Program prevence kriminality na rok 2020

Město Velká Bíteš
(zpracován na základě Koncepce prevence kriminality města na roky 2018-2020)

Cíle
Obecný cíl:
- účinné snižování trestné a přestupkové činnosti a zachování či zlepšení situace
v oblasti zajištění bezpečí občanů města
Specifické cíle:
- vytváření prostoru pro realizaci účinných preventivních programů a aktivit
zaměřených na snižování nápadu trestné činnosti a přestupků
- poskytování informací občanům města o bezpečném chování a ochraně své osoby a
osobního majetku
- pomoc a podpora obětem trestné činnosti

Stanovení priorit
-

snížení celkového nápadu trestné činnosti a přestupků na území města Velké Bíteše
se zvýšenou pozorností na majetkovou trestnou činnost, přestupky proti majetku
a veřejnému pořádku
navýšení kapacit, nástrojů, prostředků, služeb a dalších opatření k zajištění
monitorování a kontrole problémových lokalit
podpora programů a aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování dětí a
mládeže
osvěta a poskytování informací občanům města o bezpečném chování a ochraně své
osoby a osobního majetku
monitorování možných zdrojů pro realizaci výše zmíněných priorit s cílem zajištění
jejich udržitelnosti a dlouhodobého financování

Vymezení cílových skupin
Opatření, aktivity a dílčí projekty by měly oslovit zejména tyto cílové skupiny:
- pachatele protiprávního jednání
- oběti protiprávního jednání
- seniory
- děti a mladistvé
- rodičovskou a pedagogickou veřejnost
- sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel

Návrhy konkrétních opatření k vymezeným prioritám
Krátkodobá řešení
Rok 2020
Priorita 1: Navýšení kapacit, nástrojů a prostředků, služeb a dalších opatření k zajištění
monitorování a kontrole problémových lokalit.
Navrhované opatření:
- modernizovat a rozšířit MKDS (město Velká Bíteš, rok 2020)
- zlepšovat technické a personální vybavení městské policie (město Velká Bíteš, rok
2020)
Priorita 2: Snížení celkového nápadu trestné činnosti a přestupků v lokalitě se zvýšenou
pozorností na majetkovou trestnou činnost, přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a
občanskému soužití
Navrhované opatření:
- vytvářet a realizovat programy na snížení majetkové trestné činnosti a porušování
veřejného pořádku ve městě (PČR, městská policie, rok 2020)
Priorita 3: Podpora programů a aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování dětí a
mládeže.
Navrhované opatření:
- realizovat a podporovat programy a služby sociální prevence zaměřené na nezletilé a
mladistvé delikventy (Oblastní charita Žďár nad Sázavou, místní organizace a spolky,
rok 2020)
Priorita 4: Osvěta a poskytování informací občanům města o bezpečném chování a ochraně
své osoby a osobního majetku
Navrhované opatření:
- osvěta a prezentace o bezpečném chování a ohraně své osoby a osobního majetku
prostřednictvím pořádání besed s občany, prostřednictvím webových stránek města a
zpravodaje města (komise prevence kriminality, městská policie, PČR, rok 2020)
Priorita 5: Podpora aktivit a programů zaměřených na dětské a dospělé oběti trestných činů.
Navrhované opatření:
- podporovat vznik a realizaci programů na pomoc obětem trestných činů a dětským
obětem násilí (nestátní neziskové organizace, rok 2020)
Priorita 6: Monitorování možných zdrojů pro realizaci výše zmíněných priorit s cílem
zajištění jejich udržitelnosti a dlouhodobého financování.
Navrhovaná opatření:
- využívat Grantového systému města k zajištění finanční podpory dílčích projektů
(komise prevence kriminality, rok 2020)
- hledání možných zdrojů financování dílčích projektů z ostatních národních nebo
krajských zdrojů (místní organizace, komise prevence kriminality, rok 2020)
Způsob monitorování a vyhodnocování nastavených opatření
Nastavená opatření budou průběžně monitorována a vyhodnocována na jednání komisí
prevence kriminality. O závěrech a výsledcích monitoringu bude informována Rada města
Velké Bíteše prostřednictvím závěrečné zprávy „Městského programu prevence kriminality“ na
dané období.

Návrh finančního zajištění
Město Velká Bíteš a nestátní neziskové organizace budou k realizování svých preventivních
aktivit využívat vícezdrojové financování. Základním zdrojem pro preventivní aktivity bude
rozpočet města. Pro zkvalitňování, rozvoj a udržitelnost preventivních aktivit v rámci města je
nutno do městského rozpočtu zahrnovat finanční položky dle aktuálních požadavků ve městě
s ohledem na finanční spoluúčast při získávání prostředků z Kraje Vysočina a z dotačních
titulů MVČR. Prostřednictvím Grantového programu města Velké Bíteše budou finančně
podporovány preventivní programy dle stanovených cílů a priorit. Tyto částky budou
schvalovány každoročně jako součást rozpočtu na konkrétní rok.
Závěry a doporučení
Město Velká Bíteš bude po ukončení platnosti Koncepce prevence kriminality města na léta
2018-2020 a po ukončení platnosti vládou schválené Strategie prevence kriminality na léta
2016-2020 pokračovat v práci odborné komise prevence kriminality. V návaznosti na
zmiňovanou koncepci bude zpracovávat další materiály, podporovat činnost manažera
prevence kriminality a koordinovat preventivní aktivity.
V současné době se ve městě Velké Bíteši otázkám prevence kriminality věnuje zejména
manažer prevence kriminality, který je zaměstnancem Městského úřadu Velká Bíteš, Odbor
správní. Město má od roku 2012 zřízenou komisi prevence kriminality, která je poradním
orgánem rady města a může tedy radě, popřípadě zastupitelstvu města předkládat své návrhy
a připomínky. Důležitou roli při realizaci preventivních aktivit má i Městská policie Velká Bíteš
a PČR.
Organizace zabývající se činností v oblasti prevence kriminality se na naplňování koncepce
zapojí především na základě Grantového programu města Velké Bíteše a dále pak na základě
spolupráce s členy komise prevence kriminality. Výsledky své činnosti mají možnost
prezentovat na stránkách zpravodaje města a internetových stránkách města. Možnost zapojit
se do městské úrovně preventivních aktivit mají všechny nestátní neziskové organizace a
místní organizace pracující s mládeží prostřednictvím již zmiňovaného grantového programu,
případně se mohou zapojit přímo do aktivit realizovaných městem Velká Bíteš či i jiným
subjektem.
Dalšími účastníky se v oblasti prevence kriminality stávají všichni občané města Velké Bíteše,
kteří se rozhodnou do preventivních aktivit zapojit.

