Název projektu: Asistenti prevence kriminality ve městě Rotava
Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006263
Příjemce dotace: Město Rotava
Stručný popis projektu:
Projektem reaguje na pocit ohrožení obyvatel města, především v sociálně vyloučených lokalitách a
ostatních vytipovaných částech města. Kromě zvýšení pocitu bezpečí díky přítomnosti více osob
dohlížejících nad klidem a pořádkem, je snahou posílit občanům města důvěru v policii, jak státní, tak
městskou. Ve městě je identifikována vyšší míra nezaměstnanosti, vyšší podíl obyvatel závislých na
sociálních dávkách, vyšší počet zadlužených osob, problémy se zneužíváním návykových látek i
zvýšený výskyt drobné majetkové kriminality mezi dospělými občany i mladistvými. Dle
kvalifikovaného odhadu se na katastrálním území Rotavy pohybuje přibližně 150 osob bez
přihlášeného trvalého bydliště. Projekt řeší problémy s vyšší mírou kriminality v sociálně vyloučené
lokalitě města. Zatímco z posledního meziročního srovnání (2013 - 2014) míry trestných činů a
přestupků vyplývá, že trestná činnost a přestupky vůči majetku se ve městě snížila, vzrostl naopak
počet přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, a to o přibližně 9%. Právě tento
druh přestupků by měl tvořit největší část agendy asistentů ve smyslu prevence. Podle posledních
údajů mají největší podíl na celkovém počtu přestupků, přestupky proti veřejnému pořádku a
přestupky proti majetku. Realizací projektu chceme počty přestupků snížit a zvýšit pocit bezpečnosti
občanů města.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zaměstnat 4 asistenty prevence kriminality, umožnit jim vzdělávání a
realizací zaměstnání a dalších aktivit projektu umožnit CS nalézt uplatnění na volném trhu práce po
ukončení projektu a podpořit jejich integraci do společnosti. Cíl reflektuje na potřeby CS, díky
zaměstnání umožní: zlepšení ekonomické situace, získání práce, pracovních návyků a praxe, zlepšení
bytové situace nebo udržení bydlení, zlepšení péče o domácnost a stabilizaci výchovného prostředí.
Zaměstnaní APK se tak stanou vzorem pro své okolí.
Dílčími cíli jsou:
1) Posílit kapacity městské policie, rozšířit hlídkové pokrytí města a tím zvýšit objasněnost latentní
kriminality a přestupkové činnosti.
2) Snížit míru vandalismu ve veřejném prostoru, hlavně v parcích, na dětských hřištích a v sociálně
vyloučených lokalitách.
3) Snížit míru páchání dalších přestupků (zejména proti soužití a veřejnému pořádku) a trestných činů
zejména majetkového, ale i násilného charakteru. Dokladem budou statistiky Městské policie
Rotava a Policie ČR.
4) Zvýšit bezpečnost a kontroly v sociálně vyloučených lokalitách města - kvantitativní sběr dat dotazníkové šetření mezi občany - Analýza pocitu bezpečí na začátku a konci projektu.
5) Zintenzivnit spolupráci a působení na mladé lidi v obci - záznamy ZŠ o osvětových aktivitách,
konzultace, preventivní zásahy dokladem budou denní záznamy APK o působení na cílovou skupinu.
6) Přiblížit městskou policii více občanům města včetně obyvatel sociálně vyloučených lokalit a posílit
důvěru v ní. Zlepší se postoj občanů SVL k MP, což se bude sledovat v porovnání vstupní a výstupní
analýzy pocitu bezpečí.
7) Spolupracovat s Policií ČR, městským úřadem Rotava a dalšími subjekty - denní záznamy APK,
souhrnná zpráva o výsledcích činnosti APK, záznamy Mentora pro APK 2)

Očekávané změny:
Díky působení asistentů prevence kriminality se budou občané města cítit bezpečněji, zejména v
lokalitách, které jsou nyní považované za nebezpečné, a které průběžně budou jako nebezpečné
vyhodnocovány městskou a státní policií. APK budou vidět v ulicích i v sociálně vyloučených
lokalitách, a to v časech statisticky nejexponovanějších, svojí přítomností budou předcházet páchání
trestné a přestupkové činnosti, případně ji evidovat a potírat (za pomoci přivolaných strážníků) hned
v zárodku. Budou též sbírat podněty od občanů a předávat je nadřízenému strážníku-mentorovi.
Městská policie se tak přiblíží lidem a zvýší se důvěra v ní, neboť předpokládáme, že zejména ve
vyloučených lokalitách na jedné straně ubude závadové činnosti, na straně druhé se posílí
vymahatelnost práva.
Projekt je podpořen z finančních prostředků EU prostřednictvím ESF OP Z, státního rozpočtu ČR a
rozpočtu města Rotava.

