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Zápis z 1. jednání  

Tematické pracovní skupiny BEZPEČNOST 

Liberec 

Liberec, 8.4.2016 

 

Přítomni: 

Pavel Pech – Agentura pro sociální začleňování 

Miroslav Hampl - Agentura pro sociální začleňování 

Lukáš Jirotka – SML, manažer SPSZ 

Václav Strouhal – Krajský úřad Libereckého kraje 

Jana Hauzerová - Krajský úřad Libereckého kraje 

Pavlína Háková - SML 

Petr Hampacher – Maják 

Tereza Šímová – Návrat 

Michaela Horáčková – ADVAITA 

Jana Blažková – Bílý kruh bezpečí 

Ivana Šikolová – PMS 

Marie Matějíčková – Kontakt 

Daniela Bušková – MP Liberec 

Lukáš Poruba – MP Liberec 

Lukáš Ron – Most k naději 

Jiří Simeth – Most k naději 

Markéta Taterová – CZPLK 

Mirka Kyksová – D.R.A.K. 

 

Nepřítomni: 

Ivo Brát – CIPSLK 

 

Úvod:  

P.Pech zahájil jednání tematické pracovní skupiny pro oblast bezpečnost, přivítal účastníky a krátce 

uvedl systém spolupráce APSZ a SML. Všichni účastníci byli požádáni o krátké představení. Pavel Pech 

poté prezentoval nástin analýzy potřeb a bariér jako podkladový materiál ke zpracování návrhové 

části Strategického plánu. Členové skupiny postupně projednali všechny navrhované části analýzy a 

v diskuzi upravili a doplnili jednotlivé body. 
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Informace a diskuse k jednotlivým bodům:  

Eliminace rozvoje patologií a drogové kriminality 

L.Ron a J.Simeth popsali působení Mostu k naději, včetně výše úvazků a počtu a skladby klientů. Byla 

identifikována potřeba navýšení počtu pracovníků. Uvítali by také rekonstrukci nebo úpravu prostor 

K-centra a DPC.  Možno financovat z IROP. Most k naději dále vykonává vzdělávací besedy ve vazební 

věznici Liberec, konkrétně na SpO (specializované oddělení). Tyto vzdělávací aktivity jsou zaměřeny 

na drogovou problematiku (prevence relapsu, zajištění léčby, onemocnění spojené s užíváním drog, 

etc.). 

 

M.Horáčková popsala systém práce s klienty a upozornila, že ADVAITA od r.2015 poskytuje i služby 

primární prevence. Aktuálně je finalizována výroční zpráva za rok 2015, kterou následně Advaita 

poskytne i LP. 

T.Šímová upozornila na častou potřebu dostupnosti lékařské a psychiatrické péče pro různé cílové 

skupiny (bezinfekčnost při ubytovaní na azylovém domě). V následné diskusi tuto potřebu potvrzují i 

další poskytovatelé služeb. Ideální by bylo zjistit příklady dobré praxe organizací, které mají 

smluvního lékaře (např. Sananim), případně zajistit možnost zdravotní služby terénní formou. Bylo 

však také upozorněno na možný problém s pravidly poskytování lékařské péče a pravidla 

zdravotnických zařízení. ASZ zprostředkuje dobré praxe z jiných oraganizací. 

V návaznosti na předchozí byla potvrzena dobrá spolupráce s KHSLK při monitoringu šíření nemocí 

(žloutenka) a očkování klientů (K-centrum). 

Byla také diskutována nutnost snížení prahu u azylového bydlení (možnost zařazení do systému 

prostupného bydlení) pro osoby závislé na OPL. 

 

Zvýšit pocit bezpečí 

L.Poruba byl dotázán na počet strážníků a asistentů při MPL. Liberec patří mezi města z nejnižším 

počtem strážníků/počet obyvatel. V současnosti probíhá nábor na obsazení 5 volných pozic. Stávající 

asistenti MP jsou hrazeni ÚP. 

P. Pech doporučil využít asistentů prevence kriminality a další návazná preventivní opatření dle 

metodiky MVČR. 

L.Poruba upozornil, že asistenti zatíží strážníky mentorskou činností a obává se, že MP na to nemá 

kapacity. Dále uvedl, že byl proveden průzkum pocitu bezpečí mezi obyvateli Liberce a bylo 

identifikováno několik lokalit, kde se lidé necítí bezpečně (Rybníček, Fugnerova…). Provoz 

bezpečnostních kamer dobře funguje u plánovaných trestných činů typu krádeže, ale méně již u 

přepadení a dalších násilných trestných činů. V plánu je velký projekt regenerace metropolitní 

kamerové sítě. 

V diskusi bylo dále upozorněno na již existující dokument: Plán prevence kriminality 2016 – 2018 a 

dále na již fungující multitým (MPL, PMS, Maják, kurátoři, soudci).  
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P.Pech uvádí možnosti financování některých aktivit (kamery, osvětlení, hřiště, domovnictví i 

volnočasové aktivity) z PK MVČR nebo OPZ a upozorňuje na nutnost jejich vazby na Plán prevence 

kriminality.  

L.Poruba doplňuje: Pozn. z  fondu MVČR jsou každoročně financovány různé projekty programu 

prevence kriminality dle aktuálních bezpečnostních analýz) 

 

 

Předcházet rizikovému chování dětí a mladistvých a účinně je řešit 

Zástupci NNO informují o provozu NZDM při jejich organizacích (Člověk v tísni, Maják) a dalších 

aktivitách (Kontakt – volnočasové aktivity a příměstský tábor pro děti ze SVL zdarma, kroužky při ZŠ, 

primární prevence na ZŠ). Při DDM Větrník funguje V-klub (volnočasový otevřený klub). 

Bylo informováno o probíhajících jednáních se SML o zřízení nového NZDM v západní části města. 

Nové NZDM (Františkov + Vratislavice) by měly vzniknout v rámci IP Krajského úřadu Libereckého 

kraje v červenci 2016. 

V.Strouhal se dotazuje na působení NNO v oblastech extremismu a rasismu. Bylo doporučeno oslovit 

sdružení InJusticia. Besedy a PP na toto téma poskytuje také Maják.  

NZDM z IP – bude povinná i terénní forma služby. 

P. Pech v Liberci chybí systém včasné intervence (SVI) a další formy prevence rozvoje kriminality u 

mladistvých; překážkou může být nespolupráce OSPOD (měl by být garant), jelikož je to v gesci 

MPSV. Dále bude nutné zmapovat velikost cílové skupiny. 

P. Hampacher navrhl iniciativu v opětovném projednání zavedení SVI 

P.Pech připomíná možnosti financování některých aktivit (tábory, sportovní akce, workshopy, 

víkendové akce apod.) z fondu MV ČR. Musí být vázáno na Plán prevence. Bude nutné zmapovat 

cílovou skupinu a zjistit potřebnost. 

L.Poruba doplňuje: Projekty z fondu prevence kriminality vázané na Programy prevence kriminality 

podléhají Zásadám pro poskytování dotací – mj. není podporována prevence na primární úrovni, 

protidrogová prevence, rozšíření kamerového systému je výrazně finančně limitováno apod.). 

P. Hampacher upozorňuje na neexistující koncepci prevence rizikového chování na úrovni města a 

nefunkční systém koordinace preventivních služeb. Tento problém považuje za klíčový. 

Prevence recidivy; návrat osob s trestnou minulostí do běžného života 

I.Šikolová informuje o způsobu práce s klienty při jejich zpětném zařazení na trh práce. Popisuje 

spolupráci s pracovními agenturami, která nebývá vždy dobrá. Komunitní práce Liberec poskytuje cca 

80 – 90 míst na VPP. Spolupracují také s ÚP (rekvalifikace). 

Dále je diskutována možnost financování romského mentoringu z OPZ (ve spolupráci s PMS). 

Zástupci NNO uvádí, že pro tuto cílovou skupinu jsou vhodné kratší úvazky, možnost práce na 

zkoušku apod. Následuje debata o možnostech zaměstnanosti. 
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Eliminace hazardu 

Krátce je také diskutována četnost výskytu nelátkových závislostí a problematika patologického 

hráčství. V této souvislosti je uvedeno, že SML připravuje vyhlášku upravující tuto problematiku 

(možnost uzávěry na vznik nových heren na území SML). 

 

Termín dalšího jednání PS Bezpečnost byl stanoven na  3.5.2016. 

 

Zapsali: Miroslav Hampl, Pavel Pech 

14.4.2016 

kontakty:  

Pavel Pech – pech.pavel@vlada.cz, tel. 702129837 

Miroslav Hampl – hampl.miroslav@vlada.cz 

mailto:hampl.miroslav@vlada.cz

