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Úvod 

Koncepce prevence kriminality Královéhradeckého kraje na léta 

2012 až 2016 (dále „Koncepce“)byla vytvořena na základě 

vyhodnocení cílů a prioritních oblastí Koncepce prevence 

kriminality Královéhradeckého kraje na léta 2009 až 2011. 

Koncepce zajišťuje podmínky pro realizaci krajské úrovně 

preventivních aktivit a je v souladu se Strategií prevence kriminality 

v České republice na léta 2012 – 2015 (dále „Strategie“), kterou 

schválila Vláda České republiky dne 14. prosince 2011 usnesením č. 

925. Koncepce vychází z výsledků místní bezpečnostní analýzy, 

z aktuálních potřeb kraje a vytyčuje priority, které zajistí jejich 

splnění. Zároveň stanovuje odpovědnost za přípravu preventivních 

opatření a časový plán jejich realizace. Staví na koordinované a 

systémové spolupráci institucí a subjektů na všech úrovních státní 

správy a občanského života. 

Pro zajištění podmínek realizace krajské úrovně prevence 

kriminality poskytne stát v letech 2011 až 2015 krajům účelově 

vázané finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na 

prevenci kriminality pro prioritní oblasti v resortu Ministerstva 

vnitra. Předpokladem k získání těchto finančních prostředků je 

vytvoření Krajské koncepce prevence kriminality na období 2012 - 

2015.  

Koncepce je rozdělena na dvě části: 

1. Bezpečnostní analýza kraje, která obsahuje:  

a) Institucionální analýzu kraje (příloha č. 1) – 

zaměřenou na činnost místních subjektů působících na 

poli prevence kriminality. Institucionální analýza je 

rozdělena podle působnosti jednotlivých resortů 

ministerstev a nadresortních orgánů.  

b) Sociálně-demografickou analýzu kraje (příloha č. 2) – 

rozbor vybraných demografických ukazatelů kraje 

c) Analýzu kriminality kraje (příloha č. 3) – počet a typy 

trestné činnosti v kraji, v jeho jednotlivých lokalitách a 

struktura pachatelů.  

2. Koncepce prevence kriminality vychází z bezpečnostní 

analýzy kraje a snaží se postihnout specifika problémů 

kraje, jeho vytipovaných rizikových regionů nebo 

jednotlivých obcí. Do časového rámce jsou definovány a 

rozpracovány hlavní a specifické cíle, opatření, finanční 

zdroje a odpovědnost za preventivní opatření.  
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Tvorba strategie prevence kriminality v Královéhradeckém kraji 

Funkce Koncepce prevence kriminality na území kraje 

Koncepce určuje hlavní směry, kterými bude kraj působit v oblasti prevence kriminality k naplnění stanovených cílů. Strategie prevence 

kriminality České Republiky na léta 2008 - 2011 ukládá krajům zpracovat koncepci prevence kriminality na svém území, pokud se chtějí účastnit 

dotačního programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Koncepce dále slouží jako podklad pro čerpání dotačních prostředků z jiných 

zdrojů, zejména v oblasti primární prevence. Při zpracování Koncepce kraj spolupracoval s obcemi, Policií ČR, s Probační a mediační službou, s 

nestátními neziskovými organizacemi a zástupci dalších subjektů působících na poli prevence.  

Proces začlenění Koncepce prevence kriminality  

Na implementaci Koncepce bude pracovat Komise prevence kriminality a pracovní skupina pro prevenci kriminality. Pracovní skupina se 

bude pravidelně setkávat podle potřeby, nejméně 6x ročně a řešit problémy související s implementací Koncepce kraje, sběrem a 

vyhodnocováním dat. Členové skupiny budou plnit roli kontaktních osob pro jednotlivé oblasti (resorty) působících na poli prevence - prevence 

kriminality, sociální prevence na úrovni primární, sekundární nebo terciární prevence sociálně nežádoucích jevů. Pracovní skupina je odpovědná 

za průběžné monitorování a vyhodnocování realizace Koncepce kraje. 

Zpracování Koncepce prevence kriminality 

Na zpracování Koncepce se podílela Pracovní skupina prevence kriminality a Komise specifické prevence. Jako podílníci – poskytovatelé 

informací byly osloveny ředitelé škol a školských zařízení, obce, nestátní neziskové organizace pracující na poli prevence kriminality, organizace 

poskytující volnočasové aktivity a další. 

Koncepce je v souladu se následujícími strategickými dokumenty na úrovni kraje 

 Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2011 až 2015  

 Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit Královéhradeckého kraje na léta 2011 až 2016 

 Koncepce rodinné politiky KHK 2012 – 2016 

 Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji na období 2011 až 2015 
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Dílčí kroky zpracování Koncepce 

 Ustavení Pracovní skupiny prevence kriminality pro tvorbu Koncepce a jejích částí.  

 Oslovení podílníků pro získání informací o aktivitách prevence kriminality v regionu. 

 Zpracování Sociálně-demografické analýzy kraje, analýzy kriminality kraje, institucionální analýzy kraje 

 Zpracování Swot analýzy, definování prioritních oblastí, navržených aktivit 

 Předložení Koncepce k připomínkování odborné veřejnosti, zpracování finální verze Koncepce 

 Předložení Koncepce orgánům kraje 

 SWOT analýza 
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SILNÉ STRÁNKY 

 Spolupráce mezi odbory a resorty (školství, sociální věci, PČR ) – 
Pracovní skupina prevence kriminality 

 Realizace krajských projektů v rámci Programu prevence kriminality 
MVČR 

 Realizace individuálních projektů (služby sociální prevence, 
vzdělávání, rozvoj sociálních služeb, integrace sociálně vyloučených 
lokalit) 

 Vydávání Zpravodaje primární prevence – do škol 

 Využívání dotací MVČR – Program prevence kriminality 

 Dotační programy – sociální služby, aktivity navazující (program B), 
primární prevence 

 Zpracovaný Plán primární prevence na rok 2013 

 Komise specifické prevence Rady KhK 

 Koordinátor prevence kriminality 

 Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit 2011 – 2016 

 Metodik primární prevence na odboru školství 

 Vydávání Zpravodaje sociálních projektů – města a poskytovatelé 
soc. služeb 

 Realizace vzdělávacích seminářů pro obce, pro školy, pro realizátory 
sociálních služeb 

 Strategie protidrogové politiky 2011 - 2015 

 Koncepce rodinné politiky 2012 - 2016 

 Existence informací na webových stránkách KHK 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatečné propojení organizací zabývajícími se prevencí 
kriminality 

 Metodická a kompetenční roztříštěnost 
 Není vymezená minimální úroveň garance sociální prevence v kraji 
 Není vymezena hranice mezi sociální službou a prevencí kriminality 
 Domy na půl cesty nemají využitou kapacitu – hrozí zavření 
 Snížení financí na prevenci 
 Slabé PR 

 Malé využívání čtvrtletníku U nás v kraji 
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 Krajský čtvrtletník U nás v kraji 

 Pracovní skupina protidrogové prevence 

 Strategie sociálních služeb 2011 – 2016 

 Metodik sociální práce na obcích (přenesená působnost) 

 Metodika SPOD 

 Protidrogový koordinátor 
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PŘÍLEŽITOSTI 

 Spolupráce mezi jednotlivými organizacemi v okresech, 
multidisciplinární týmy 

 Kreativita jednotlivců v jednotlivých organizacích, vzdělání, vůle ke 
spolupráci 

 Existence služeb sociální prevence 
 Existující dobré praxe  
 Transformace systému péče o ohrožené děti 
 Probační a mediační služba 
 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 
 Existence Programu prevence kriminality pro obce a kraje, Odboru 

PK MVČR 
 Spolupráce s PČR – preventivně informační oddělení 
 Standardizovaný záznam sociálního pracovníka – plánován přístup k 

datům zúčastněných institucí 
 Metodici primární prevence v Pedagogicko psychologických 

poradnách v každém okresu 
 Formující se regionální/obecní přístupy k pro- rodinné politice 
 Projekt Ancora 
 Komunitní plánování v některých obcích 
 Regionální média, periodika 
 Dynamický rozvoj nestátního neziskového sektoru 
 Funkční modely multidisciplinárních týmů pro mládež (Hradec 

Králové) 
 Programy které podporuje ministerstvo spravedlnosti 
 Školní kluby na ZŠ 
 Probační program Právo pro každý den 
 Spolupráce s UHK (diplomové práce) 

 

OHROŽENÍ 

 Není provázaná činnost vězeňské služby na služby sociálního 
kurátora (věznice – civil – práce s propuštěným z VTOS) 

 V Kraji není rovnoměrná síť Středisek výchovné péče 
 Některé obce nemají odpovědné osoby pro prevenci kriminality 
 Snížení financí na prevenci  
 MŠMT certifikuje jen drogové programy primární prevence 
 Nedostatečné kvalifikační předpoklady pro zajištění primární 

prevence na ZŠ 
 Zhoršující se nálady ve společnosti, reakce na sociálně vyloučené 

skupiny obyvatel 
 Principy poskytování sociálních služeb – mlčenlivost, anonymita, 

dobrovolnost  
 Principy SPOD jsou v rozporu s poskytováním sociálních služeb 
 Není dostatečná nabídka programů navazujících na Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb., nejasné financování 
programů ze zdrojů MSp., chybí jasná koncepce standardizovaných 
programů pro využití ve všech okresech 

 Obce realizují prevenci v samostatné působnosti – role Kraje  - 
metodická, doporučující (nelze vynutit) 

 Není metodika pro činnost sociálních kurátorů 
 Malé povědomí veřejnosti o prevenci kriminality 
 Zhoršující se sociální a ekonomická situace  obyvatel 
 Přítomnost sociálně vyloučených lokalit 
 Snižování veřejných rozpočtů 
 Snižování počtu policistů 
 Nejednotnost terminologie v oblasti resortu školství, resortu 

sociálních věcí a ministerstva vnitra 
 Zastavení certifikací programů primární prevence 
 Nefungující Systém včasné intervence 
 Programy navazující na Z. 218/2003 Sb. –  programy jsou 

koncipovány na principu skupinové práce, což často vede 
k nemožnosti realizace (nedostatek klientů do skupiny) 
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 Pro obce administrativně náročný systém Programu prevence 

kriminality MVČR 

 

 

Cílové skupiny Koncepce prevence kriminality 

 děti a mládež páchající činnost, která není v souladu se zákonem, nebo ohrožené tím, že jejichž rodiče páchají trestnou činnost, 

  rodiny – jejichž členové páchají trestnou činnost,  

 oběti trestné činnosti, 

 oběti domácího násilí,  

 recidivisté,  

 pachatelé trestné činnosti, 

 násilné osoby,  

 osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a osoby podmínečně propuštěné z  výkonu trestu odnětí svobody, 

 osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

 děti a mládež opouštějící předčasně systém vzdělávání, 

 osoby z odlišného sociokulturního prostředí, 

 obce,  

 nestátní neziskové organizace,  

 školy a školská zařízení 

 další subjekty poskytující služby v oblasti prevence kriminality 
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Obecné cíle koncepce 

Bude vybudována funkční nabídka programů pro definované cílové skupiny založená na efektivní komunikaci a spolupráci všech subjektů 

působících v oblasti prevence kriminality v Královéhradeckém kraji. Kriminalita v kraji bude mít snižující tendenci. 

 

 

Prioritní oblast 1 

1. KOMUNIKACE, INFORMOVANOST A KOORDINACE AKTIVIT V PREVENCI 
KRIMINALITY 

Cíl 

Bude navázána efektivní komunikace a spolupráce kraje se samosprávami obcí, státními orgány a poskytovateli programů a služeb v oblasti 

prevence kriminality. Bude zajištěna informovanost veřejnosti o předcházení trestné činnosti a možnostech ochrany před ní, o nabídce pomoci v 

případě ohrožení trestnou činností a o programech prevence kriminality. Bude zajištěna koordinace preventivních aktivit na všech úrovních 

v Královéhradeckém kraji. 

 

Opatření 

1.1           Podporování spolupráce mezi resorty a partnerství různých subjektů 

 Zajištění činnosti Komise specifické prevence  

 Setkávání pracovní skupiny prevence kriminality 

 Podporování obcí v činnosti prevence kriminality  
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1.2  Zlepšení informovanosti napříč institucemi a širokou veřejností  

 Využívání médií, informačních zpravodajů a internetu k šíření informací 

 Realizování kulatých stolů, seminářů a konferencí k tématu prevence kriminality 

 

1.3   Financování aktivit v oblasti prevence kriminality 

 Podpora využití dostupných dotačních zdrojů (krajské, národní, ESF, nadace aj.) 

 Zajištění dofinancování aktivit prevence kriminality z krajských zdrojů 

 

1.4   Metodická podpora, analytická činnost 

 Vyhodnocování čerpání finančních zdrojů a realizace preventivních programů v kraji  

 Monitoring realizace preventivních aktivit v obcích 
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Prioritní oblast 2 

2. PROGRAMY PREVENCE KRIMINALITY 

Cíl  

Bude zajištěna nabídka kvalitních programů na úrovni primární, sekundární i terciární prevence ve všech okresech Královéhradeckého kraje, 

která bude reflektovat regionální specifika. 

2.1 Opatření v oblasti primární prevence 

2.1.1  Podporování činnosti a aktivit školních metodiků prevence 

 Zapojení metodiků prevence v Pedagogicko-psychologických poradnách (dále jen „PPP“) do aktivit Týmu pro mládež a komisí 

prevence kriminality ve všech ORP 

 Metodické vedení metodiků prevence v PPP a školních metodiků prevence 

 Využívání pro šíření informací o primární prevenci celorepublikového webového portálu Prevence – Info  

 Pravidelné vydávání Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení 

 Zajištění studia k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů 

 Zajištění realizace vzdělávacích seminářů pro školy a školská zařízení 

 Zapojení krajské školské koordinátorky prevence, metodiků prevence v PPP a školních metodiků prevence do pracovních skupin 

MŠMT 

 Rozšíření sítě služeb primární prevence do všech okresů v kraji (RK, TÚ, NA, JC) 

 Zajištění nabídky dotačních programů v oblasti primární prevence 
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2.1.2  Podporování certifikace programů primární prevence a realizace doporučených programů primární prevence 

 Zapojení krajské školské koordinátorky prevence, metodiků prevence v PPP a školních metodiků prevence do pracovních skupin 

MŠMT 

 Rozšíření sítě služeb primární prevence do všech okresů v kraji (RK, TÚ, NA, JC) 

 Zajištění nabídky dotačních programů v oblasti primární prevence 

 Připomínkování certifikace pro programy jednotlivých typů rizikového chování 

 Šíření informací o dotačních programech v oblasti primární prevence dalších subjektů 

 Šíření informací o doporučených programech primární prevence 

 

2.2  Opatření v oblasti sekundární a terciární prevence 
 

2.2.1  Podporování využívání probačních a resocializačních programů  

 Představení dostupných programů v kraji orgánům sociálně právní ochrany dětí  

 Zajištění dostupnosti probačních a resocializačních programů v každém okrese  

 Vytvoření metodiky pro obce pro zařazení klientů do resocializačních programů   

 Vedení metodických porad pro kurátory pro děti a mládež  

 

2.2.2  Podporování výkonu agendy sociálních kurátorů na obcích  

 Vedení metodických porad pro sociální kurátory 

 Realizace vzdělávacích seminářů pro sociální kurátory na obcích 

 Zajištění aktivit v oblasti práce s cílovou skupinou osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody  
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2.2.3 Zajištění činnosti služeb sociální prevence na území Královéhradeckého kraje 

 Zajištění financování služeb sociální prevence  

 

 

2.2.4 Podporování realizace aktivit směřovaných k dalším cílovým skupinám definovaným touto koncepcí, které nejsou 

registrované sociální služby 

 Činnost v cizinecké problematice 

 Minimalizace rizika sekundární viktimizace dětských obětí násilných trestných činů 
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Realizační plán 

 

PRIORITNÍ OBLAST 

1. KOMUNIKACE, INFORMOVANOST A KOORDINACE AKTIVIT V PREVENCI 
KRIMINALITY 

1.1          Podporování spolupráce mezi resorty a partnerství různých subjektů 

 

Zajištění činnosti Komise specifické prevence 

Výchozí stav Komise specifické prevence pracuje jako poradní orgán Rady Královéhradeckého kraje od roku 2005. Jsou v ní 

zapojení relevantní pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří v rámci svých agend řeší také 

problematiku prevence kriminality – vedoucí oddělení analýz, koncepcí a financování, vedoucí oddělení sociální 

práce, prevence a SPO, koordinátor a metodik sociální prevence, krajská protidrogová koordinátorka, krajská školní 

koordinátorka prevence, metodik plánování sociálních služeb, referentka oddělení analýz, koncepcí a financování, 

referentka odboru grantů a dotací, komisi předsedá náměstek hejtmana zodpovědný za sociální oblast. Komise 

jedná dle potřeby, minimálně 4x během roku. 

Cílová skupina Představitelé Královéhradeckého kraje 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Komise se bude i nadále pravidelně scházet k projednávání záležitostí v oblasti prevence a předkládat doporučení 

týkající se preventivních aktivit na úrovni kraje Radě Královéhradeckého kraje. 

Termín splnění průběžně 

Gestor Odbor sociálních věcí 
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Indikátor plnění 4x ročně 

Financování V rámci běžných činností odboru 

 

Setkávání Pracovní skupiny prevence kriminality 

Výchozí stav 
Vedle komise specifické prevence je ustanovena také Pracovní skupina prevence kriminality, ve které jsou sdružení 

odborníci z externích institucí, jako je Policie ČR a Probační a mediační služba. Další členkou je metodička OSPOD. 

Tato pracovní skupina se podílí na hodnocení projektů podaných v dotačním programu MVČR, iniciuje aktivity 

prevence kriminality celokrajného charakteru, podílí se na tvorbě a vyhodnocování aktivit krajské koncepce 

prevence kriminality, sdílí informace o realizaci preventivních aktivit v kraji, předkládá návrhy Komisi specifické 

prevence. 
 

Cílová skupina Subjekty zabývající se prevencí kriminality, realizující aktivity v oblasti prevence kriminality 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Pracovní skupina se schází pravidelně podle aktuální potřeby a iniciuje aktivity k naplňování této strategie. 

Termín splnění průběžně 

Gestor Odbor sociálních věcí 

Indikátor plnění Návrhy předkládané Komisi specifické prevence, iniciované projekty krajského charakteru 

Financování V rámci běžných činností odboru sociálních věcí, dostupné dotační zdroje v oblasti prevence kriminality 

 

Podporování obcí v činnosti prevence kriminality 

Výchozí stav Na odboru sociálních věcí je pracovník pověřený vykonáváním činností v oblasti prevence kriminality – koordinátor 

prevence kriminality. Ten v rámci své agendy vykonává koordinační a metodickou činnost vůči obcím v oblasti 
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prevence kriminality. 

Cílová skupina Obce v Královéhradeckém kraji 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Koordinátorka prevence kriminality bude podporovat představitele obcí v realizaci preventivních projektů, bude je 

informovat o možnosti využívání dotačních zdrojů, bude je seznamovat s výsledky analýz kriminality a dalších 

rizikových ukazatelů na území kraje, bude obcím předávat a zprostředkovávat informace o prevenci kriminality a 

nových trendech z resortních ministerstev, zejména z Ministerstva vnitra, bude realizovat konzultační dny za účelem 

konzultace projektových záměrů obcí předkládaných v Programu prevence kriminality MVČR. 

Termín splnění průběžně 

Gestor Odbor sociálních věcí 

Indikátor plnění Počet realizovaných projektů prevence kriminality v obcích 

Financování V rámci běžných činností odboru sociálních věcí, dostupné dotační zdroje v oblasti prevence kriminality 

 

1.2  Zlepšení informovanosti napříč institucemi a širokou veřejností 

  

Využívání médií, informačních zpravodajů a internetu k šíření informací 
Výchozí stav V současné době jsou informace o prevenci kriminality zveřejňovány v krajském periodiku U nás v kraji, 

ve Zpravodaji sociálních projektů a na webových stránkách Královéhradeckého kraje. Dále jsou informace předávány 

emailem kontaktním osobám na obcích. O vyhlášeném dotačním titulu Ministerstva vnitra jsou informování 

starostové všech obcí v kraji. 

Cílová skupina Široká a odborná veřejnost 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Informace budou šířeny dalšími informačními kanály, jako jsou regionální periodika. Informační kanály budou 

propojeny i s oblastí školství – Zpravodaj primární prevence do škol základních i středních, webové stránky. Budou 
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využívány a šířeny i informace o preventivních aktivitách Policie ČR. 

Termín splnění průběžně 

Gestor Odbor sociálních věcí a odbor školství 

Indikátor plnění 2x ročně – uveřejnění článku o prevenci v U nás v kraji 

6x ročně uveřejnění článku o prevenci ve Zpravodaji sociálních projektů 

4x ročně uveřejnění článku o prevenci ve Zpravodaji primární prevence 

Financování V rámci běžných činností odboru sociálních věcí a odboru školství 

 

Realizování kulatých stolů, seminářů a konferencí k tématu prevence kriminality 

Výchozí stav V rámci výkonu agend odboru sociálních věcí jsou realizovány semináře na různá témata v oblasti prevence 

kriminality (domácí násilí, práce v sociálně vyloučených lokalitách, dluhová problematika apod.) 

Cílová skupina Sociální pracovníci obcí, sociální pracovníci OSPOD, sociální kurátoři, metodici primární prevence  

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Semináře budou realizovány dle zjištění aktuální vzdělávací potřeby pracovníků obcí, kurátorů pro děti a mládež, 

sociálních kurátorů, školských metodiků prevence.  

Termín splnění průběžně 

Gestor Odbor sociálních věcí a odbor školství 

Indikátor plnění Minimálně 1 seminář za rok 

Financování Individuální projekt kraje, MVČR – program prevence kriminality, Úřad vlády – Podpora koordinátorů romských 

poradců, Královéhradecký kraj – kapitola 28, odbor školství  

 



Koncepce prevence kriminality na léta 2012 až 2016 v Královéhradeckém kraji 20 

1.3  Financování aktivit v oblasti prevence kriminality 

 

Podporování využití dostupných dotačních zdrojů  

Výchozí stav Existuje mnoho různých dotačních zdrojů, které lze využít pro financování preventivních aktivit v kraji. Jedná se 

zejména o zdroje Evropského sociálního fondu, národní zdroje (Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, Úřad vlády , Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra), krajské dotační programy, dotace obcí, nadace. 

Obce a subjekty realizující aktivity v oblasti prevence kriminality těchto zdrojů více měně využívají, viz institucionální 

analýza.  

 

Cílová skupina Obce a další subjekty realizující aktivity prevence kriminality v Královéhradeckém kraji 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Úkolem aktivity je informovat realizátory o dostupných dotačních zdrojích a podporovat jejich čerpání na realizaci 

projektů prevence kriminality na místní úrovni formou konzultací a vyjádřením k projektům. 

Termín splnění průběžně 

Gestor Odbor sociálních věcí 

Indikátor plnění Množství čerpaných dotací na realizaci projektů prevence kriminality, dle jednotlivých resortů 

Financování V rámci běžných činností odboru sociálních věcí a odboru školství 

 

Zajištění dofinancování aktivit prevence kriminality z krajských zdrojů 

Výchozí stav Obce a subjekty realizující aktivity v oblasti prevence kriminality čerpají finanční prostředky z dostupných dotačních 

zdrojů na národní úrovni. Některé dotační tituly na národní úrovni vyžadují podíl spoluúčasti na realizaci aktivit. 

Královéhradecký kraj umožňuje financování aktivit v oblasti prevence kriminality, které jsou v souladu s krajskou 

koncepcí  v rámci dotačního programu odboru sociálních věcí „Program na podporu činností, které navazují, 

kooperují, nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji“.  Aktivity v oblasti primární prevence jsou 
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financovány v rámci dotačních programů v resortu školství, viz opatření 2.1 v oblasti primární prevence 

Cílová skupina Obce a další subjekty realizující aktivity prevence kriminality v Královéhradeckém kraji 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Královéhradecký kraj bude i nadále umožňovat financování aktivit v oblasti prevence kriminality, které jsou 

v souladu s touto koncepcí v rámci stávajících dotačních zdrojů. 

Termín splnění Vyhlášené dotační řízení 1x za rok 

Gestor Odbor sociálních věcí 

Indikátor plnění Objem finančních prostředků vynaložených z krajských zdrojů pro oblast prevence kriminality 

Financování Královéhradecký kraj, sociální oblast 

 

1.4  Metodická podpora, analytická činnost 

 

Vyhodnocování čerpání finančních zdrojů a realizace preventivních programů v kraji 

Výchozí stav Obce a subjekty realizující aktivity v oblasti prevence kriminality čerpají finanční prostředky z dostupných dotačních 

zdrojů na národní úrovni na různé druhy aktivit. Některé dotační tituly na národní úrovni vyžadují podíl spoluúčasti 

na realizaci aktivit. Královéhradecký kraj umožňuje financování aktivit v oblasti prevence kriminality, které jsou 

v souladu s krajskou koncepcí, v rámci dotačního programu odboru sociálních věcí „Program na podporu činností, 

které navazují, kooperují, nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji“.  Aktivity v oblasti primární 

prevence jsou financovány v rámci dotačních programů v resortu školství.  

Cílová skupina Obce a subjekty realizující aktivity v oblasti prevence kriminality  

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Pracovní skupina prevence kriminality bude průběžně monitorovat aktivity v oblasti prevence kriminality 

v Královéhradeckém kraji. Koordinátorka prevence kriminality, krajská školská koordinátorka prevence a krajská 

protidrogová koordinátorka předloží Komisi specifické prevence každý rok souhrnnou zprávu o realizaci 
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preventivních aktivit v kraji na vědomí Radě kraje. 

Termín splnění Vždy do června následujícího roku 

Gestor Odbor sociálních věcí, odbor školství 

Indikátor plnění 1x za rok předložená Zpráva o realizaci preventivních aktivit v kraji 

Financování V rámci běžných činností odboru sociálních věcí a odboru školství 

 

 

2. PROGRAMY PREVENCE KRIMINALITY 

 

2.1 Opatření v oblasti primární prevence 

 2.1.1 Podporování činnosti a aktivit školních metodiků prevence 
 

Zapojení metodiků prevence v Pedagogicko-psychologických poradnách (PPP) Královéhradeckého kraje do aktivit Týmu pro 

mládež ve všech obcích s rozšířenou působností 

Výchozí stav V současné době nejsou všichni metodici prevence při PPP KHK zapojeny do činnosti a aktivit Týmu pro mládež 

v ORP. V některých ORP nejsou mezioborové pracovní skupiny vytvořeny. Není dobře nastaven informační a 

komunikační systém v dané oblasti. 

Cílová skupina Metodici prevence při PPP Královéhradeckého kraje, koordinátoři prevence kriminality v ORP a další odborníci, kteří 

se podílí na realizaci prevence v daném regionu. (OSPOD, Městská policie, Policie ČR, kurátoři, Probační a mediační 

služby, NNO….) 
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Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Metodici prevence v PPP KHK budou spolupracovat s obcemi v oblasti prevence kriminality, budou informovaní o 

aktivitách, které mohou školy v rámci prevence rizikového chování využívat. Získané informace budou předávat 

školním metodikům prevence. Zástupcům Týmu pro mládež budou přinášet informace a aktuální podněty a potřeby 

škol v oblasti prevence rizikového chování. 

Termín splnění do konce roku 2013 

Gestor Odbor školství / krajská školská koordinátorka prevence 

Indikátor plnění Metodici prevence v PPP dle své působnosti se účastní pracovních jednání Týmů pro mládež. V ORP, ve kterých 

nejsou pracovní Týmy pro mládež vytvořeny, vyvinou aktivitu pro jejich složení a následné fungování. 

Financování Odbor školství, v rámci činnosti metodiků prevence  

 

Metodické vedení metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách (PPP) a školních metodiků prevence 

Výchozí stav V každém okrese je 1 metodik prevence v PPP zaměstnaný na plný pracovní úvazek. Jeho činnosti jsou vymezeny 

vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.  V každé škole 

pracuje jeden pedagogický pracovník na pozici školního metodika prevence. Jeho standardní činnosti jsou vymezeny 

také vyhláškou č. 72/2005 Sb. 

Cílová skupina Metodici prevence při PPP Královéhradeckého kraje 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Zajištění systému organizace a řízení primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních v KHK.  

Termín splnění Pracovní porady s metodiky z PPP KHK 4x ročně, porady metodiků v PPP se školními metodiky v jednotlivých 

okresech 2-3x ročně 

Gestor Odbor školství/krajská školská koordinátorka prevence 

Indikátor plnění Zajištění přenosu aktuálních informací v oblasti PP, využití širokého spektra preventivních programů, metodická 

podpora, monitorování situace ve školách z hlediska podmínek pro realizaci Preventivních programů a navazujících 
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aktivit, monitorování stavu PP v regionu, shromažďování informací o realizaci preventivních programů, kontrola 

naplňování preventivních programů 

Financování V rámci běžných činností odboru školství 

 

Využití celorepublikového webového portálu Prevence – Info pro šíření informací 

Výchozí stav V lednu 2012 byl spuštěn MŠMT celorepublikový webový portál Prevence-Info (www.prevence-info.cz), jehož 

filozofie a cíl spočívá v koncepčně systematické a promyšlené podpoře zájemců o problematiku prevence rizikového 

chování. Úkolem krajského koordinátora primární prevence je připravovat a vkládat aktuální informace za svůj 

region do tohoto webu. Od spuštění portálu jsou veškeré informace vztahující se k prevenci do tohoto prostředí za 

KHK pravidelně vkládány. 

Cílová skupina Odborná a široká veřejnost 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Získání aktuálních validních informací o typech rizikového chování, prevenci, legislativě, výzkumech, finančních 

zdrojích, síti služeb a příkladech dobré praxe. Systematické předávání aktuálních informací všem, kteří se pohybují 

na poli primární prevence. 

Termín splnění průběžně 

Gestor Odbor školství/krajská školská koordinátorka prevence 

Indikátor plnění Průběžné vkládání aktuálních informací do webového prostředí. 

Financování V rámci běžných činností odboru školství 

 

Pravidelné vydávání Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení 

Výchozí stav Zpravodaj prevence pro školy a školská zařízení vznikl jako nástroj k naplnění aktivity Akčního plánu realizace 

Strategie protidrogové politiky KHK na období 2011- 2015. Cílem je předávání odborných a praktických informací a 
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příkladů dobré praxe. Vychází pravidelně od roku 2012 v podobě čtvrtletníku. Na školy je rozesílán elektronicky. Od 

roku 2013 bude obsah tohoto čtvrtletníku rozšířen o další informace, které budou odborně zaměřeny na 

problematiku prevence kriminality. 

Cílová skupina Školy a školská zařízení, ORP, NNO 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Zajištění předávání informací z oblasti prevence kriminality. 

Termín splnění průběžně 

Gestor Odbor školství ve spolupráci s odborem sociálních věcí/ krajská školská koordinátorka prevence, krajská 

koordinátorka prevence kriminality 

Indikátor plnění Od roku 2013, 4x ročně 

Financování V rámci běžných činností odboru školství, odboru sociálních věcí 

 

Zajištění studia k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů  

Výchozí stav 
Obsahuje 9 základních modulu - Poradenské systémy a primární prevence ve školství, Legislativní rámec pro práci 

školního metodika prevence, Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb, 

Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy, Systém primární prevence ve školství, Školní třída, 

její vedení a diagnostika, 
Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu), Sociálně nežádoucí jevy, Monitorování a evaluace 

primární prevence. 

Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci, školní metodici prevence 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Zvyšování kvalifikace a odborná příprava pedagogických pracovníků k výkonu specializačních činností prevence 

sociálně patologických jevů. 
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Termín splnění 2014 

Gestor Odbor školství/krajská školská koordinátorka prevence 

Indikátor plnění Zahájení 4 semestrového studia v prosinci 2012 

Financování V rámci běžných činností odboru školství 

 

Zajištění realizace vzdělávacích seminářů pro školy a školská zařízení 

Výchozí stav Na základě provedeného dotazníkového šetření ve školách a školských zařízeních bylo zjištěno, jaká témata je 

potřeba zařadit do nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávání je zajišťováno prostřednictvím 

Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje. Některé semináře organizuje odbor školství Krajského úřadu 

KHK. 

Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci včetně školních metodiků prevence 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Nabídka tematicky zaměřených vzdělávacích seminářů na základě zjištění poptávky DVPP a aktuální potřebnosti. 

Každoročně připraví odbor školství KÚ dva vzdělávací semináře. 

Termín splnění Programová nabídka ŠZ DVPP KHK – zveřejňována pololetně na daný školní rok. 

Gestor Odbor školství/krajská koordinátorka prevence 

Indikátor plnění Vytvořená nabídka vzdělávacích seminářů v oblasti primární prevence zveřejněná pololetně v každém školním roce 

v programové nabídce Školského zařízení pro DVPP KHK. 

Financování V rámci běžných činností odboru školství 
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2.1.2 Podporování certifikace programů primární prevence a realizace doporučených programů primární prevence 
 

Zapojení krajské školské koordinátorky prevence, metodika prevence PPP a školního metodika v pracovních skupinách MŠMT 

Výchozí stav V současné době se tvoří Strategie prevence rizikového chování v ČR na období 2013 – 2018. Její obsah je rozdělen 

do 4 oblastí – koordinace, legislativa, vzdělávání, evaluace-hodnocení-informace. Pro každou oblast je vytvořena 

pracovní skupina, která je zastoupena pracovníky ze všech možných úrovní koordinace PP (školní metodik, metodik 

prevence z PPP, krajský školní koordinátor prevence, zástupce NNO, …..). Z našeho kraje máme zastoupení 

v pracovní skupině vzdělávání – krajská koordinátorka prevence, v pracovní skupině koordinace je metodička 

prevence z PPP a ŠMP, v pracovní skupině legislativa pracuje ŠMP. 

Cílová skupina Krajský koordinátor prevence, metodik prevence v PPP, školní metodik prevence 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Vytvoření Strategie prevence rizikového chování MŠMT na období 2013 – 201.8 

Termín splnění Do konce roku 2012 

Gestor Odbor školství/krajská školská koordinátorka prevence 

Indikátor plnění Během roku 2012 se uskuteční tři pracovní setkání na MŠMT 

Financování V rámci běžných činností odboru školství 

 

Rozšíření sítě služeb primární prevence do okresů Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Náchod, Jičín 

Výchozí stav V současné době je v Královéhradeckém kraji nerovnoměrně pokryta síť služeb PP. Jediný okres s velmi uspokojivou 

nabídkou služeb je okres Hradec Králové. V okrese Jičín a Rychnov nad Kněžnou je pokrytí částečné a téměř žádné 

služby nejsou v okrese Náchod a Trutnov.  

Cílová skupina Školy a školská zařízení 
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Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Rozšíření nabídky a dostatečné pokrytí služeb v oblasti PP v okresech, ve kterých tyto služby chybí. 

Termín splnění do konce roku 2014 

Gestor Odbor školství/krajská školská koordinátorka prevence 

Indikátor plnění 2013 – okres Trutnov, Náchod, 2014 – okres Jičín, Rychnov nad Kněžnou 

Financování Odbor školství 

 

Zajištění nabídky dotačních programů v oblasti primární prevence 

Výchozí stav KHK má vypracovanou Dotační strategii na období 2010 – 2013. Pro oblast primární prevence jsou každoročně 

vyhlašovány dva dotační programy na podporu prevence. Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a 

Program na podporu a rozvoj zdravého životního stylu. 

Cílová skupina Školy a školská zařízení, NNO 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Každoroční podpora programů primární prevence. 

Termín splnění Každý rok 

Gestor Odbor grantů a dotací ve spolupráci s odborem školství/krajská koordinátorka prevence 

Indikátor plnění Každoročně vyhlašované dotační programy na podporu prevence. 

Financování Královéhradecký kraj, oblast školství 
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Šíření informací o dotačních programech primární prevence dalších subjektů 

Výchozí stav Školy a školská zařízení včetně neziskových organizací jsou pravidelně informovány o dotačních programech 

vyhlašovaných z gesce školství. Chybí systematická a pravidelná informovanost o ostatních dotačních programech 

vyhlašovaných dalšími subjekty. 

Cílová skupina Školy a školská zařízení, NNO 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Zajištění informovanosti o možnosti získání finančních prostředků na realizaci programů PP vyhlašovaných dalšími 

subjekty. 

Termín splnění průběžně 

Gestor Odbor školství/krajská školská koordinátorka prevence 

Indikátor plnění Na webových stránkách prevence - Info bude zveřejněný aktualizovaný grantový kalendář 

Financování V rámci běžných činností odboru školství 

 

Šíření informací o doporučených programech primární prevence 

Výchozí stav Informace o doporučených a ověřených programech se šíří všem zájemcům prostřednictvím celorepublikového 

portálu Prevence-info, jehož gestorem je MŠMT. Dalším informačním zdrojem je čtvrtletně vydávaný Zpravodaj 

primární prevence pro školy a školská zařízení. Individuálně nabízí programy metodici prevence z PPP při 

poskytování metodické pomoci školám a školským zařízením.  

Cílová skupina Školy a školská zařízení 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Zajištění informovanosti o doporučených programech PP. 

Termín splnění průběžně 
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Gestor odbor školství/krajská školská koordinátorka prevence 

Indikátor plnění průběžně 

Financování V rámci běžných činností odboru školství 

 

Připomínkování certifikace pro programy jednotlivých typů rizikového chování 

Výchozí stav V současné době jsou gestorem primární prevence MŠMT certifikace pozastaveny. V minulosti se certifikovaly pouze 

programy zaměřené jen na drogovou prevenci. Vzhledem k  tomu, že ostatní programy zaměřené na různé typy 

rizikového chování neprochází recenzí, není tím pádem zaručena jejich kvalita. Z tohoto důvodu budou ve čtvrtém 

čtvrtletí 2012 zahájeny přípravy ke stanovení standardů pro udělení certifikací. 

Cílová skupina Krajská školská koordinátorka prevence, metodici prevence v PPP, školní metodici prevence 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Certifikované programy rizikového chování zajistí kvalitu programové nabídky. 

Termín splnění 2013 

Gestor Odbor školství/krajská školská koordinátorka prevence 

Indikátor plnění Průběžně při tvorbě standardů pro udělení certifikace. 

Financování V rámci běžných činností odboru školství 
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2.2  Opatření v oblasti sekundární a terciární prevence 

2.2.1  Podporování využívání probačních a resocializačních programů  

 

Vytvořit metodiku pro obce pro zařazení klientů do resocializačních programů   

 

Výchozí stav V Královéhradeckém kraji jsou v současné době nabízeny 2 ucelené programy, které lze hodnotit jako resocializační. 

Jedná se o akreditovaný program Právo pro každý den a o program Ancora. Do obou programů jsou klienti 

zařazováni zejména ve spolupráci s PMS. Jedná se o děti a mladistvé odsouzené dle zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže. Oba programy jsou založené na práci ve skupině. Problém je s jejich naplněním, se sestavením skupiny 

klientů, kteří by se programů účastnili. Individuální práce s klientem je ekonomicky náročná a neplní smysl a cíle 

skupinové práce.   

Cílová skupina Orgány sociálně právní ochrany dětí 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Aktivita obsahuje průzkum preferencí a potřeb OSPOD v oblasti resocializačních programů pro děti a mládež. Cílem 

průzkumu bude vytvoření metodiky pro pracovníky OSPOD (kurátory pro děti a mládež) pro zařazování klientů do 

takových programů. Metodika bude popisovat, jaké klienty do programu lze zařadit a postup při využívání možnosti 

nařízení takového programu orgánem sociálně právní ochrany dětí.  

Termín splnění 2013 

Gestor Odbor sociálních věcí 

Indikátor plnění Metodika pro OSPOD v Královéhradeckém kraji 

Financování Královéhradecký kraj, MVČR – Program prevence kriminality 

 

Představení dostupných programů v kraji orgánům sociálně právní ochrany dětí 
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Výchozí stav V Královéhradeckém kraji je 15 ORP, kde je dle zákona vykonávána agenda OSPOD, která v sobě zahrnuje agendu 

kurátorů pro děti a mládež. Téměř na všech obcích s rozšířenou působností je pro tuto agendu vyčleněn pracovník, 

který se specializuje na tuto činnost.  

Cílová skupina OSPOD, kurátoři pro děti a mládež 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Aktivita obsahuje prezentaci nabídky resocializačních programů, které jsou v současné době dostupné 

v Královéhradeckém kraji obcím pro jejich další využití. Cílem je zajistit informovanost OSPOD o možnostech 

využívání těchto programů a o možnosti využívat nařízení tohoto programu orgánem sociálně právní ochrany dětí. 

Bude provázaná spolupráce PMS a kurátorů pro mládež.  

Termín splnění 1x za rok 

Gestor Odbor sociálních věcí 

Indikátor plnění Všem OSPOD v Královéhradeckém kraji budou představeny stávající možnosti využití probačních a resocializačních 

programů.  

Financování V rámci běžných činností odboru sociálních věcí 

 

Zajištění dostupnosti resocializačních programů v každém okresním městě  

Výchozí stav Probační programy jsou dostupné v okresních městech. Klienti mají účast nařízenou soudem. V kraji jsou organizace, 

které jsou ochotné připravit a realizovat programy zaměřené na širší cílovou skupinu než jsou klienti, jimž je 

program nařízen soudně. Aktivita zajistí dostupnost resocializačních programů ve všech okresech 

v Královéhradeckém kraji minimálně 1 x za rok a zajistí rozšíření resocializačních programů na širší cílovou skupinu.  

Cílová skupina Organizace realizující probační a resocializační programy v KHK 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Pravidelná realizace resocializačního programu v každém okrese v Královéhradeckém kraji 
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Termín splnění minimálně 1 x za rok 

Gestor Odbor sociálních věcí 

Indikátor plnění Uskutečněno 5 resocializačních programů za rok 

Financování MVČR – Program prevence kriminality + Královéhradecký kraj,  MPSV – dotace na činnost OSPOD  

 

Vedení metodických porad pro kurátory pro děti a mládež  

Výchozí stav Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako nadřízený orgán výkonu agendy v přenesené působnosti na obcích 

vykonává metodickou a koordinační roli i vůči agendě kurátorů pro děti a mládež. Metodická porada pro OSPOD je 

realizována 2 x za rok. Výkon kurátorů pro děti a mládež se týká jen části všech agend, které OSPOD vykonává. 

Metodické porady se doposud nevěnovaly zvláště výkonu práce sociálních kurátorů, ale porady byly společné pro 

celou agendu SPOD. Pro agendu kurátorů pro děti a mládež nebyly vedeny specifické porady. 

Cílová skupina Kurátoři pro děti a mládež 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Speciální metodické vedení a vzdělávání pracovníků OSPOD v oblasti výkonu agendy kurátora pro děti a mládež. 

Uspořádání minimálně 1 metodické porady speciálně pro kurátory pro děti a mládež 1 x za rok.  

Termín splnění Průběžně  

Gestor Odbor sociálních věcí 

Indikátor plnění 1 porada / rok 

Financování V rámci běžných činností odboru sociálních věcí 
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2.2.2 Podporování výkonu agendy sociálních kurátorů na obcích  

 

 Vedení metodických porad pro sociální kurátory 

 

Výchozí stav 
V Královéhradeckém kraji je 15 obcí s rozšířenou působností, které zajišťují podle zákona o sociálních službách 

výkon sociální práce s osobami sociálně vyloučenými, nebo ohroženými sociálním vyloučením.   

V současné době se zavedením výkonu sociální práce v přenesené působnosti na obcích 2. a 3. stupně a 

s přesunem agend dávek hmotné nouze na Úřady práce byl výkon práce sociálních kurátorů na některých obcích 

sloučen s výkonem sociální práce s dalšími cílovými skupinami klientů. Královéhradecký kraj vykonával metodickou 

činnost vůči sociálním kurátorům na obcích a bude v ní pokračovat i nadále. 

Cílová skupina Sociální kurátoři obcí s rozšířenou působností 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Na odboru sociálních věcí je zřízena funkce metodika sociální prevence, který metodicky vede sociální kurátory na 

obcích. Metodik sociální prevence bude realizovat metodické porady pro sociální kurátory. 

Termín splnění Průběžně, 4x za rok 

Gestor Odbor sociálních věcí 

Indikátor plnění 4 metodické porady/ rok 

Financování V rámci běžných činností odboru sociálních věcí 

 

Realizace vzdělávacích seminářů pro sociální kurátory na obcích 

Výchozí stav Královéhradecký kraj realizoval individuální projekt Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, v rámci 

kterého byly realizovány akreditované vzdělávací kurzy na základě předem zjištěných potřeb. Pracovníci obecních 

úřadů měli možnost se vzdělávat v různých oblastech.  Projekt však v letošním roce končí. Sociální kurátoři měli 

v roce 2008 možnost se účastnit projektu vzdělávání sociálních kurátorů, které realizovalo MPSV. 
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Cílová skupina Sociální kurátoři obcí s rozšířenou působností 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Budou zjištěny další vzdělávací potřeby sociálních kurátorů obcí a na základě těchto potřeb bude připraven projekt 

na zajištění dalšího vzdělávání sociálních kurátorů. 

Termín splnění Každý rok po dobu účinnosti koncepce 

Gestor Odbor sociálních věcí 

Indikátor plnění Počet podpořených projektů na zajištění dalšího vzdělávání sociálních kurátorů, počet realizovaných vzdělávacích 

kurzů 

Financování Ministerstvo vnitra, Královéhradecký kraj – spoluúčast dle zásad programu prevence kriminality 10% z celkových 

nákladů na projekt 

 

Zajištění aktivit v oblasti práce s cílovou skupinou osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody 

Výchozí stav V Královéhradeckém kraji není realizován žádný program, který by pracoval s cílovou skupinou osob propuštěných 

z výkonu trestu odnětí svobody. Více než polovina trestných činů v kraji je páchána recidivisty. Sociální kurátoři obcí 

s rozšířenou působností mají často kumulované agendy s jinou činností a nemají tolik prostoru na intenzivnější 

sociální práci s klienty.   

Cílová skupina Klienti sociálních kurátorů – osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Bude zmapována situace v jiných krajích a popsány projekty a programy, které lze hodnotit jako přínosné. Tyto 

projekty budou prezentovány v Královéhradeckém kraji pracovní skupině prevence kriminality a sociálním 

kurátorům obcí s rozšířenou působností. Bude připraven projekt, jehož cílem bude realizovat v kraji činnost, která 

podpoří práci s osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a tím i práci sociálních kurátorů na obcích.  

Termín splnění Rok 2013 

Gestor Odbor sociálních věcí 
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Indikátor plnění Počet realizovaných projektů na území kraje  

Financování Ministerstvo vnitra, Královéhradecký kraj – spoluúčast dle zásad programu prevence kriminality 10% z celkových 

nákladů na projekt 

 

 

2.2.3 Zajištění činnosti služeb sociální prevence na území Královéhradeckého kraje 

 

Financování a plánování služeb sociální prevence 

Výchozí stav Služby sociální prevence podporují osoby za účelem sociálního začlenění tím, že působí preventivně proti sociálnímu 

vyloučení osob, jejichž životní návyky vedou ke konfliktu se společností. Cílem těchto služeb je napomáhat těmto 

osobám překonat nepříznivou sociální situaci a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů.  

Činnost těchto služeb přispívá k prevenci kriminality na území kraje.  

Cílová skupina Služby sociální prevence na území Královéhradeckého kraje zařazené do sítě sociálních služeb 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Služby sociální prevence budou financovány dle pravidel definovaných Plánem rozvoje sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji pro období 2011 až 2016.  

Termín splnění průběžně 

Gestor Odbor sociálních věcí 

Indikátor plnění Objem finančních prostředků využitých na financování služeb sociální prevence 

Počet služeb sociální prevence na území Královéhradeckého kraje 
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Financování Královéhradecký kraj, Evropský sociální fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 

2.2.4 Podpora realizace aktivit směřovaných k dalším cílovým skupinám definovaným touto koncepcí, které nejsou registrované 

sociální služby 

 

Činnost v cizinecké problematice 

Výchozí stav V Královéhradeckém kraji jsou realizovány aktivity, jejichž cílovou skupinou jsou žadatele o udělení mezinárodní 

ochrany (azylu) a cizinci, kteří nepatří do okruhu oprávněných osob dle zákona 108/2006 Sb. a nemají nárok na 

poskytování sociálních služeb ani na příspěvek na péči a jiné sociální dávky. Jedná se ale o osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a společensky znevýhodněné. Další aktivity se týkají cizinců, kteří žijí na území Královéhradeckého kraje 

a nemají povolení k trvalému pobytu. Převážně se jedná cizince s dlouhodobým, nebo přechodným pobytem. 

V mnoha případech se tito lidé nacházejí v obtížné životní situaci a jsou sociálně znevýhodněni ve srovnání 

s majoritní společností, mají problémy s komunikací v českém jazyce, pochopením nastavených běžných systémů ve 

společnosti.  

Cílová skupina Organizace realizující aktivity ve prospěch cizinců 

Popis aktivity a předpokládaný 

výsledek 

Královéhradecký kraj bude i nadále podporovat činnost v cizinecké problematice na svém území formou financování 

těchto aktivit. Předpokládá se, že subjekty realizující činnost v cizinecké problematice budou v maximální možné 

míře využívat dostupné zdroje na národní úrovni a zdroje z Evropské unie (Evropský sociální fond, Evropský fond pro 

integraci státních příslušníků třetích zemí). 

Termín splnění průběžně 

Gestor Odbor sociálních věcí 

Indikátor plnění Počet podporovaných aktivit, množství vynaložených finančních prostředků 
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Financování Královéhradecký kraj 

 

Minimalizace rizika sekundární viktimizace dětských obětí násilných trestných činů 

Výchozí stav Dětské oběti násilných trestných činů se setkávají s řadou profesionálů, prochází řadou procesních procedur. 
Práce s dětskou obětí násilného trestného činu je záležitostí propojení a spolupráce řady institucí (OSPOD, policie, 
PMS, různé NNO, pomáhající profesionálové), které se setkávají v rámci Týmu pro mládež při MMěHK.  Těmto 
obětem hrozí psychické trauma způsobené nejenom vlastním trestným činem, ale i složitostí a formálními 
procedurami trestního řízení, které jsou pro objasnění trestného činu nezbytné. Tyto dětské oběti se nacházejí 
v obtížné životní situaci a při nevhodném zacházení jsou ohroženy sekundární viktimizací a s tím souvisejícím rizikem 
sociálního vyloučení, pramenícího z psychického traumatu. Podpora práce s dětskými oběťmi vychází z transformace 
péče o ohrožené dítě, role krajů. 

Cílová skupina Organizace realizující aktivity ve prospěch dětských obětí násilných trestných činů 

Popis aktivity a 

předpokládaný výsledek 

Královéhradecký kraj bude na sém území podporovat činnost v oblasti práce s dětskými obětmi násilných 
trestných činů.  

Termín splnění průběžně 

Gestor Odbor sociálních věcí,   

Indikátor plnění Počet podporovaných aktivit, množství vynaložených finančních prostředků. 

Financování Ministerstvo vnitra, Královéhradecký kraj - spoluúčast 

 


