
Číselník aktivit a ukazatelů Strategie PK 

 

Téma podpory A Podpora a rozvoj systému prevence kriminality  

Aktivita 
A.1.4 

Podporovat rozvoj kompetencí a vzdělávacích aktivit pro aktéry prevence 
kriminality  
A) Počet zajištěných vzdělávacích aktivit – odborné vzdělávání  
A) Počet podpořených osob   

Aktivita 
A.3.1 

Vytvářet podmínky k rozvoji dobrovolnictví v oblasti prevence kriminality a práce 
s rizikovou mládeží, podporovat dobrovolnické aktivity  
A) Počet zapojených dobrovolníků    

Aktivita 
A.3.2 

Zapojovat lidi s žitou zkušeností do systémových změn a pomáhajících profesí  
A) Počet zapojených osob s žitou zkušeností  

 
Téma podpory B Informovanost  

Aktivita 
B.1.1 

Informovat odbornou i širokou veřejnost o aktuálních rizicích v oblasti 
kriminality a rizikového chování, o možnostech pomoci a podpory 
a realizovaných aktivitách/projektech prevence kriminality s důrazem na 
významnost prevence kriminality. Využívat nové, atraktivní možnosti 
k informování veřejnosti, přiblížit preventivní aktivity lidem 

B) Počet realizovaných akcí   
 
Téma podpory C Pomoc a podpora obětem protiprávních činů  

Aktivita 
C.1.1 

Podporovat schopnosti míst prvního kontaktu identifikovat oběť a předat jí 
základní informace  
C) Počet oslovených organizací  
C) Počet subjektů (organizací, služeb) s navázanou spoluprací  
C) Počet podpořených osob   

Aktivita 
C.1.3 

Podporovat programy a projekty zaměřené na průběžné zvyšování především 
právního povědomí potenciálních obětí, zejména zvlášť zranitelných skupin 
(převážně seniorů) 

C) Počet podpořených osob   
Aktivita 
C.2.1 

Podporovat činnost stávajících odborných služeb pracujících s oběťmi  
C) Počet podpořených osob   

Aktivita 
C.2.2 

Podporovat činnost stávajících odborných pracovišť pracujících s dětskými 
oběťmi a rodinným systémem ohroženým násilím  
C) Počet podpořených osob   

Aktivita 
C.2.3 

Podporovat principy restorativní justice, restorativní programy  
C) Počet podpořených osob  
C) Počet realizovaných akcí   

 
Téma podpory D Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy  

Aktivita 
D.1.2 

Podporovat programy podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu 
trestu odnětí svobody  
D) Počet podpořených osob   

Aktivita 
D.1.3 

Podporovat programy, projekty prevence a eliminace násilí v rodinách 
prostřednictvím práce s osobou, která se násilí dopouští, a osobami jí blízkými, 
tedy celým rodinným systémem  
D) Počet podpořených osob  
D) Počet podpořených rodin   

Aktivita 
D.2.1 

Podporovat komplexní programy zaměřené na práci s pachateli, resocializační 
programy  
D) Počet podpořených osob   



Aktivita 
D.2.2 

Podporovat mentoringové programy  
D) Počet podpořených osob   

Aktivita 
D.2.3 

Podporovat projekty a programy zaměřené na zvýšení zaměstnatelnosti 
a zaměstnanosti pachatelů, zvýšení kompetencí včetně funkční a digitální 
gramotnosti  
D) Počet podpořených osob   

Aktivita 
D.2.4 

Podporovat projekty a programy zaměřené na svépomocné a volnočasové 
aktivity  
D) Počet podpořených osob   

Aktivita 
D.2.5 

Podporovat aktivity zaměřené na řešení závislostí pachatelů  
D) Počet podpořených osob  

Aktivita 
D.2.7 

Podporovat ukládání a výkon alternativních trestů a odklony v trestním řízení  
D) Počet podpořených osob   

 
Téma podpory E Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, práce 
s rizikovými komunitami  

Aktivita 
E.1.1 

Pokračovat v realizaci projektu Asistent prevence kriminality a dalších programů 
policejní asistence  

E) Počet pochůzek  

Aktivita 
E.1.4 

Podporovat komunitní práci a komunitní akce s cílem aktivizace občanů 
v rizikových lokalitách k řešení problémů  
E) Počet setkání aktivních skupin 
E) Počet lokalit, ve kterých je realizována komunitní práce  
E) Počet realizovaných komunitních akcí   

Aktivita 
E.1.5 

Podporovat preventivní programy zaměřené na prevenci zadlužení, funkční 
gramotnost, boj proti lichvě, k tématům prevence rizikových jevů včetně 
prevence užívání návykových látek v rizikových lokalitách 

E) Počet účastníků programů   

Aktivita 
E.2.1 

Podporovat programy/besedy pro děti, které propojují zábavné a vzdělávací 
osvětové činnosti v rizikových lokalitách  
E) Počet účastníků programů   

Aktivita 
E.2.2 

Zajistit dostupnost volnočasových aktivit pro děti. Podporovat programy 
zaměřené na rozvoj, motivaci dětí a předávání pozitivních vzorů v rizikových 
lokalitách  
E) Počet podpořených osob   

Aktivita 
E.3.1 

Podporovat preventivní programy zaměřené na prevenci kriminality rizikových 
komunit (cizinci, sexuální pracovníci/ice, osoby bez domova aj.) 

E) Počet podpořených osob   

Aktivita 
E.3.2 

Zajistit a podporovat preventivní programy zaměřené na téma předsudečného 
násilí, stereotypů, hate crime (zločiny z nenávisti) a hate speech (nenávistné 
projevy) apod. vůči rizikovým komunitám a dále xenofobie, rasismu a stereotypů 
vůči Romům, bojovat proti anticiganismu 

E) Počet realizovaných akcí  
E) Počet podpořených osob   

Aktivita 
E.3.4 

Zajistit a podporovat programy zacílené na sbližování majority a minority 
nenásilnou formou. Hledat nové způsoby oslovení minority i majority  
E) Počet realizovaných akcí  
E) Počet podpořených osob   

Aktivita 
E.3.5 

Podporovat vzdělávací aktivity v oblasti interkulturních kompetencí  
E) Počet podpořených osob  

 
 
 
 
 



 
 
Téma podpory F Situační prevence kriminality  

Aktivita 
F.1.5 

Podporovat výstavbu a provoz otevřených hřišť  
F) Počet hodin přítomnosti správce 
F) Průměrná denní návštěvnost 
F) Počet provozovaných hřišť 

 
Téma podpory G Kriminalita páchaná dětmi a na dětech  

Aktivita 
G.1.1 

Podporovat programy specifické všeobecné primární prevence  
G) Počet účastníků programů  
G) Počet podpořených tříd 
G) Počet setkání v jednotlivých třídách 
G) Počet programů pro specifické skupiny dětí  

Aktivita 
G.1.2 

Podporovat a posílit programy specifické selektivní primární prevence – 
intervenční práce s třídními kolektivy  
G) Počet účastníků programů  
G) Počet podpořených tříd 
G) Počet setkání v jednotlivých třídách 

Aktivita 
G.1.3 

Podporovat programy sekundární prevence  
G) Počet účastníků programů  

Aktivita 
G.1.4 

Podporovat práci s rodiči rizikových dětí  
G) Počet podpůrných aktivit pro odborné pracovníky 

Aktivita 
G.2.1 

Podporovat nízkoprahové programy pro rizikové děti a mládež  
G) Počet účastníků programů  

Aktivita 
G.2.2 

Podporovat otevřené kluby (mimo SVL, např. na sídlištích) 

G) Počet účastníků programů  
G) Počet druhů aktivit v rámci klubu 
G) Roční otevírací doba v hodinách 

 
Téma podpory H Prevence kybernetické kriminality, rozvoj funkční gramotnosti  

Aktivita 
H.1.1 

Podporovat orientaci osob, které přichází do kontaktu s rizikovými skupinami, 
v rizicích v kyberprostoru  
H) Počet vzdělávacích akcí 
H) Počet účastníků programů  

Aktivita 
H.2.2 

Posílit prevenci rizikového chování v kyberprostoru zejména u zvlášť 
zranitelných skupin obyvatel například dětí, mládeže a také seniorů  
H) Počet účastníků programů  

Aktivita 
H.2.4 

Podporovat programy směřující do oblasti posílení funkční gramotnosti  
H) Počet účastníků programů  

 


