představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá 

především na nerepresivní prostředky. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a 

snižováním motivů a příležitostí k páchání trestných činů.  

 

Subjekty preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení - systém justice, 

policie, státní zastupitelství, soudy a vězeňství (které ovšem nehrají hlavní roli), i další 

instituce - např. nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů, církve, 

podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. 

  

Objekty prevence kriminality jsou kriminogenní faktory tzn. sociální prostředí, příčiny a 

podmínky kriminality, potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti, potenciální či 

skutečné oběti 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). 

 

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů 

je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé 

kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové  

i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích  

a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální  

i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni.
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality [online] 2.2.2016 

http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality
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Úrovně preventivních aktivit 
Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci. 

 

1. Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové  

a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je 

zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, 

možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve 

školách a v lokálních Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do 

působnosti rodiny, obce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

2. Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je 

zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti 

(specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové  

a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, 

dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. 

  
3. Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní 

uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání 

bydlení, atd.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí  

a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.  

Sekundární a terciární prevence je s ohledem na odbornou náročnost jednotlivých 

aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a v některých 

souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Ve specifické 

části populace působí i Ministerstvo obrany. 

 

 

Systém prevence kriminality v České republice 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 2016 až 2020 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 dokumentu MV ČR Strategie prevence kriminality v ČR, Zásady 

pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a Metodiku přípravy plánu prevence kriminality 

obce, může očekávat každoročně po dobu trvání Strategie převod státní účelové dotace  

do svého rozpočtu. 

 

Přehled stanovených podmínek: 

- existence pracovní skupiny nebo komise, která se prevencí kriminality zabývá 

- pověření pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality (manažera) 

- zpracování vlastního strategického dokumentu Plánu/Koncepce/Strategie prevence 

kriminality minimálně na jeden rok schváleného radou nebo zastupitelstvem města 

- zpracování bezpečnostní analýzy 
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3   ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 
 

Tato krátkodobá strategie je zpracována na základě vyhodnocení výsledků bezpečnostní 

analýzy města za období posledních tří let, tedy 2013 - 2015, která zahrnuje následující části: 

 

- protiprávní (analýza kriminality - přečiny, zločiny, přestupky)  

- sociální (sociálně-demografická analýza  

- institucionální (přehled organizací činných v prevenci kriminality tj. subjekty působící 

v oblasti sociální a situační prevence) 

- výsledky SWOT analýzy  

 

 

3.1  ANALÝZA KRIMINALITY 
 

Cílem této části je srozumitelná analýza vývoje trestné činnosti (dále jen „TČ“) spáchané na 

území města Havířova, která je důležitá pro plánování programů prevence kriminality. 

 

Podklady pro vypracování analýzy poskytly následující subjekty: Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná Policie ČR a Městská policie Havířov.  

 

Úvodem lze konstatovat, že v porovnání s předchozím obdobím lze z pohledu Policie České 

republiky (dále jen PČR) stav vnitřní bezpečnosti na teritoriu města Havířov považovat  

za uspokojivý. Počet policistů služebně zařazených u organizačních článků PČR, 

dislokovaných na teritoriu města Havířov, byl i v průběhu roku 2015 průběžně doplňován. 

Během celého roku vedení Územního odboru PČR Karviná posilovalo výkon služby napříč 

celým městem s cílem maximalizovat počet policistů v ulicích. V rámci zrychlení  

a zefektivnění zásahu policistů byly zřízeny prvosledové hlídky, čímž došlo k výraznému 

zkrácení dojezdových časů. Policisté zařazovaní do prvosledových hlídek jsou zatíženi jen 

nezbytnou administrativou. Mají prostor reagovat na oznámení učiněná prostřednictvím 

tísňové linky 158 v reálném čase. Policejní zásahy jsou rychlejší a jsou schopni občanům  

v ohrožení neprodleně a účinně pomoci. Zmiňované hlídky mívají vysokou úspěšnost při 

zadržení pachatelů trestné činnosti.  

 

Efektivním výkonem služby PČR se ve městě podařilo zlepšit bezpečnostní standard 

srovnatelný s minulými léty. Na aktuální změny bezpečnostní situace a stavu veřejného 

pořádku bylo PČR bezprostředně reagováno a byla včas a v dostatečné míře přijímána 

adekvátní opatření. V roce 2015 nedošlo na teritoriu města Havířov k negativní mimořádné 

události v oblasti narušení veřejného klidu a pořádku. Nebyl také zaznamenán žádný konflikt 

mezi minoritou a majoritou, který by vedl k eskalaci agrese a násilí, jež by muselo být řešeno 

bezpečnostními složkami.  

 

Z demografického hlediska je patrný snižující se počet obyvatel ve většině městských částí 

Havířova. Ačkoliv se však počet obyvatel v posledních letech snižuje (cca o 1000 

obyvatel/rok, Havířov i nadále zůstává díky své relativně malé rozloze městem se značnou 

hustotou obyvatel. Ze statistických údajů pak vyplývá, že četnost nápadu kriminálních deliktů 

na konkrétním teritoriu je vázána zejména na počet obyvatel a hustotu osídlení lokality.  

 

Negativním jevem je míra nezaměstnanosti a zvyšující se počet osob, dostávajících se do tzv. 

tíživé finanční situace. Neměnný je stav v migraci osob z řad etnických menšin. Zde je vysoké 
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riziko tzv. migrujících anonymních pachatelů deliktů, zejména majetkového a násilného 

charakteru. Znepokojující je rovněž situace v oblasti celospolečenských problémů, jimiž jsou 

zneužívání alkoholu a jiných návykových látek (zejména mladší populací), ale i projevy  

tzv. diváckého násilí a naučená závislost na sociálních dávkách.  

 

V souvislosti s provozem zařízení MV pro uprchlíky, nacházejícím se ve služebním obvodu 

OOP Havířov-Šumbark, nebyly v uplynulém období zaznamenány žádné negativní události, 

ať již ze strany odpůrců migrace, samotného chodu zařízení, soužití uprchlíků nebo i jejich 

pohybu na území města. Fámy, jimiž bylo po vypuknutí migrační krize v r. 2015 toto zařízení 

opředeno, tedy absolutně nemají reálný základ.  

 

 

3.1.1  PROTIPRÁVNÍ ČINY (PŘEČINY, ZLOČINY, PŘESTUPKY)  
 
V roce 2015 strážníci Městské policie Havířov prováděli především kontrolu všech platných 
obecně závazných vyhlášek a nařízení města Havířova. Jednalo se hlavně o tyto obecně 
závazné vyhlášky a nařízení: k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se 
vymezují prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu, k regulaci hlučných 
činností, k trvalému označování psů, o ochraně veřejné zeleně a užívání zařízení města 
Havířova, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, o nakládání s komunálním a 
stavebním odpadem, o způsobu a odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací 
v zimním období, o stanovení místa a časového vymezení provozu povolených výherních 
hracích přístrojů a nařízení o vymezení místních komunikací k stání za cenu sjednanou a tržní 
řád.  
Celkem strážníci odhalili 21 534 přestupků, a z tohoto počtu vyřešili na místě 91,2 % 
přestupků a 8,8 %, tj. 1904 přestupků oznamovali k dalšímu řešení ke správnímu orgánu. 
Počet řešených přestupků v dopravě k ostatním přestupkům proti veřejnému pořádku je 
v poměru 44,4 % k 55,6 % což ukazuje na nasměrování činnosti strážníků do oblasti řešení 
místních záležitostí veřejného pořádku, nikoliv pouze v dopravě.  
Oproti roku 2014 strážníci v roce 2015 odhalili a řešili o 1195 přestupků méně, což 
nasvědčuje, že občané více dbají na dodržování stanovených právních norem ve vztahu 
k veřejnému pořádku i dopravě. 
 
Mimo řešení přestupků strážníci MP Havířov zajišťovali veřejný pořádek při hokejových 
utkáních AZ Havířov, prováděli kontroly parkovišť v nočních hodinách, kontroly jízdních 
kol, kontroly na neoprávněné užívaní veřejného prostranství a chodníků, kontroly podezřelých 
osob, kontroly osob mladších 18-ti let hrajících na výherních automatech a kontroly ve 
spolupráci s lesní a mysliveckou stráží. Dále strážníci zajišťovali v průběhu školního roku 
v době od 7.30 do 8.00 hod. vybrané přechody před základními školami s ohledem na 
bezpečnost dětí, nepřetržitou službu v objektu budovy Magistrátu města Havířova, dohlíželi 
na dodržování provozního řádu skateparků a na dětských hřištích. Spolupracovali při čistění, 
opravách a vodorovném dopravním značení místních komunikací s pracovníky Technických 
služeb Havířov a prováděli doprovod při převozu peněz pro Magistrát města Havířova.  
 
V průběhu roku 2015 proběhlo 31 preventivních společných kontrol s pracovníky odboru 
sociálně-právní ochrany dětí na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
spáchaných podáním, prodáním nebo umožněním požití alkoholu osobám mladším 18-ti let. 
V době školního vyučování strážníci prováděli kontroly na záškoláctví především v tzv. 
vyloučených lokalitách. K bezpečnosti osob a majetku dále strážníci přispěli zadržením 151 
osob podezřelých ze spáchání trestných činů, 57 hledaných osob a nalezením 6 vozidel 
v pátrání.  



   

8 

 

Pomocí Městského kamerového dohlížecího systému (dále MKDS) bylo strážníky zadrženo  
5 osob podezřelých ze spáchání trestného činu a 2 osoby hledané policií. Z  MKDS si policie 
převzala 41 záznamů v rámci šetření trestných činů. Na základě zjištění pomocí kamerového 
systému bylo řešeno 396 osob podezřelých ze spáchání přestupků. Dále bylo kamerami 
zjištěno a zaznamenáno 17 dopravních nehod a na základě zjištění pomocí kamer byla 
poskytnuta pomoc 36 osobám. 
 
Na základě signalizace Pultu centralizované ochrany bylo uskutečněno v roce 2015 celkem 
958 výjezdů. V jednom případě došlo pouze k poškození dveří a okna bez vniknutí osob do 
objektu a včasným příjezdem strážníků na místo bylo zabráněno dalším škodám. Menší 
napadání objektů na pultu centralizované ochrany souvisí s označováním všech napojených 
objektů pomocí nálepek na viditelných místech s textem, že objekt je střežen Městskou policií 
Havířov. 

 

V roce 2015 strážníci rozhodli v souladu se Zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 

před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, o 

vyšetření v protialkoholní záchytné stanici (dále jen PZS) u 58 osob a na základě rozhodnutí 

lékaře provedli 191 doprovodů při převozu pacientů do zdravotních zařízení a PZS. 

 

V období uplynulého roku 2015 probíhala ze strany MP pořádková opatření při hokejových 

utkáních HC AZ Havířov ve spolupráci s PČR. Především byla prováděna opatření směřující 

k hlídání jednotlivých prostorů, hlídání a doprovod autobusu hostujícího družstva. Při 

utkáních, která nebyla označena za riziková, nedošlo k narušení veřejného pořádku a nebyl 

proveden žádný zásah vůči konkrétním osobám. Při rizikových utkáních byla vždy přítomna 

Speciální pořádková jednotka PČR, která řešila při jednom utkání konflikt s fanoušky hostů 

ve své kompetenci. K bezproblémovému zajištění pořádkových opatření přispělo i 

zabezpečení ze strany HC AZ Havířov a to formou zkvalitnění práce bezpečnostní agentury, 

zřízení turniketů a fyzickými zábranami.  

V rámci podzimní  soutěže 1.NHL, bylo v období od 9.9. do 30.12.2015, v rámci 

preventivních opatření, ve spolupráci policisty ČR, pracovníka OSPOD a strážníka MP 

Havířov, provedeno celkem 16 kontrol na požívání a podávání alkoholu mladistvým. Během 

těchto kontrol, bylo provedeno celkem 151 dechových zkoušek u mladistvých, kdy 2 z nich 

byly pozitivní. Oba případy byly řešeny pracovníkem OSPOD – předáním mladistvé osoby 

zákonným zástupcům a strážníci řešili tyto případy oznámením ke správnímu orgánu. 

 

 

 

3.1.2  TRESTNÁ ČINNOST, NÁPAD A OBJASNĚNOST  
 

Celková trestná činnost  

Na teritoriu, spadajícím do působnosti obvodních oddělení PČR Havířov 1 a Havířov 3, došlo 

opět v porovnání s rokem 2014 ke statisticky významnému poklesu celkového nápadu 

trestných činů (dále jen „TČ“), a to o -18,63% (2582/2101, t. j. -481 TČ).  

Objasněnost TČ se v porovnání s rokem 2014 zvýšila o +1,71% (44,89/46,60). 

 

CELKOVÁ 2013 2014 2015 
Rozdíl 

2014/2015 

zjištěno 2991 2582 2101 -481 (-18,63%) 

objasněno % 38,08 44,89 46,6 +1,71 
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Násilná trestná činnost  

U násilné trestné činnosti byl v roce 2015 zaznamenán mírný pokles v jejím nápadu, a to  

o -6,98%. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti je oproti roku 2014 vyšší o 0,71%. 

Ukončením kalendářního roku však současně nedošlo k ukončení prověřování loňských 

případů a u mnoha z nich lze předpokládat dodatečné objasnění. Bohužel zásadní roli zde  

u pachatelů (ale i u poškozených) stále hraje zejména požitý alkohol. 

 

NÁSILNÁ 2013 2014 2015 
Rozdíl 

2014/2015 

zjištěno 232 215 200 -15 (-6,98%) 

objasněno % 65,52 62,79 63,5 +0,71 

 

 

Mravnostní trestná činnost  

Nápad mravnostních deliktů lze s ohledem na jejich četnost a dlouhodobé porovnání 

považovat za neměnný. Četnost těchto TČ je v celkovém souhrnu stále naprosto mizivá, proto 

pokles či nárůst nápadu nebo objasněných případů byť i o jediný skutek znamená  

v procentuálním vyjádření značný rozdíl. 

 

MRAVNOSTNÍ 2013 2014 2015 
Rozdíl 

2014/2015 

zjištěno 23 19 21 +2 (10,53%) 

objasněno % 69,56 47,37 66,67 +19,3 

 

 

Majetková trestná činnost  

Dominantní podíl (62%) celkového nápadu TČ v Havířově tvoří i nadále majetková trestná 

činnost. Jak ovšem vyplývá z doložených statistických ukazatelů, nápad majetkových deliktů 

se stejně jako v předchozím období stále snižuje. V porovnání s rokem 2014 bylo spácháno o 

19,31% majetkových TČ méně, oproti roku 2013 pak o 38,32% méně. Tento trend je patrný 

jak u krádeží prostých, tak i u krádeží vloupáním. Významné je pak snížení počtu vloupání 

oproti roku 2014 o 25% a oproti roku 2013 téměř o 50%.  

Nejčastěji prověřovanými majetkovými delikty zůstávají prosté krádeže zboží v prodejnách, 

krádeže volně odložených věcí, vloupání do vozidel, sklepů a jiných objektů a krádeže 

motorových vozidel. S novou právní úpravou (§ 18 odst. 5 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech) 

vymizely majetkové delikty, související s krádežemi kovového materiálu všeho druhu, např. 

trestná činnost na železnici (rozkrádání obecně prospěšných zařízení), ale i porušování 

domovní svobody (krádeže kovu z pozemků rodinných domů) apod., tak jak tomu nemalou 

měrou bylo v minulých letech. S obecným poklesem majetkové trestné činnosti téměř 

vymizena i typická sériová trestná činnost, tedy série vloupání do bytů, sklepů, vozidel apod. 

 

MAJETKOVÁ 
celkem 

2013 2014 2015 
Rozdíl  

2014/2015 

zjištěno 2114 1616 1304 -312 (-19,31%) 

objasněno % 23,08 27,97 31,9 +3,93 

 

 

Hospodářská trestná činnost  

V roce 2014 bylo oproti předcházejícímu období prověřováno několik desítek případů 

podvodného jednání, jehož se vůči konkrétnímu bankovnímu ústavu dopustilo značné 
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množství pachatelů ze sociálně slabších vrstev obyvatelstva. Nápad tohoto druhu trestných 

činů se pak v roce 2015 vrací do "normálu" a odpovídá svou četností roku 2013. Klasickým  

i úvěrovým podvodům pak nahrává stále laxní přístup nebankovních společností při 

poskytování půjček. 

 

HOSPODÁŘSKÁ 2013 2014 2015 
Rozdíl 

2014/2015 

zjištěno 198 297 186 -111 (-37,37%) 

objasněno % 60,1 64,65 54,3 -10,35 

 

 

 

 

Grafické porovnání jednotlivých druhů kriminality na území města v letech 2013-2015 
 

 
 

 

 

 

Kriminalita (přečiny i zločiny)  

Rok Celková Násilná Mravnostní Majetková 
INDEX 
celkový 

rozdíl 

2013 2991 232 23 2114 386 - 

2014 2582 215 19 1616 338 -48 

2015 2101 200 21 1304 279 -59 

* index se spočítá:  

  (počet trestných činů / počet obyvatel obce nebo správního obvodu ORP či okresu) x 10 000 
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Pachatelé 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 

2014 14 32 1033 700 

2015 15 14 868 610 

 

 

Oběti trestných činů  

Počet obětí trestných činů starších 65 let se i v roce 2015 snižoval, bezpochyby i díky cílené 

preventivní činnosti a osvětě prezentované v médiích. Počet obětí ve věkové kategorii 

nezletilých a mladistvých (0-15 let, 16-18 let) se rovněž snížil. Naopak je tomu u počtu obětí 

ženského pohlaví. Zatímco v roce 2014 bylo zaznamenáno celkem 828 ženských obětí TČ, v 

roce 2015 bylo trestným činem poškozeno 869 žen. Jsou to však právě ženy, které jsou v 99% 

případů v pozici tzv. poškozených u TČ zanedbání povinné výživy (203 v r. 2014 a 186  

v r. 2015), ale jako oběti vystupují i u mnoha případů, týkajících se např. poškození laku 

motorových vozidel, krádeží odložených věcí apod. Jen v několika případech jsou pak ženy 

oběťmi násilných trestných činů či trestných činů proti lidské důstojnosti. 
 

 

Oběti 

Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let 

2014 169 828 214 

2015 134 869 177 

 

 

 

3.1.3  DATA O VYBRANÝCH DRUZÍCH PŘESTUPKŮ 
 

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a přestupky  

na úseku řízení vozidel pod vlivem alkoholu  

V roce 2014 bylo zaznamenáno 140 těchto přestupků a v roce 2015 pak 178 přestupků (dále 

také „PŘ"). Nárůst těchto skutků tedy činí cca 27% (tj. +38 PŘ). Značnou část těchto 

přestupků tvoří přestupky týkající se řízení vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové 

látky dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to 145 z celkových 

178 skutků (tedy 81%). Tyto přestupky byly zjištěny zejména při výkonu hlídkové  

a obchůzkové služby. Zmíněný nárůst lze přičíst aktivitě policistů při zjišťování tohoto 

protiprávního jednání. Z pohledu činnosti policistů lze tedy tento vývoj vnímat pozitivně, ne 

však z pohledu množství řidičů, vykonávající tuto činnost pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek.  

 

Přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití  

V roce 2015 bylo zjištěno či oznámeno 765 přestupků na tomto úseku, což v porovnání  

s rokem 2014, kdy bylo zaznamenáno 702 přestupků, činí nárůst o cca +9% (+63 PŘ).  

S ohledem na široký právní rámec a různorodost skutkových podstat přestupků na tomto 

úseku, vysokou míru zjištěného jednání v souběhu skutkových podstat, a v neposlední řadě 

závislost na míře aktivního zjišťování takového jednání, nelze objektivně považovat tento 

mírný nárůst za negativní jev.  
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Přestupky proti majetku  

Zde naopak zaznamenáváme pokles nápadu přestupků z počtu 1221 skutků v roce 2014  

na 1011 skutků v roce 2015, tzn. cca -17% (-210 PŘ). Tato situace u podstatně vymezenějšího 

a jasně definovatelného okruhu přestupků úzce souvisí s celkovým snížením trestné činnosti 

majetkového charakteru. Lze tedy objektivně a jednoznačně konstatovat pozitivní trend 

vývoje na úseku majetkových deliktů, a to i s ohledem na pozitivní vývoj z předešlých let 

2013 a 2014. 

 
 

 počet obyvatel přestupky – abs. počet index na 10 tis. obyv. 

druh 
k 31.12.

2015 

změna 

proti roku 

2014 

rok 

2014 

k 31.12. 

2015 

změna 

14-15 

rok 

2014 

rok 

2015 

změna 

15-14 

(index) 

změna 

15-14 

(%) 

§ 30, 125c 

alkohol, toxi 

7
5
 3

7
3
  
  
 

-9
7
5
  

k
 3

1
.1

2
.2

0
1

4
  
  
7
6
 3

4
8
  140 178 +38 18 24 +6 +27% 

§ 47 

veřejný pořádek 
83 103 +20 11 14 +3  

§ 49 

občan. soužití 
619 662 +43 81 88 +7  

§50 

majetek 
1221 1011 -210 160 134 -26 -17% 

celkem PŘ* 4421 4493 +72 579 596 +17  

*celkový souhrn všech přestupků, vč. přestupků na úseku BESIP a dalších neuvedených přestupků  

 

Pozn.: Ke zpracování byla použitá data vztahující se ke služebnímu obvodu OO PČR Havířov 

1 a OO PČR Havířov 3 (tzn. vč. údajů týkajících se teritoria obce Horní Bludovice).  

 

 

Porovnání počtu řešených přestupků za období 2013 – 2015  

(údaje z Městské policie Havířov) 

 

Přestupky  2013 2014 2015 
rozdíl 

2014/2015 

§47 a §48 

proti veřejnému pořádku  
4696 5886 5837 -49 

§46 

proti pořádku ve státní správě  

a proti pořádku v územní samosprávě 

4220 5715 5445 -270 

§49 

proti občanskému soužití 
397 349 272 -77 

§50  

proti majetku  
1136 1044 856 -188 

§30 

na úseku ochrany před alkoholismem  

a jinými toxikomaniemi  

524 413 427 +14 
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Jednou z hlavních příčin příznivého vývoje situace v oblasti snížení nápadu a zvýšení 

objasněnosti trestné činnosti v roce 2015 je bezpochyby efektivní výkon služby policistů 

zařazených u základních organizačních článků PČR v Havířově a cíleně prováděné 

preventivní akce a opatření. Město Havířov i nadále zůstává prioritou pro vedení územního 

odboru Karviná. Zástupce vedoucího Územního odboru Karviná se pravidelně účastní 

zasedání Bezpečnostní rady města. Vedoucí OOP Havířov 1 je členem komise pro prevenci 

kriminality.  

Významnou je rovněž velmi úzká spolupráce PČR s Městskou policií Havířov a s orgány 

samosprávy. Pravidelné součinnostní schůzky vedení PČR, městské policie a inspektora 

primátora přispívají k efektivitě v oblasti zajištění veřejného pořádku ve městě.  

 

Běžný výkon služby zde dislokovaných útvarů PČR byl i v roce 2015 pravidelně posilován 

policisty speciální pořádkové jednotky a specialisty dalších policejních složek. I tito policisté 

významnou měrou přispěli k zachování uspokojivého stavu veřejného pořádku.  

 

V nadcházejícím období bude i nadále kladen důraz zejména na preventivní činnost, 

okrskovou činnost, spolupráci s Městskou policií Havířov a aktivity zaměřené na službu 

veřejnosti. 

 

 

 

 

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 původními hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi 

Šenov a Václavovice. Celková výměra města činí 3 207,3 ha. 

 

Počet obyvatel dle jednotlivých částí města k 1.1.2016 

 

 

Část města Velikost území Počet obyvatel k 1.1.2016 

Havířov-Město 642,7 ha 32 337 

Bludovice 935,3 ha 2 729 

Podlesí * 14 388 

Šumbark 379,7 ha 18 504 

Prostřední Suchá 595,6 ha 4 757 

Životice * 1 299 

Dolní Suchá 436,6 ha 824 

Dolní Datyně 217,4 ha 535 

 

* Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k.ú.Bludovice 

Zdroj: Magistrát města Havířova 
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V Havířově je stejně jako v jiných městech České republiky patrný úbytek populace (každý 

rok se počet obyvatel snižuje cca o 1000 občanů) a stárnutí populace.  

 

Počet obyvatel města 

 

 

 

                                          2013 

          2014 

           2015 

 

     

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

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 černého 

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 2015 dosáhla 11,70 %.  
 

 

Míra nezaměstnanosti v letech 2005-2015 

rok 2010  15,50% 

rok 2011 13,28% 

ukazatel podílu nezaměstnanosti:  

(mikroregion Havířovsko) 

rok 2012 10,61% 

rok 2013 12,19% 

rok 2014  12,20% 

rok 2015 11,70% 

Zdroj: Magistrát města Havířova 
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Přehled vlastnictví bytů v Havířově 

 

Největším vlastníkem bytového fondu je RPG Byty, s. r. o., následuje Stavební bytové 

družstvo Havířov. Statutární město Havířov disponuje 22 % bytového fondu města a je třetím 

největším vlastníkem.  

 

byty  počet 

obecní (Městská realitní agentura) 7 687 

stavební bytová družstva 10 178 

RPG Byty, s. r. o. 12 053 

rodinné domy 4 754 

celkem 34 748 

Zdroj: Magistrát města Havířova 

 

 

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 části města Havířov-Šumbark a v části města 

Havířov-Prostřední Suchá. Městská část Šumbark je druhou nejlidnatější částí města.  

 

 

Část města Velikost území 
Počet obyvatel  

k 31.12.2015 

Havířov-Město 642,7 ha 32 337 

Bludovice 935,3 ha 2 729 

Podlesí * 14 388 

Šumbark 379,7 ha 18 504 

Prostřední Suchá 595,6 ha 4 757 

Životice * 1 299 

Dolní Suchá 436,6 ha 824 

Dolní Datyně 217,4 ha 535 

c e l k e m 3 207,3 ha 75 373 
 

 * Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k.ú.Bludovice 

 
 

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. 
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Ve „starém“ Šumbarku 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 ztěžuje 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 jsou zde 

poskytovány sociální služby v Poradenském centru KHAMORO, jehož provozovatelem je 

příspěvková organizace města 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 a Intervenční centrum. Od roku 

2010 působí ve staré části Šumbarku Církevní středisko volného času sv. Jana Boska, které 

zde provozuje otevřený klub Maják. 

 

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, Fryštátská 

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, Fryštátská a Kapitána Jasioka tvoří „jádro“ lokality dvoupatrové činžovní 

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.  

V lokalitě poskytuje odborné sociální poradenství Slezská diakonie, která mimo jiné nabízí 

terapeutickou a sociální podporu osobám s agresívním chováním vůči svému partnerovi, 

rodině či okolí. Od října 2013 působí v Havířově-Prostřední Suché Církevní středisko volného 

času sv. Jana Boska, které zde provozuje klub Přístav. 
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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  

se sídlem Sv. Čecha 1, Havířov-Město 

     (které v roce 2011 vzniklo sloučením OO PČR Havířov 1 a 2), 

- obvodní oddělení PČR Havířov 3 v Havířově-Šumbarku (OO PČR Havířov 3). 

se sídlem Moravská 31, Havířov-Šumbark 

 

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 
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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. 

Plní funkci poradce pro národnostní menšiny ve smyslu zákona č. 273/2001 Sb.. 

Odbor zajišťuje samosprávné činnosti související s péčí o seniory, osoby zdravotně 

postižené a osoby vyžadující okamžitou pomoc.  

Zajišťuje činnosti na úseku komunitního plánování. 

 

Oddělení sociálních služeb: 

- zajišťuje terénní sociální práci pro cílové skupiny osob (zdravotně postižení, rodiny 

s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způsobem 

života, nezaměstnané osoby, osoby v obtížných životních situacích, senioři, cizinci) 

- zajišťuje sociální poradenství pro uvedené cílové skupiny,   

- vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném sociálním prostředí, 

- provádí posouzení životních situací klientů, a to i na výzvu správního orgánu, 

- realizuje přímou sociální práci s klientem, zaměřenou na změnu klienta a na změnu jeho 

sociálního prostředí, 

- spolupracuje s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, dalšími státními i nestátními 

subjekty při řešení životní situace klientů, 

- zajišťuje agendu kurátora pro dospělé 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Zajišťuje:  

- vyhledává děti, které potřebují pomoc z důvodu nepříznivé rodinné, sociální situace či 

závažných výchovných problémů, 

- sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření  

k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, 

- poskytuje odbornou poradenskou činnost na úseku SPOD - pomáhá rodičům při řešení 

výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, pořádá přednášky a kurzy 

zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě  

a jeho výchovou,  

- projednává s rodiči nedostatky ve výchově dětí a přijímá potřebná výchovná opatření 

v souladu se zákonem, rozhoduje o výchovných opatřeních, 

- působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, 

- vyhodnocuje situaci ohroženého dítěte v rodině, zpracovává individuální plány ochrany 

dítěte s cílem posílit plnění funkcí rodiny, tyto plány vyhodnocuje,  

- pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, 

- sleduje vývoj dětí, u kterých byla nařízena ústavní, ochranná výchova, vyhodnocuje 

důvodnost trvání ústavní výchovy a zajišťuje návaznou péči o tyto děti, 

- navštěvuje děti v ÚV, v ochranné výchově, ve věznicích a děti v péči jiných fyzických 

osob, 

- zabezpečuje sociální kuratelu pro děti a mládež, jejím prostřednictvím provádí opatření 

k odstranění, zmírnění nebo zamezení různých poruch psychického, fyzického a 

sociálního vývoje a závažných výchovných problémů dětí a mládeže, 

- činí potřebná opatření pro zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez 

doprovodu rodičů nebo jiné osoby odpovědné za dítě, spolupracuje s Úřadem pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí 
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- vykonává funkci opatrovníka nebo poručníka nezletilým dětem umístěným v ústavním 

zařízení, u kterých byli rodiče zbaveni rodičovské zodpovědnosti; je účastníkem soudního 

řízení, dle povahy věcí podává návrhy k soudu, 

- zajišťuje pomoc dítěti ohroženému na životě a zdraví, 

- zajišťuje agendu CAN (týrané a zneužívané děti), 

- na žádost příslušných orgánů provádí sociální šetření v rodině, v místě kde se dítě zdržuje,  

- spolupracuje s Probační a mediační službou, věznicemi, detenčními ústavy, poskytovateli 

sociálních a zdravotních služeb, dalšími státními i nestátními subjekty, osobami 

pověřenými k výkonu SPOD, 

- zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 

vychováváno ve vlastní rodině, 

- zabezpečuje oblast náhradní rodinné péče (pěstounská péče, pěstounská péče na 

přechodnou dobu, osvojení), včetně sociální práce s biologickou rodinou dítěte, 

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) Městská policie Havířov (MP) 

V rámci organizačních změn schválených Zastupitelstvem města Havířova usnesením  

č. 101/4ZM/2015 „Změny koncepce činnosti Městské policie Havířov“ byla dnem 

1.4.2015 na MP Havířov zřízena pozice programové manažerky, která převzala agendu 

prevence kriminality, převedenou z odboru školství magistrátu města a zároveň nově 

zajišťuje i další agendy městské policie. 

Plní funkci tajemnice Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města Havířova. 

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  

 

Na posílení bezpečnosti ve vyloučených lokalitách byly zřízeny dvě pozice asistentů 

prevence kriminality. Tato činnost byla ve městě Havířově zahájena v polovině roku 2010. 

Cílem tohoto projektu bylo zaměstnání osob, kteří svou prací přispívají k ochraně investic 
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a majetku města, a to za současného zajištění bezpečnosti osob bydlících v těchto sociálně 

vyloučených lokalitách.  

Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnanci Městské policie Havířov a zároveň spadají 

do cílové skupiny, tj. příslušníci etnické menšiny nebo osoby bydlící v sociálně 

vyloučených lokalitách. Svou činností přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a 

eliminaci sociálně rizikových jevů ve vyloučených lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-

Prostřední Suchá. Specifickým cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu života, bezpečnostní 

situaci a vztahy obyvatel v lokalitách obývaných převážně Romy.  

 

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. 

  

 
d) 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, života nebo v jiné obtížné 

životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. 
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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): 

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: 

o 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 
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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. 

 

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 tematického 

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 

 

Poradenské centrum KHAMORO 

Občanům z vyloučených lokalit Havířova-Šumbarku a Havířova-Prostřední Suché jsou 

bezplatně poskytovány sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi do 18 let, které se 

ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poradenství a aktivizační činnost jsou poskytovány 

terénní i ambulantní formou 

Uživatelé sociálních služeb jsou podporováni při řešení problémů, které se týkají: 

sociálně aktivizační služby poskytují  

- zadlužení 

- sníženého uplatnění osob na trhu práce 

- ztráty bydlení 

- stabilizace finanční situace 
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- péče o děti a výchovných problémů 

- jednání na úřadech a v institucích 

 

Mateřské a základní školy (MŠ a ZŠ) 

V Havířově se nachází 29 mateřských škol, jedna speciální, jejíž zřizovatelem je 

Moravskoslezský kraj, 1 soukromá mateřská škola) 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 

 

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 dvě 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 tábory 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 Městská knihovna Havířov byla na základě Zákona č.257/2001 Sb.,  

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb a zásad zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji, 

schválených usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 29.9.2005, 

pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem regionálních 

funkcí pro knihovny v Bohumíně a Orlové, a to s účinností od 1.1.2006.  
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- 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.  

 

Městské kulturní středisko Havířov (MKS) 

MKS je provozovatelem následujících kulturních domů v Havířově: 

- Kulturní dům Petra Bezruče  

- Kulturní dům Leoše Janáčka 

- Kulturní dům Radost  

- Kino Centrum  

- Letní kino 

- Společenský dům 

 

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 

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 
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- 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.  

- 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.  

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.  

Na středních školách působí: 

- výchovní poradci 

- asistenti pedagoga 

- školní metodici prevence (školní preventivní programy) 
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d) Ostatní organizace, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj 

Nemocnice s poliklinikou Havířov 

Infekční oddělení  

se nachází od 29.5.2014 v nově zrekonstruovaném samostatném dvoupatrovém pavilonu. 

Jsou zde přijímáni dospělí a dětští pacienti z celého okresu Karviná (tzn. z Havířova, 

Karviné, Orlové, Českého Těšína a okolí) a Frýdek-Místek (tzn. z Frýdku-Místku, Třince a 

okolí), což představuje spádovou oblast cca 500 000 obyvatel. Kapacita oddělení je 20 

standardních lůžek stanice A v 1.patře, 20 standardních lůžek stanice B ve 2.patře a 5 lůžek 

jednotky intenzivní péče v přízemí. V přízemí je rovněž umístěn tzv. biobox k dočasné 

hospitalizaci osob s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu.  

 

Psychiatrie 

V ambulancích pečují o pacienty s celým spektrem duševních onemocnění. Kromě léčby 

pacientů s depresivním, neurotickým, psychotickým, organicky podmíněným 

onemocněním a závislostmi alkoholového i nealkoholového typu, nabízíme také krizovou 

intervenci poskytovanou klinickými psychology v případě nepříznivých životních situací. 

Při zvládání krizových stavů jsou předávány kontakty na linky bezpečí nebo krizová 

centra. Kliničtí psychologové také poskytují skupinovou psychoterapii pro ambulantní 

pacienty. 

 

Na území města působí rovněž 2 základní umělecké školy, 1 speciální mateřská škola, 

zřizovatelem kterých je Moravskoslezský kraj.  

 

 

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: 
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- 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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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- 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  

 

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 

Poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch 

chování nebo již s rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. 

Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 3 do 26 let (do ukončení procesu vzdělávání) 

se školními, rodinnými a osobnostními problémy, jejich zákonní zástupci, pedagogové a jiná 

odborná veřejnost.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 
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- 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. 

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 – Klub PŘÍSTAV 

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.  
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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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3. 4   SWOT  ANALÝZA 

 

 
SILNÉ STRÁNKY (STRENGHTS) - VNITŘNÍ FAKTORY 

 

 

S1 Postupné snižování kriminality na území města Havířova i v celém okrese Karviná 

 
S2   Chuť a iniciativa pracovní skupiny řešit problémy 

 

S3    Koncepce prevence kriminality na léta 2012 -2015 a zájem vedení města o vytvoření 

Koncepce prevence kriminality na období 2016-2020  

 

S4    Zařazení funkce manažera prevence kriminality/projektového manažera do struktury 

městské policie; skupina prevence při Městské policii Havířov; poradce pro 

národnostní menšiny na odboru sociálních věcí; existence pracovní skupiny Týmu pro 

mládež SVI, a existence Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města 

Havířova 

 

S5  Financování prevence kriminality - dotace MV ČR, Fond pro zvýšení bezpečnosti  

a veřejného pořádku ve městě Havířov, dotační programy města 

 

S6      Finanční podpora města v oblasti sportu a volnočasových aktivit – dotační program   

          města 

 

S7   Existence oblastního metodika prevence a školních metodiků prevence; existence 

výstupů ze škol o plnění minimálních preventivních programů (ZŠ, SŠ) 

 

S8  Práce terénních a sociálních pracovníků s nepřizpůsobivými občany 

 

S9 Koordinátor služeb pro oběti trestných činů 

 

S10  Systém včasné intervence 

 

S11 Příprava probačních programů 

 

S12  Likvidace problémové sociální ubytovny Merkur 

 

S13 Posílení a rekonstrukce Městského kamerového dohlížecího systému 

 

S14 Omezení heren ve městě, regulace hazardu - nová OZV města 

 

S15 Existence Asistentů prevence kriminality působících v problémových lokalitách 

 

S16 Existence aktualizovaného Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit 
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SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES) – VNITŘNÍ FAKTORY 

 

 

W1  Kumulování sociálně nepřizpůsobivých obyvatel na Šumbarku a v Prostřední Suché 

 

W2  Malá vymahatelnost práva - sankce 

 

W3  Romizace škol; nárůst neomluvené absence zejména na školách s vysokým podílem 

romských žáků  

 

W4   Závislost na návykových látkách; nedostatek ambulantních zařízení (po léčbě)  

pro závislé 

 

W5  Fanoušci hooligans – silné zastoupení v Havířově 

 

W6  Dlouhodobý podstav Policie ČR v Havířově 

 

W7 Nedostatek volnočasových aktivit ve vyloučených lokalitách  

 

W8   Vysoká nezaměstnanost 

 

W9 Nedostatek finančních prostředků 

 

W10 Málo parkovacích míst; chybí centrální parkoviště 

 

W11   Podceňování akcí pořádaných jinými subjekty než městem (z hlediska bezpečnosti) 
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PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) – VNĚJŠÍ FAKTORY 

 

 

O1  Spolupráce PČR, MP, OSPOD – alkoholismus, VHP a VLT, mladiství 

 

O2 Hledání účinných opatření – zkušenosti z jiných měst 

 

O3  Výhody pro děti - přijatelnější ceny pro děti a studenty na kulturní a sportovní akce  

(např. krytý bazén, koupaliště, kino)  

 

O4 Areál volného času  

 

O5      Další rozšiřování kamerového systému  

 

O6 Efektivní využívání dotačních titulů 

 

O7    Nulová tolerance 

 

O8 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  

 

O9 Vznik nové průmyslové zóny v bývalém areálu dolu Dukla – nové pracovní  

 příležitosti 
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HROZBY (THREATS) – VNĚJŠÍ FAKTORY 

 

 

T1  Nárůst osob bez domova 

 

T2  Další propad nezaměstnanosti; nedostatek pracovních příležitostí (zavírání dolů) 

 

T3  Chudoba a rostoucí zadluženost rodin i jednotlivců, 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 

 

T11 Nově vznikající hrozby v důsledku přesunu kriminálních aktivit do virtuálního 

prostředí, do prostředí informačních a komunikačních technologií,  

tzv. kyberkriminality  
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4  STANOVENÍ PRIORIT A CÍLŮ PREVENCE  

    KRIMINALITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA  

    HAVÍŘOVA NA ROK 2016 
 

1. Účinné rozvíjet systém prevence kriminality v souvislosti s dalším snižováním výskytu 

     kriminality na území města  

 

2. Prioritně podporovat 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 

 

3. Prioritně podporovat projekty z oblasti osvěty a informace, poskytující veřejnosti informace   

    o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech a způsobech   

    ochrany před ní.   

 

4. Prioritně podporovat 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 

 

5. Prioritně podporovat projekty zaměřené na sociálně vyloučené lokality nebo další   

    krizové lokality a spolupráce subjektů pracujících s obyvateli sociálně vyloučených lokalit 

 

6. Prioritně podporovat projekty sociální prevence řešící problémy se zadlužováním  

    a následnými exekucemi sociálně slabých obyvatel a seniorů 

 

7. Prioritně podporovat služby, které zejména obyvatelům sociálně vyloučených lokalit budou  

    poskytovat pracovní poradenství a budou je motivovat k hledání a získání zaměstnání 

 

8. Prioritně podporovat projekty/činnosti sociální prevence pro cílovou skupinu děti a mladí  

    dospělí ohrožení sociálně patologickými jevy nebo již s kriminální minulostí, dětské oběti  

    trestných činů 

 

9. Prioritně podporovat projekty/činnosti na podporu protidrogové prevence 

    - specifické primární protidrogové prevence 

    - sekundární a terciární protidrogové prevence 

    - vzdělávání pracovníků protidrogové prevence 

 

9. Prioritně podporovat projekty na podporu účinnější resocializace pachatelů, prevence  

    kriminality dětí a mládeže a boji proti recidivě. 

 

10. Prioritně podporovat a realizovat projekty zaměřené na boj proti kriminalitě ve virtuálním  

      prostředí, zejména na informovanost o existujících rizicích a možnostech ochrany  

      před nimi, poskytovat pomoc a podporu obětem internetové kriminality.  
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4.1.  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 byly 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 statutárního města Havířova 

- prostředky ze státního rozpočtu z MV ČR 

- prostředky ze státního rozpočtu z MPSV 

- prostředky z Moravskoslezského kraje 

- vlastní finanční prostředky – podíl realizátorů 

- jiné zdroje (např. RPG Byty apod.) 

 
Na základě schváleného plánu prevence kriminality bude projektový manažer/manažer 

prevence kriminality ve spolupráci se členy pracovní skupiny a komisí prevence kriminality 

protidrogové prevence 

- připravovat Koncepci prevence kriminality města Havířova na léta 2016-2020   

- zpracovávat žádosti o poskytnutí dotace na projekty programu, 

- sledovat jejich realizaci, 

- vyhodnocovat úspěšnost projektů. 

 

Za vytvoření programu odpovídá projektový manažer/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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Příloha – PŘEHLED PROJEKTŮ 

 

PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÁ PREVENCE 
Přehled projektů realizovaných statutárním městem Havířov v letech 2010 – 2015 

 

 

Projekty podpořené Ministerstvem vnitra ČR nebo Úřadem vlády ČR 
 

Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2010  
 

Název projektu Realizátor 
Celkové  

náklady v Kč 

Dotace 

ze státního 

rozpočtu v 

Kč 

Podíl města 

v Kč 

Pro bezpečnější Havířov 
Městská policie 

Havířov 
119 698,00 90 000,00 29 698,00 

Systém Včasné Intervence II. OSPOD MMH 422 295,00 320 000,00 102 295,00 

Sociálně psychologický 

výcvik pro rodiče s dětmi 
OSPOD MMH 98 405,00 78 000,00 20 405,00 

Systém Včasné Intervence 

III. 
OSPOD MMH 60 000,00 48 000,00 12 000,00 

Asistent prevence kriminality 
Městská policie 

Havířov 
256 696,00 256 456,00 240,00 

Předcházení sociálnímu 

vyloučení v Havířově 
OSV MMH 313 325,00 188 000,00 125 325,00 

Celkem  1 270 419,00 980 456,00 289 963,00 

 

 

 

Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2011  
 

Název projektu Realizátor 

Celkové 

náklady v 

Kč 

Dotace 

ze státního  

rozpočtu v 

Kč 

Podíl města 

v Kč 

Sociálně psychologický 
výcvik pro rodiče s dětmi 

OSPOD MMH 103 655,00 84 755,00 18 900,00 

Asistent prevence kriminality 
Městská policie 
Havířov 

275 538,00 247 984,00 27 554,00 

Předcházení sociálnímu 
vyloučení v Havířově 

Oddělení sociálních 
služeb MMH 

308 061,00 150 400,00 157 661,00 

Celkem  687 254,00 483 139,00 204 115,00 
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Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2012: 
 

Název projektu Realizátor 

Celkové 

náklady v 

Kč 

Dotace 

ze státního  

rozpočtu v 

Kč 

Podíl města 

v Kč 

Výslechová místnost pro 
oběti trestné činnosti 

OSV MMH 195 820,00 175 000,00 20 820,00 

Ženy, naučte se bránit! 
Městská policie 
Havířov 

58 000,00 52 000,00 6 000,00 

Sociálně psychologický 
výcvik pro rodiče s dětmi 

OS  SP+D Kontakt 142 800,00 116 000,00 26 800,00 

Asistent prevence kriminality 
Městská policie 
Havířov 

206 912,00 186 000,00 20 912,00 

Předcházení sociálnímu 
vyloučení v Havířově 

OSV MMH 275 288,00 192 701,00 82 587,00 

Celkem  878 820,00 721 701,00 157 119,00 

 
 
 

Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2013  
 

Název projektu Realizátor 

Celkové 

náklady v 

Kč 

Dotace 

ze státního 

rozpočtu v 

Kč 

Podíl města 

v Kč 

Poradenské centrum 
KHAMORO - bezpečné 
pracoviště 

OŠK + OO MMH 37 512,42 31 000,00 6 630,75 

Sociálně psychologický 
výcvik pro rodiče s dětmi 

OŠK + OSPOD 
MMH 

142 644,00 118 000,00 24 800,00 

Předcházení sociálnímu 
vyloučení v Havířově 

Oddělení sociálních 
služeb MMH 

323 795,75 155 000,00 168 795,75 

Celkem  503 952,17 304 000 200 226,50 

 

 

 

Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2014  
 

Název projektu Realizátor 
Celkové  

náklady Kč 

Dotace 

ze státního  

rozpočtu v 

Kč 

Podíl města  

v Kč 

Sociálně psychologický 

výcvik pro rodiče s dětmi 
OŠK + OSPOD MMH 142 752,00 112 952,00 29 800,00 
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Asistent prevence kriminality 
Městská policie 

Havířov 
270 280,00 216 000,00 54 280,00 

Rozšíření MKDS o tři 

kamerové body v lokalitě 

Šumbarku 

Městská policie 

Havířov 
641 651,00 550 000,00 91 651,00 

Celkem  1 027 251,00 879 000,00 143 251,00 

 

 

 

Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2015  
 

Název projektu Realizátor 
Celkové  

náklady Kč 

Dotace 

ze státního  

rozpočtu v 

Kč 

Podíl města  

v Kč 

Sociálně psychologický 

výcvik pro rodiče s dětmi 
SP+D Kontakt, o.s. 

OSPOD MMH, SVČ 
142 764,00 112 964,00 29 800,00 

Efektivní práce s ohroženými 

dětmi a jejich rodinami 
OSPOD MMH  

MP Havířov 
29 497,90 21 897,90 7 600,00 

Prevence předlužování  

a podvodů pro seniory 
Sociální služby města 

Havířova, MP Havířov 
20 500,00 14 000,00 6 500,00 

Asistent prevence kriminality Městská policie Havířov 489 829,00 369 106,00 120 723,00 

Celkem  682 590,90 517 967,90 164 623,00 

 

 

 

Žádosti o dotace na rok 2016  
 

Název projektu Realizátor 
Celkové  

náklady Kč 

Dotace 

ze státního  

rozpočtu v 

Kč 

Podíl města  

v Kč 

Sociálně psychologický 

výcvik pro rodiče s dětmi 
SP+D Kontakt, o.s. 

OSPOD MMH, SVČ 
142 800,00 113 000,00 29 800,00 

Asistent prevence kriminality Městská policie Havířov 730 800,00 638 000,00 92 800,00 

Informační brožura -

„Průvodce bezpečným 

městem“ 

Městská policie Havířov 45 000,00 40 000,00 5 000,00 

Celkem  682 590,90 517 967,90 164 623,00 
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Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu města  
 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE  2013 
 

čí
sl

o
 

Název organizace  

(fyzické osoby) 
Název projektu  

Výše  

schválené 

dotace C
el

k
o
v
é 

p
lá

n
o
v
a
n

é 
 

n
á
k

la
d

y
  

1 
Církevní středisko volného času sv . 

Jana Boska v Havířově 

Podpora volnočasových 

aktivit Don Bosko Havířov  50 000 120 000 

2 
Dětský domov se školou, základní 

škola a školní jídelna, Těrlicko, 

Horní Těrlicko 561 

Letní táborová škola 

mladých výtvarníků VII. 
10 000 17 135 

3 
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 

středisko Havířov 

Drogy jsou nuda, nuda jsou 

drogy 10 000 40 000 

4 Slezská diakonie "Nehádejte se, slyším to" 
30 000 201 000 

5 
Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 

Sportovní aktivity mládeže z 

Havířova-Šumbarku na 

školním hřišti na ul.Lidická 10 000 30 000 

6 VESELÉ RUKAVICE 
Veselé rukavice dětem  

a dorostu 20 000 82 000 

7 VIKING AGENCY s.r.o. 
Útěk v řetězech 2013  

- 8. ročník 20 000 105 500 

9 
ZIP - Zábava Informace  

Poradenství a pomoc  

"ZDRAVÁ MLÁDEŽ" 

činnost v realizaci besed pro 

žáky 6.-9. tříd ZŠ Havířova 30 000 177 000 

10 
ZIP - Zábava Informace  

Poradenství a pomoc  

NZDM Klub 3 NYTY 

celoroční činnost v provozu 

nízkoprahové sociální služby 

pro mládež od 13 let    70 000 1 137 500 

C E L K E M 
 

250 000 
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Dotace poskytnuté z rozpočtu města  

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE  2014 
 

čí
sl

o
 

Název organizace  

(fyzické osoby) 
Název projektu  

Výše 

schválené 

dotace C
el

k
o
v
é 

p
lá

n
o
v
a
n

é 
 

n
á
k

la
d

y
 

1 
Církevní středisko volného času  

sv. Jana Boska v Havířově 
Klub Přístav 

30 000 30 000    

2 
Církevní středisko volného času  

sv. Jana Boska v Havířově 
Pestrý život v Majáku 

30 000 269 200    

3 
Dětský domov se školou, základní 

škola a školní jídelna, Těrlicko,  

Horní Těrlicko 561, p.o.  

Letní táborová škola 

mladých výtvarníků VIII. 
10 000 11 003    

4 
Dětský domov a Školní jídelna, 

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, 

příspěvková organizace 

Putování po Beskydech 

25 000 25 500    

5 
Farní sbor Slezské církve  

evangelické a.v. v Havířově-Suché 
Klub pro teenagery Vlakáč 

10 000 15 705    

6 
Farní sbor Slezské církve  

evangelické a.v. v Havířově-Suché 
Dětský klub Paprsek 

5 000 6 559    

7 
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 

středisko Havířov 

Drogy jsou nuda,  

nuda jsou drogy 10 000 18 560    

8 VESELÉ RUKAVICE 
Veselé rukavice dětem  

a dorostu 20 000 80 816    

9 VIKING AGENCY s.r.o. Útěk v řetězech 2014 
20 000 110 204    

10 
ZIP - Zábava Informace  

Poradenství a pomoc  

"ZDRAVÁ MLÁDEŽ" 

činnost v realizaci besed pro 

žáky 6.-9. tříd ZŠ Havířova 30 000 192 264    

C E L K E M 
 

190 000 
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Dotace poskytnuté z rozpočtu města  

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE  2015 

 

 

čí
sl

o
 

Název organizace  

(fyzické osoby) 
Název projektu  

Výše 

schválené 

dotace C
el

k
o
v
é 

p
lá

n
o
v
a
n

é 
 

n
á
k

la
d

y
 

1 
Církevní středisko volného času sv. 

Jana Boska v Havířově 
Zkus to s námi 

10 000 166 000 

2 

Dětský domov a Školní jídelna, 

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, 

příspěvková organizace 

Letní hory pro děti, čerstvý 

vzduch a výlety 
25 000 50 000 

3 

Farní sbor Slezské církve 

evangelické a.v.  

Havířov-Suchá 

Dětský klub Paprsek 

5 000 25 000 

4 

Farní sbor Slezské církve 

evangelické a.v.  

Havířov-Bludovice 

Dětský letní tábor a 

prázdninové workshopy  
10 000 91 000 

5 
10. Přední hlídka Royal Rangers  

v ČR 

Royal Rangers - báječné 

dobrodružství 15 000 108 000 

6 VESELÉ RUKAVICE  
Veselé rukavice dětem  

a dorostu 15 000 118 000 

7 VIKING AGENCY s.r.o. 
Útěk v řetězech 2015  

– 9. ročník 20 000 96 000 

8 
ZIP - Zábava Informace  

Poradenství a pomoc 

"ZDRAVÁ MLÁDEŽ" - 

činnost v realizaci besed  

pro žáky 6.- 9. tříd ZŠ 20 000 190 700 

9 
ZIP - Zábava Informace  

Poradenství a pomoc  

Klub 3NYTY - celoroční 

činnost nových aktivit  

v klubu  25 000 234 000 

C E L K E M 
 

145 000 
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Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města  

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE  2016 

 

 

čí
sl

o
 

Název organizace  

(fyzické osoby) 
Název projektu  

Výše 

dotace 

C
el

k
o
v
é 

p
lá

n
o
v
a
n

é 
 

n
á
k

la
d

y
 

1 
Církevní středisko volného času  

sv. Jana Boska v Havířově Romské tance v Přístavu  30 000 55 000 

2 

Dětský domov a Školní jídelna, 

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, 

příspěvková organizace 
Prázdninové horské 

dobrodružství 45 000 50 000 

3 

Dětský domov a Školní jídelna, 

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, 

příspěvková organizace "Důvěřuj, ale prověřuj!" 20 000 20 177 

4 FOCUS MEDICUS a.s. 

Prevence a osvěta na 

základních školách a 

středních školách města 

Havířova v oblasti drogové 

problematiky 0 150 000 

5 
Junák - český skaut, středisko 

Havířov, z. s. Kdo si hraje, nezlobí! 15 000 30 000 

6 Slezská diakonie Domácí násilí je věcí nás 

všech 20 000 223 300 

7 VESELÉ RUKAVICE Veselé rukavice dětem a 

dorostu 20 000 105 000 

8 VIKING AGENCY s.r.o. 

Útěk v řetězech 10 000 82 000 

9 
ZIP - Zábava Informace  

Poradenství a pomoc  

Celoroční činnost besed 

ZDRAVÁ MLÁDEŽ pro 

žáky havířovských ZŠ v 

roce 2016 47 000 210 000 

C E L K E M 
 

207 000 
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5 ZÁVĚR 
 

Tento Plán prevence kriminality na rok 2016 plynule navazuje na Koncepci prevence 

kriminality města Havířova na léta 2012-2015 a vychází z dostupných aktuálních analýz  

a poznatků i ze zkušeností a příkladů dobré praxe navazujících nejen na předcházející 

Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015, ale i z předchozích období. 

Zaměřuje se na činnosti všech subjektů působících v oblasti prevence kriminality a uplatňuje 

proaktivní a koordinovaný přístup při řešení problémů. 

 

 

Podrobněji bude analýza kriminality, sociálně-demografická analýza a institucionální 

analýza statutárního města Havířova rozpracována v připravované Koncepci prevence 

kriminality na léta 2016 – 2020 v Havířově, která bude zpracována v 1. pololetí 2016 

v souladu s nově přijatou Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2016 – 2020 a 

vydanými metodikami. 
 

 

 

V Havířově dne 3.2.2016 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  Bc. Monika Krpelíková 

  projektová manažerka MP Havířov 


