
  
 

 
 

Pracovní setkání skupiny pro cizince, národností menšiny a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. 

 
25. říjen 2021, 9:00 hod, – ČvT 

 

 

Témata setkání: 
 

1. Asistenti prevence kriminality 
2. Náhradní doklady 

3. Informace od jednotlivých organizací 
 
 

 
Přítomni:  

Průcha, Brůžek, Kadlecová, Šandor, Šťastná, Matějka, Šádková, Hanzlíková, Raulímová, 
Taterová, Kocourová 

 

 

 Na jednání jsme pozvali metodičku asistentů prevence kriminality (pí. Bušková) a jednu 
z APK. Důvodem bylo, že se objevil případ, kdy se někdo vydával za APK. Zároveň někteří 
klienti mluví o tom, jak se k nim APK chovají. Bylo by dobré si tedy vyjasnit, co APK 
mohou a co nikoliv. Paní Bušková tedy představila projekt APK v Liberci. V současnosti 
jich v Liberci působí 10 a pohybují se většinou po dvojicích ve vytipovaných místech 
v Liberci. Území mají rozdělené na 5 částí. APK vždy mají modrou vestu s reflexními 
prvky a průkaz s fotografií. Náplní jejich činnosti je pohybovat se určeném území a 
sledovat co se zde děje. Jednotlivé situace a kontakty vyhodnocují. Pokud je to potřeba 
kontaktují, pro další řešení MP. Nejčastěji však s lidmi mluví a předchází tak 
problémovému chování. Jejich hlavním nástrojem je tedy rozhovor s lidmi, co se na ulici 
pohybují. Dokáži doporučit vhodnou instituci, sociální službu, nebo poskytnout 
doprovod. Nemají pravomoc někoho legitimovat, ale mohou požádat o nahlédnutí do 
OP. S touto informací pak zacházejí jako s citlivým údajem. Kontakt na paní Buškovou 
737 278 806. 



 V současnosti se nevydává náhradní doklad při ztrátě dokladu totožnosti. Na základě 
něho bylo možné uzavřít smlouvu se sociální službou nebo žádat o sociální dávku. 
Nevydávání náhradního dokladu je pro některé klienty problém. Pokud vlastní pouze 
rodný list nemůžou některé služby uzavřít se zájemci smlouvu. Dá se to vyřešit 
ztotožněním klienta, pokud ho někdo z pracovníků nebo dalších klientů zná. Pro ostatní 
to zůstává problematické. 

 Most k Naději. Novinkou je otevření k-centra v Jablonci nad Nisou. A to v pondělí, středu 
a pátek. Terénní programy sociální prevence už budou poskytovat pouze v ORP Liberec. 
Drogové programy zůstávají beze změny. 

 Návrat. V současnosti je kapacita plná. Občas se objeví místo v azylovém domě pro ženy. 
V azylovém domě pro muže jsou v současnosti dvě volná místa.  

 Naděje. U nich je stav beze změn. Denní centrum funguje od 8 do 18 a noclehárna pak 
od 18 do rána. V současnosti mají skoro plno. 

 CZP. Pracují ve spolupráci s OSPOD. V současnosti jsou na celý kraj pouze dvě 
pracovnice. Což je málo.  

 Rozkoš bez rizika. Zaznamenávají větší poptávku na Jablonecku. Souvisí to s problémy 
okolo onemocnění covid. Je možné, že poptávka po jejich službách se přenese i na 
Liberecko.  

 CIC. V současnosti jsou v Liberci bez vedoucí. Nabízejí doučování. 

 ČvT. Upozornění na Milostivé léto a nárůst počtu dotazů na tuto agendu. V rámci 
doučování pak vznikl web o doučování: doucujte.cz  

 Romodrom. U nich beze změn. Poskytují terénní služby, práci ve věznici, dluhové 
poradenství.  
 

 V příštím roce nás čeká práce na novém komunitním, plánu. Prozatím se hledá 
zpracovatel a vše by mělo být schváleno do podzimu 2022. 

 

 Příští jednání 10.1. a 14.3. vždy ve 14 hodin 
 

 
 

 
 
 

Zpracoval: Lukáš Průcha   
 
      


