
1. PRIORITA –  ROZVOJ SYSTÉMU PREVENCE 

PŘEHLED OPATŘENÍ 

1.1. Zajištění realizačních kapacit 

1.2. Podpora pracovních skupin, spolupráce a rozvoj 

1.3. Zachování a rozvoj systému včasné intervence 

1.4. Podpora nabídky vzdělávacích aktivit 

1.5. Podpora analytické práce, získávání nových poznatků včetně přenosu dobré 
praxe, reakce na nové hrozby v oblasti kriminality 

1.6. Hodnocení dopadů a efektivity 
 

2. PRIORITA –  POMOC A PORADENSTVÍ OBĚTEM 

PŘEHLED OPATŘENÍ 

2.1. Zvýšení informovanosti občanů města (potenciálních obětí a obětí trestné 
činnosti, svědků trestné činnosti) 

2.2. Pomoc a poradenství obětem a potenciálním obětem zejména zvlášť 
zranitelným obětem 

2.3. Situační a technická opatření vedoucí ke zvýšení pocitu bezpečí občanů města 
 

3. PRIORITA – PRÁCE S PACHATELI 

PŘEHLED OPATŘENÍ 

3.1. Podporovat a rozvíjet programy pro práci s pachateli 

3.2. Zajistit spolupráci s věznicemi na území města 

3.3. Podporovat programy zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti osob 
propuštěných z vězení a výkon obecně prospěšných prací 

 

4. PRIORITA – ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH 

PŘEHLED OPATŘENÍ 

4.1. Předcházení a eliminace rizik souvisejících s problémy soužití majority 
a minority 

4.2. Podpora a rozvoj práce s dětmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách 

4.3. Preventivní působení proti negativním jevům s vyšším výskytem v sociálně 
vyloučených lokalitách (např. lichva, domácí násilí, závislosti aj.) 

 

5. PRIORITA – PREVENCE KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 

PŘEHLED OPATŘENÍ 

5.1. Zvyšování kompetencí zodpovědných osob při práci s dětmi a mládeží 
(vzdělávání lektorů, rodičů, správců, pedagogů) 

5.2. Podpora efektivních programů všeobecné primární prevence, opatření 
vedoucích ke zdravému klimatu ve školách resp. třídách 

5.3. Podpora aktivního využívání volného času dětmi a mládeží 

5.4. Zajištění a rozšíření nabídky služeb především pro rizikové děti a mládež, 
případně mladé dospělé  

 

 
6. PRIORITA – PRŮŘEZOVÁ A DALŠÍ SPECIFICKÁ OPATŘENÍ 

PŘEHLED OPATŘENÍ 

6.1. Posilovat účast cílové skupiny na formulaci cílů, plánování postupu a realizaci 
aktivit v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality 

6.2. Podporovat a zajistit osvětu a informační aktivity 

6.3. Realizovat další specifická opatření v oblasti prevence kriminality  

 


