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Použité zkratky 
 
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome, česky syndrom získaného 

imunodeficitu, onemocnění vyvolané virem označovaným jako HIV 
(virus selhání imunity), který ochromuje obranyschopnost imunitního 
systému   

DDM   Dům dětí a mládeže 
ČR    Česká republika 
IZS   Integrovaný záchranný systém 
KK   Krizový koordinátor 
MP   Městská policie 
MV ČR  Ministerstvo vnitra České republiky 
MSK   Moravskoslezský kraj 
MŠ   Mateřská škola  
NNO   Nestátní neziskové organizace 
o.p.s.   Obecně prospěšná společnost  
OF   Odbor financí 
OMM   Odbor majetku města 
OO PČR  Obvodní oddělení Policie ČR  
ORM   Odbor rozvoje města 
OS   Občanské sdružení  
OSPOD  Oddělení sociálně-právní ochrana dětí a mládeže 
OSV   Odbor sociálních věcí  
OŠK   Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu 
p.o.   Příspěvková organizace 
P ČR   Policie České republiky 
PPP   Pedagogicko-psychologická poradna 
PZM a A21  Projekt Zdravé město a místní agenda 21 
RM   Rada města 
Sb.   Sbírky 
SWOT Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení 
TČ   Trestná činnost 
ZM   Zastupitelstvo města 
ZŠ   Základní škola 
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1. Úvod 
      
     Program prevence kriminality  a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2012-2013 
(dále jen „Program prevence“) je zpracován v souladu se schválenou Strategií prevence 
kriminality na léta 2012 až 2015 v rámci Komise prevence kriminality a protidrogové 
prevence. Při přípravě Programu prevence bylo využito zkušeností z předchozích let,  
příkladů dobré praxe výzkumů v oblasti prevence kriminality.  Byla použita metodu SWOT 
analýzy, která vychází z popisu aktuální situace ve městě, tak jak s ní byla v průběhu roku 
2011 komise seznamována.  Při vytváření opatření a aktivit je uplatňován mezioborový 
přístup.   

 
      Prevence kriminality se zabývá omezováním příležitostí a motivů k páchání trestné 
činnosti zejména nerepresivními prostředky, příčinami trestné činnosti a dalších sociálně 
patologických jevů vč. strachu z kriminality. Zahrnuje aktivity, které se zaměřují na 
ovlivňování kriminogenních podmínek (sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality) na 
potenciální pachatele a na možné i faktické oběti trestné činnosti.  
Cílem preventivní politiky je také zvyšování pocitu bezpečí občanů.a zmenšování rozsahu a 
závažnosti kriminality. 
 
      Užívání drog zasahuje do oblasti zdraví, sociálních vazeb a ekonomických i 
bezpečnostních složek života všech vrstev obyvatel a je jedním z vážných společenských 
problémů. Důsledky problémů závislosti na psychotropních látkách se netýkají jen uživatelů 
drog, kteří následně vyhledávají léčbu, ale také široké veřejnosti.  
  
      Účinná prevence je dlouhodobá činnost, která je základním faktorem pro podporu 
udržitelného rozvoje. Snižování kriminality a zvyšování bezpečí zlepšuje podmínky pro život 
ve městě. 
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2. Systém prevence v ČR 
 
2.1. Prevence kriminality 
 
      V České republice byly institucionální podmínky pro rozvoj prevence kriminality 
vytvořeny v roce 1993.   
Od roku 2007 je systém prevence rozdělen na tři úrovně: 
Republiková úroveň prevence kriminality je v gesci Ministerstva vnitra. Jejím úkolem je 
koordinovat preventivní aktivity, zkvalitňovat systém prevence, zabezpečovat realizaci 
meziresortních a celorepublikových projektů, vytvářet podmínky pro finanční zabezpečení 
realizace úkolů prevence. 
Krajská úroveň dává krajům možnost ovlivnit podobu preventivní politiky na svém území, 
nastavovat regionální priority, určovat lokální potřebnost realizace preventivních opatření, 
získávat státní účelovou dotaci pro své záměry a hodnotit programy prevence kriminality měst 
a obcí.  
Moravskoslezský kraj vytváří vlastní strategii preventivní politiky. 
Městská úroveň je základem praktického výkonu projektů preventivních aktivit. Města 
postupují v oblasti prevence kriminality v samostatné působnosti. Programy jsou zaměřené na 
řešení místních problémů veřejného pořádku související s pácháním trestné činnosti a dalších 
kriminálně rizikových jevů. Program by měl respektovat priority a cíle vládou schválené 
Strategie prevence kriminality a řešit problémy komplexně. 
Obce by se měly při plnění cílů vládní Strategie zaměřit zejména na: 

• snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii, nebo 
jejich ochrana 

• zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích 
• oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání 
• vytvoření efektivního a stálého systému sběru, předávání a poskytování informací      v 

oblasti prevence kriminality na a mezi všemi úrovněmi subjektů prevence kriminality. 
    
     Preventivní aktivity lze jednoduše vymezit podle charakteru převládající činnosti na oblast 
situační a sociální prevence. Situační a sociální přístupy se dále vzájemně doplňují 
v jednotlivých úrovních realizovaných aktivit, v primární  (zahrnuje celou populaci a 
zaměřuje se na příčiny delikvence a kriminálního jednání), sekundární (orientuje se na 
konkrétní rizikové jedince a skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou 
pachateli nebo oběťmi trestné činnosti) a terciární (zaměřuje se na sociálně patologické jevy 
a usiluje o odvrácení od kriminálního jednání a aktivní podporu společensky 
akceptovatelného jednání) prevenci. 
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2.2. Protidrogová prevence 
 
      Usnesením vlády České republiky č. 340 ze dne 10.5.2010 byla schválena  Národní 
strategie protidrogové politiky na období 2010-2018. Jde o pátý strategický dokument v ČR 
od roku 1993 a poprvé je definován jako dlouhodobý na 9 let.  
Usnesením zastupitelstva kraje č. 1420 ze dne 22.12.2010 byla schválena Strategie 
protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011-2014.   
 

Národní strategie slouží jako průvodce ukazující směr a definující východiska a 
principy, které vláda považuje za účinné. Těmi jsou vyvážený přístup a rovnocenné 
uplatňování čtyř tradičních pilířů protidrogové politiky, což je snižování dostupnosti drog, 
primární prevence, léčba a sociální začleňování a snižování rizik spojených s užíváním drog.  

Konkrétní nástroje a aktivity jsou obsahem navazujících akčních plánů, stanovených 
vždy na tříleté období.  
 

Protidrogovou politiku tvoří čtyři základní pilíře – primární prevence, léčba a 
resocializace, snižování rizik a snižování dostupnosti drog. Činnost ve všech oblastech by 
měla být koordinována tak, aby byl zajištěn společný postup při dosahování stanovených  
cílů. 
 
Primární prevence 
     Zahrnuje aktivity zaměřené na předcházení užívání drog, popř. oddálení první zkušenosti 
s drogou do vyššího věku. 
 
Léčba a resocializace 
     Obsahuje spektrum služeb léčby vedoucích k abstinenci. Tyto služby jsou dostupné pro 
uživatele drog, kteří se svobodně rozhodli pro život bez jejich užívání. 
     Účinná primární prevence, léčba a resocializace přispívá ke snížení poptávky po 
návykových látkách. 
 
Snižování rizik 
     Obsahuje aktivity vedoucí ke  snižování možných zdravotních a sociálních rizik a dopadů 
užívání drog na uživatele v daný čas nerozhodnuté pro život bez drog a na společnost. Jde 
především o Harm reduction. 
 
Snižování dostupnosti 
Jedná se o aktivity, které směřují k vymáhání práva a k potlačování nabídky drog.  
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3. Východiska programu 
 
Program prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici  na období 2012-2013 
vychází z těchto klíčových dokumentů:  

• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 
• Program prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2010 až 

2011 
• Strategie prevence kriminality v české republice na léta 2012 až 2015 
• Národní strategie protidrogové politiky 2010-2018 
• Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2011  
• Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011-2014 
• Závěrečná zpráva -  Výzkum veřejného míněni - Město Kopřivnice - září 2010 
• Plán Zdraví a kvality  života Kopřivnice. 

 
3.1 Vyhodnocení programu prevence  v Kopřivnici  
 
     Poprvé byla Kopřivnice v roce 1996 zařazena mezi  prvních 9 měst vybraných do 
celostátních projektů prevence kriminality.  
Od roku 1997 byla zřízena pracovní pozice manažera prevence kriminality. Od roku 1996 
bylo zrealizováno celkem 84 projektů v celkové částce přes 10 mil. korun. Z toho 60 projektů 
bylo podpořeno v rámci dotací prevence kriminality MVČR a MSK, projekty  byly 
jednorázové i dlouhodobé. Přehled dlouhodobých projektů je uveden v následujícím textu: 
 
Programy v oblasti sociální prevence 

• Skateboardový areál (1997) 
• Klub Kamarád (1997) 
• Schránky důvěry v ZŠ (1998) 
• Víceúčelové společenské centrum v areálu Vyšší odborné školy, Střední průmyslové 

školy a Obchodní akademie v Kopřivnici  (1998) 
• „Miniškoli čka“ -  poradenství a pomoc při domácí přípravě do školy v Klubu 

Kamarád (1998) 
• Poradenské centrum Paprsek v Klubu Kamarád (2001) 
• Zřízení pobočky Klubu Kamarád na ulici Horní (2001) 
• Krizové centrum pro děti a mládež „Čtyřlístek“ v Salusu, o.p.s. (2002) 
• Zřízení technicko-výtvarné dílny v Klubu Kamarád (2003) 
• Nízké lanové aktivity DDM (2004) 

 
Realizované projekty situační prevence  

• Pult centrální ochrany MP (1997) 
• Městský kamerový systém (1997) a jeho rozšíření (1999) 
• Rozšíření kamerového systému o tři mobilní kamery (2007) 
• Modulární digitální záznamový systém Městské policie (2000) 
• Jízdní kola pro Městskou policii (2001) 
• Vizuální radarový systém (2003). 
• Dalekohled pro noční vidění (2008) 

 
Projekty v oblasti informovanosti a zvyšování bezpečí občanů 

• Informační cedule „Auto není trezor“ (2007) 
• Zřízení „Schránek důvěry“ (2007)
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Zhodnocení plnění aktivit programu prevence za rok 2010-2011 
Cíle Opatření Aktivity Termín Zodpovědnost a 

spolupráce 
Splněno = ���� 
Nesplněno 

1.1.1 Informa ční kampaň - prevence 
vykrádání sklepů, garáží a chatek 
- nálepky na objekty (15.000,-) 
- letáčky na objekty (5.000,-) 

2010 
 

 

OSV, PČR, komise 
prevence kriminality 
a protidrogové 
prevence 

���� 

1.1.2 Informa ční kampaň -prevence 
kapesních krádeží (ve spolupráci 
s obchodníky) 
- plakáty a  letáčky  do supermarketů 
- videoklipy do KTK 
- novinové články 

2011 OSV, PČR, komise 
prevence kriminality 
a protidrogové 
prevence 

Nesplněno – nebyl nalezen 
vhodný dotační program,  
úkol se přesouvá na další období 
 

1.1.3  Bezpečí seniorů 
- propagace tísňové péče  
- bezpečnostní řetízky 
- besedy 

každoročně 
 

 

OSV, PČR ����  

1.1.4 Přednášková činnost OO PČR, 
MP a OSV  
- nákup techniky pro přednášky 
- tisk propagačních materiálů 
- vybavení přednáškové místnosti  

2010-2011 
 

OSV, PČR, MP Nesplněno – nebyl nalezen 
vhodný dotační program, MP a  
P ČR dělají přednášky dle 
požadavků škol, OSV organizuje 
přednášky na základě projektu 
OSPOD  

1.1.5 Poskytování informací o 
škodách vzniklých v důsledku 
vandalství a krádeží  a nákladech na 
jejich odstraňování 

každoročně OF, OMM, OŠK, 
 

���� 
Zveřejňováno v Kopřivnických 
novinách včetně ročních 
přehledů   každoročně 

1. Informovanost 
veřejnosti o 

problematice prevence 
kriminality a 

protidrogové prevenci. 
 

1.1 Informování 
veřejnosti o 
důsledcích 

negativních jevů a 
o tom jak se 
chránit proti 
kriminalitě a 

jiným negativním 
jevům 

 

1.1.6 Informa ční kampaně a 
osvětové akce o bezpečném pohybu 
chodců a cyklistů na komunikacích 
(např. Dny bez úrazů, …) 

Každoročně   
 

 

ORM, OSV, PČR, 
MP 

����  
Cyklohrátky v rámci Dnů bez 
úrazů, v rámci činnosti 
Dopravního hřiště 
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1.2.1 Informa ční kampaň -prevence 
zadlužování domácností (témata: 
rychlé půjčky a nevýhodné půjčky, 
podomní prodej, gamblerství) 
- osvětové letáčky  
- beseda v KTK 
- série informací v KN 

2010  
 
 
 

OSV,PČR, komise 
prevence kriminality 
a protidrogové 
prevence 

���� 
 
 

1.2.2 Vzdělávání sociálních 
pracovníků ve finančním a 
ekonomickém poradenství 

2010 
 
 

OSV ���� 
V roce 2011 proškolen celý 
odbor OP 

1.2. 
Zvyšování 
finanční a 

ekonomické 
gramotnosti  

1.2.3 Zřízení finančního a 
ekonomického poradenství v rámci 
OSV 

2011 
 

OSV Nesplněno -  jde o odborné 
poradenství, které poskytuje OP, 
pracovnice odboru poskytují 
v rámci svých agend základní 
poradenství 

1.3.1 Den integrovaného 
záchranného systému  

2010 
 
 

KK, OSV, ORM, 
DDM, MP, PČR a 
další složky IZS 

���� 

 

1.3. Informování 
veřejnosti o 
činnosti 

bezpečnostních 
složek ve městě 

1.3.2 Pravidelné informování 
veřejnosti o trestné činnosti, vývoji a 
rizicích Policií ČR a MP v médiích se 
zaměřením na prevenci 

Aktuálně, 
týdně 

���� 

PČR, MP ���� 

2.1. Akce pro 
neorganizované 
děti a mládež 

2.1.1 Rekreačně výchovný tábor a 
víkendové pobyty nízkoprahového 
zařízení Klubu Kamarád (pro děti ze 
socio-kulturně znevýhodněného pro-
středí) 

Každoročně Klub Kamarád  ����  
Ve výroční zprávě KK 

 
2. Projekty spadající 
do oblasti sociální 

prevence zaměřené na 
podporu funkce 

rodiny, aktivity pro 
neorganizovanou 
mládež, prevenci 

patologických jevů ve 
školách, řešení 

2.2. Prevence 
negativních jevů 

ve školských 
zařízeních 

2.2.1 Supervize pro školy (pilotní 
projekt – zavedení supervize pro 
učitele ZŠ, cíl – prevence šikany, 
agresivity žáků, schopnost učitelů 
reagovat v krizových situacích) 

2010  
(v případě 
přidělení 
dotace) 
 

OŠK Nesplněno – nebyl nalezen 
vhodný dotační program,  
úkol se přesouvá na další období 
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2.2.2 Školní psycholog v ZŠ 
 

2010 OŠK Nesplněno - nepodařilo se najít 
psychologa (po dvakráte 
vyhlášeno výběrové řízení – 
neúspěšné),  úkol se přesouvá na 
další období 

2.2.3 Analýza výskytu negativních 
jevů ve školách  
  

2010-2011 OŠK, OSV, komise 
prevence kriminality 
a protidrogové 
prevence, komise 
SPO 

Byl proveden průzkum zdrojů a 
podkladů, 
úkol se přesouvá na další období 
 

specifických problémů 
sociálně vyloučených 

skupin obyvatel. 
 

2.3 Posilování 
funkce rodiny 

2.3.1 Kulaté stoly k navržení 
projektů podporujících rodinu se 
záměrem vyvolání diskuse a zájmu 
 

2010 
 

OSV, OŠK, komise 
prevence kriminality 
a protidrogové 
prevence 

Nesplněno 

3.1 Ochrana 
majetku 

3.1.1 Instalace kamerového systému 
v základních školách (prevence 
vandalství ve školách – pilotně 
v jedné ZŠ)  

2010  
(v případě 
přidělení 
dotace) 

OŠK Nesplněno – nebyl nalezen 
vhodný dotační program,  
úkol se přesouvá na další období 

3.2.1 Postupné osvětlování přechodů 
pro chodce dle rizika nebezpečnosti 
v souladu se strategickým plánem 

Každoročně 
 

ORM, PČR ���� 

3. Podpora projektů 
z oblasti situační 
prevence směřující k 
omezení příležitostí k 
páchání trestné 
činnosti a zvyšováni 
možností dopadení 
pachatele. 

3.2 Bezpečnost v 
dopravě 

3.2.2 Příčné zpomalovací prahy na 
ulici Husově 

2011 
 

ORM Nesplněno - tento úkol se 
nedostal do rozpočtu města 

4. Snižování 
potenciálního rizika a 
škody v důsledků 
užívání všech typů 
drog. 

4.1. Finanční 
podpora 
programů, které 
nabízejí pomoc 
uživatelům drog 

4.1. Terénní program Renarkonu Každoročně 
 

 

OSV ���� 
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3.1.1 Celkový přehled  o čerpání finančních prostředků na prevenci  kriminality  
 
Tabulka č. 1 Přehled  o čerpání finančních prostředků na projekty prevence  kriminality 
2010 - 2011 

 
 
3.1.2  Přehled čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci 
 
Tabulka č. 2 Přehled čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci  2010 - 
2011 

Rok Organizace/účel 
Z prostředků 

města 

2010 Renarkon o.p.s.- Terénní výměnný program 60.000,- 

2011 Renarkon o.p.s.- Terénní výměnný program 60.000,- 

Celkem 120.000,- 

Rok přidělená počet počet částka z dotace z jiných z prostředků 
 dotace projektů z dotace celkem  zdrojů města 

2010  2  40.420,-   40.420,- 
2011 50.000,- 3 1 78.830,- 50.000,-  28.830,- 

Celkem 50.000,- 5 1 119.250,- 50.000,-  69.250,- 
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3.2 Bezpečnostní analýza 
 
3.2.1. Vývoj kriminality 
 
V této kapitole jsou uváděny jen základní informace. Podrobné informace jsou součástí  
Zprávy o bezpečnostní situaci, kterou každoročně předkládá OO P ČR a MP  radě města a 
zastupitelstvu.  
 
Tabulka č. 3 Dlouhodobý vývoj kriminality 1 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkový nápad TČ v Kopřivnici 674 603 656 654 647 

počet občanů 23248 23172 22978 22892 22803 

index nápadu TČ2 Kopřivnice 29,0 26,0 28,5 28,6 28,4 

Celkový nápad TČ v okrese 
Nový Jičín 

3140 3121 3339 3171 3321 

počet občanů 152352 152506 152563  152524  151835 
index nápadu TČ okres Nový 
Jičín 

20,6 20,5 21,9 20,8 21,9 

 

 

Graf č. 1 Vývoj  indexu TČ – srovnání Kopřivnice, okres a kraj 
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1 Zdroje: OO PČR, www.czso.cz, Zdroj počtu obyvatel: Ročenky města Kopřivnice, stránky ČSÚ, Informační 
servis pro občany novojičínska 2012 P ČR  
2 Index nápadu trestné činnosti  = TČ :  počet obyvatel na daném území  x 1000. 
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Tabulka č. 4 Vývoj kriminality dle jednotlivých druh ů TČ v Kopřivnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č. 5 Vývoj kriminality dle jednotlivých druh ů TČ v okrese Nový Jičín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafy č. 2 index majetkové TČ  – srovnání Kopřivnice a okres  
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Trestná činnost nejvíce zatěžující město z pohledu OO PČR 
 

• krádeže vloupáním do komerčních objektů (kiosky, restaurace a stravovací zařízení) 
• krádeže vloupání do víkendových  a ostatních objektů 
• krádeže věcí z automobilů  
• krádeže jízdních kol 
• krádeže na osobách a kapesní krádeže 
• poškození cizí věci 
• podávání alkoholických nápojů mládeži 
• šíření toxikomanie 

 

Trestná činnost 2007 2008 2009 2010 2011 
Celkový nápad trestných činů (TČ) 674 603 656 654 647 
Majetková TČ 363 345 391 397 423 
- vloupáním 104 93 122 170 174 
- krádeže prosté 209 220 219 169 195 
Hospodářská TČ 80 50 65 60 57 
Násilná TČ 65 56 40 67 41 
Mravnostní TČ 4 1 10 8 7 
Zbývající TČ 110 115 119 97 84 

Trestná činnost 2007 2008 2009 2010 2011 
Celkový nápad trestných činů (TČ) 3140 3121 3339 3171 3321 
Majetková TČ 1548 1630 1811 1734 1963 
- vloupáním 483 455 648 707 750 
- krádeže prosté 881 998 936 814 958 
Hospodářská TČ 364 277 309 292 312 
Násilná TČ 258 249 259 277 258 
Mravnostní TČ 16 20 29 18 21 
Zbývající TČ 778 757 742 534 507 
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Tabulka č. 6 Přestupky na území města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přestupky nejvíce zatěžující město z pohledu Městské policie v roce 2011 
 

• přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
• přestupky proti majetku 
• přestupky proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu, znečišťování veřejných 

prostranství, skládky) 
• konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích 

 
 
3.2.2 Kriminalita dětí a mládeže a další patologické jevy z pohledu sociálně právní  
ochrany dětí 

 
Dle statistických údajů je zřejmé, že v posledních letech došlo k nárůstu počtu dětí 
umístěných do ústavní výchovy. Jedná se o případy dětí, které se ocitly ve velmi 
nevyhovujících podmínkách, příp. byla jejich situace natolik vážná, že bylo nutné stav dítěte 
řešit bezodkladně, tedy okamžitým umístěním do ústavního zařízení. Důvody vedoucí k těmto 
situacím jsou ve většině případů totožné. Rodiče se ocitají ve stavu, kdy již nejsou schopni 
nadále zajišťovat a zvládat péči o nezl. děti zpravidla z důvodu ztráty bydlení, špatné finanční 
situace, z důvodu své závislosti apod. V některých případech byly nezl. děti předány do 
ústavní výchovy pro závažné výchovné problémy. Tíživá životní situace dětí, které již 
nemohou zůstat v prostředí rodiny, je řešena bezprostředně po zjištění tohoto stavu. V těchto 
případech je často využíváno Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kterým je ve 
městě Kopřivnice zařízení Salus, s tím, že po vykonatelnosti rozhodnutí soudu jsou děti 
přemísťovány do dětských domovů, příp. diagnostických ústavů. V roce 2011 došlo ke 
zvýšení počtu případů (celkem 7 dětí), kdy o umístění dětí do ústavní výchovy požádali sami 
rodiče s ohledem na svoji tíživou situaci.  
 
Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí nadále aktivně pracují s rodinami, které se 
ocitají v tíživé finanční situaci. S ohledem na současné možnosti velmi snadného získání 
nevýhodných půjček a úvěrů se stále více rodin ocitá v tzv. dluhové pasti. Těmto rodinám je 
poskytována maximální pomoc ze strany oddělení v úzké spolupráci se zařízením Salus 
Kopřivnice, které potřebným klientům poskytuje sociálně aktivizační službu – sanaci rodin. 
Odborné poradenství v této oblasti je poskytováno především Občanskou poradnou Nový 
Jičín, pobočkou v Kopřivnici.  
 
Přibližně na stejné hodnotě se již několik let pohybuje počet klientů kurátora pro mládež. 
Mírně vzrostl počet přestupkového jednání dětí, naopak klesá počet podaných návrhů na 
výchovné opatření a na nařízení ústavní výchovy z důvodů závažných výchovných problémů. 

Přestupky (PČR+MP) 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkový nápad přestupků   3696 3252 1697 1578 1357 
Přestupky nejvíce zatěžující město      
1. Dopravní 2199 1723 1957 1874 2275 
2. §§ 47 – 50 veřejný pořádek 895 1495 1027 910 934 
3. Dle obecní vyhlášky 83 96 172 131 398 
4. § 30 na úseku ochrany před alkohol. 45 32 29 40 31 
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Stejně jako v uplynulých letech řeší kurátor pro mládež neomluvenou absenci žáků 
základních škol, kdy je v tomto směru navázána dobrá spolupráce mezi oddělením sociálně-
právní ochrany dětí a základními školami. Také počet dětí, které jsou zdejším oddělením 
evidovány pro požití alkoholu nebo jiných návykových látek je obdobný jako počet případů 
v uplynulých letech.  
 

Tabulka č. 7 Sociálně právní ochrana na úseku obce s rozšířenou působností 

Název 2007 2008 2009 2010 2011 

Podaných zpráv policii3 142 116 122 113 106 
Účast při soudních jednání4 160 155 161 143 152 
Účast při zastupování dětí u 
jiných institucí 

104 112 115 130 126 

Zásahy v mimopracovní 
dobu 

23 35 27 21 19 

Ústavní výchova nově 
umístěných 

6 9 15 10 16 

Ústavní výchova celkem 
dětí 

18 21 40 44 43 

Dohled soudu (dětí) 60  53  68 86 79 
Dohled obce (dětí) 14  12  9 7 5 
 
 
Tabulka č. 8 Trestná činnost dětí a mládeže  na úseku obce s rozšířenou působností   

Název 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí projednávaných 
z důvodů spáchání přestupku 

 
81 

 
53 

 
52 

 
37 

 
52 

- z toho do 15 let na OSPOD5  39 32 27 22 34 
- z toho mladiství na OSČ6 2 21   25 15 18 
Trestná činnost mladiství 33 32 31 12 21 
Trestná činnost dětí do 15 let 6 4 7 9 6 
Dohled z důvodu výchovných 
problémů 3  1 15 7 7 

Mladiství ve výkonu trestu 
odnětí svobody 1 0 4 3 1 

Mladiství umístěni ve vazbě  
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Týrané, zneužívané nebo 
zanedbávané děti 4 3 13 9 1 

Ochranná výchova 0 0 0 0 2 
 
 
 
 

                                                 
3 jedná se o zprávy ve věcech protiprávního jednání mladistvých a nezletilých dětí a  jednání rodičů 
4 jedná se o soudní jednání týkající se opatrovnických řízení, kde pracovník SPO zastupuje nezl. dítě a také o 
soudní jednání týkající se protiprávního jednání mladistvých 
5 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí  
6 Odbor správních činností – oddělení přestupků 
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Trestná činnost dětí do 15 let7 
 
V souladu se zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a 
soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, jsou trestné činy dětí mladších 
15-ti let označovány jako činy jinak trestné. V posledních letech je počet dětí, které se 
dopustily činu jinak trestného, přibližně stejný. Děti mladší 15-ti let se dopouští nejčastěji 
krádeží a poškození cizí věci. Činy jinak trestné jsou šetřeny policií, po objasnění se věc 
odkládá pro nepřípustnost trestního stíhání, když osoba pachatele není pro nedostatek věku 
trestně odpovědná. Na návrh státního zástupce pak soud pro mládež rozhoduje v řízení před 
soudem a ukládá těmto dětem výchovná opatření, nejčastější se jedná o dohled probačního 
úředníka nebo napomenutí s výstrahou.   
 
Trestná činnost mladistvých  
 
Trestné činy mladistvých, tedy osob ve věku 15-18 let jsou dle zákona č. 218/2003 Sb., o 
odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, ve znění 
pozdějších předpisů, označovány jako provinění. Ve správním obvodu města Kopřivnice v 
posledních letech počet mladistvých páchajících provinění mírně klesá. Mezi nejčastější 
provinění patří krádeže, poškození cizí věci, výtržnictví. Po podání obžaloby státním 
zástupcem pak ve věcech mladistvých rozhodují soudy pro mládež. V souladu s výše 
jmenovaným zákonem jsou mladistvým ukládaná výchovná opatření a trestní opatření. V roce 
2011 byla ve dvou případech uložena ochranná výchova. Z výchovných opatření se nejčastěji 
jedná o výchovné povinnosti, z trestních opatření jsou to pak obecně prospěšné práce, odnětí 
svobody podmíněně odložené na zkušební dobu, v několika případech bylo uloženo též odnětí 
svobody nepodmíněně.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 nezletilý, tj. 1-14 let  
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3.3 Další sociální aspekty ovlivňující kriminalitu ve m ěstě 
 
3.3.1 Sociální situace ve městě 
   
Tabulka č. 9 Významné ukazatele sociální situace v Kopřivnici 

ukazatel 2008 2009 2010 2011 
počet občanů  s trvalým pobytem na adrese 
úřadu 

528 724 954 1105 

míra nezaměstnanosti v % (k 31.12.) 5,73 14,7 10,9 8,3 
počet  osob bez domova (dle statistiky NDC 
Racek) 

* * 141 147 

počet klientů (zakázek) odbor sociálních věcí - 
terénní sociální práce 

102 (196) 169 (365) 214 (444) 190 (421) 

    z toho:  bytová problematika - počet zakázek 
                 problematika zadlužování 

57 
23 

159 
78 

186 
80 

161 
102 

počet vyplacených dávek osobám v hmotné 
nouzi (průměr za měsíc)8 

2631 (219) 3589 (299) 4844 (404) 4990 (416) 

     z toho počet vyplacených doplatků na    
                bydlení (průměr za měsíc)9 

881 (73) 1006 (84) 1276 (106) 1445 (120) 

* v letech 2008 a 2009 bylo na území města, dle kvalifikovaného odhadu pracovníků OSV a 
z výsledků terénní práce, cca 66 osob   
 
3.3.2 Situace v oblasti drog v Kopřivnici a obcích ve správním obvodu města 

 
Situaci v oblasti drog podrobně monitoruje o.p.s. Renarkon, která pravidelně předává 
poznatky z terénu formou výroční zprávy ze své činnosti.  
Z těchto poznatků  vyplývá, že v poslední době narůstá  intravenózních uživatelů do dvaceti 
let, kteří dříve užívali drogy jiným způsobem (např. šňupání). 
Je zaznamenáván  zvýšený počet uživatelů do dvaceti let (odhadem o 70%) a také se zvýšil 
počet lidí, kteří zneužívají léky (především Tramal a Subutex).  
Nejčastěji zneužívanou drogou na území města Kopřivnice je pervitin, Tramal a sezónně 
i surové opium. Způsob aplikace u uživatelů drog je nejčastěji intravenózně (injekčně), to se 
týká především uživatelů pervitinu a opia či heroinu. Existuje však řada dalších uživatelů ať 
už víkendových nebo stálých, která tyto drogy, zejména pak pervitin,  užívá buďto orálně 
nebo je šňupe nebo kouří. Prakticky všichni klienti Renarkonu kouří pravidelně marihuanu a 
cigarety a také pijí ve zvýšené míře alkohol. Mnozí také hrají výherní automaty (především 
uživatelé pervitinu). Což znamená, že u nich často vzniká polymorfní závislost. Nejméně 
užívanou látkou je Toluen, nicméně i s těmito lidmi se v Kopřivnici setkáváme. 

                                                 
8 Systém pomoci v hmotné nouzi je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto 
osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
vymezuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými 
událostmi. Osoba v hmotné nouzi je osoba či rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a 
majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. 
Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, 
prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Dávkami, kterými se 
řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. 
 
9 Řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně 
příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, 
který má nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení. Zákon umožňuje poskytnout doplatek na 
bydlení i ve výjimečných případech na jinou než nájemní formu bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena 
tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za 
dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. 
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Odborný odhad skutečného počtu uživatelů dle zkušenosti pracovníků o.p.s. Renarkon  
 
Co se týče uživatelů tvrdých drog (tzn. Pervitin, opiáty atd.), jejich počet by se mohl 
pohybovat okolo 300. Uživatelé marihuany budou v řádech tisíců. Do tohoto počtu jsou 
zahrnuti i experimentátoři a ,,víkendoví uživatelé“ v Kopřivnici. 
 
Práce v terénu 
Služby v terénu poskytují pracovníci o.ps. Renarkon. Nabízí zejména:  

• výměnný program stříkaček a jehel  
• distribuce desinfekčních čtverečků, sterilní vody na ředění, kyseliny askorbové, filtrů, 

vitaminů a kondomů 
• zdravotní materiál pro základní zdravotní ošetření (např. masti, obvazy, obinadla, 

náplasti, apod.)  
• poskytování informací o bezpečnějším užívání nealkoholových drog a minimalizaci 

rizik při jejich aplikaci, bezpečném sexuálním chování, pohlavně přenosných 
nemocech, bezpečné likvidaci použitých stříkaček a jehel, apod. (ústní či písemnou 
formou – letáčky, brožury)  

• poskytování informací o AIDS/HIV, hepatitidách a možnostech testování  
• poskytování informací o službách kontaktního centra  
• poskytování informací o možnostech léčby a dalších specializovaných programech  
• sociálně právní poradenství (pomoc při vyřizování dokladů, bydlení, zaměstnání, 

informace týkající se právních problémů)  
• zdravotní poradenství, asistence při základním zdravotním ošetření, včetně 

poskytování první pomoci  
• poskytování krizové intervence  
• asistence při řešení sociálně-právních problémů (doprovod do zařízení poskytujícího 

službu, kterou klient požaduje)  
• sběr špinavých stříkaček a jehel a jejich bezpečná likvidace  

Poradna v Novém Jičíně – byla otevřena od 1.1. 2012 by měla být zprovozněna poradenská 
místnost (poblíž autobusového nádraží) v rámci Terénního programu na Novojičínsku, která 
bude určena pro širokou veřejnost (rodiče, sociální pracovníci, pedagogové…), ale také pro 
klienty terénního programu, kteří budou mít potřebu řešit své problémy.  
 
Drogy a mládež v Kopřivnici dle zkušenosti pracovníků o.p.s. Renarkon 
O.p.s. Renarkon se při práci s mladistvými a při besedách na školách v Kopřivnici. nejčastěji 
setkává s těmito jevy: 

• experimentování a užívání alkoholu, marihuany a lysohlávek 
• v prvních ročnících SŠ zkušenost i s pervitinem 
• první opilství dětí kolem 12 let 
• první experimenty s marihuanou již v 8. a 9. třídě ZŠ, ale většinou se ke konopí 

dostávají až s příchodem na SŠ, kde jí mnozí užívají pravidelně 
• problémy s docházkou do školy 
• krádeže mladistvých v supermarketech (často kosmetika a jídlo) a nabízejí tyto 

produkty široké veřejnosti (v restauračních zařízeních) a malopodnikatelům 
(zastavárny) 

• příležitostný prodej drog v komunitě 
• skupina mladých uživatelů je mezi sebou více agresivní  
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3.4.  Institucionální analýza 
 
3.4.1  Nejdůležitější subjekty a jejich aktivity v oblasti prevence kriminality   
    
Městská policie 
 
     Městská policie je jedním z hlavních nástrojů prevence kriminality ve městě a byla zřízena 
v roce 1992. Vedle represivní činnosti vyvíjí celou řadu aktivit: 
o besedy v ZŠ a MŠ 
o opatření organizačního charakteru (policisté na ulici) 
o městský kamerový systém (5 pevných kamerových bodů a 3 přenosné kamery)  
o pult centrální ochrany 
o přenosný radar k měření rychlosti 
o spolupráce s OO PČR na dalších aktivitách  jako např. kontroly v nočních podnicích apod. 
      
PČR 
    
     Mezi základní preventivní aktivity, které vyvíjí OO PČR na území města Kopřivnice, patří 
přímá hlídková a obchůzková služba a dopravně bezpečnostní akce. Některé z těchto aktivit 
jsou prováděny ve spolupráci s MP. 
     Preventivně informační skupina PČR Nový Jičín, ve spolupráci s policisty OOP ČR 
Kopřivnice provádí besedy a přednášky pro děti školního i předškolního věku, ale i seniory, 
prezentační akce pro veřejnost. Besedy jsou na témata šikana, trestní právo, rasismus, drogy 
aj.   
     PČR poskytuje městu a manažeru prevence kriminality  statistická data týkající se trestné 
činnosti na území města. 
     V oblasti situační prevence je důležité propojení kamerového systému MP a PČR.     
Policie je zastoupena v komisi prevence kriminality a protidrogové prevence a vedoucí OO 
PČR podává pravidelně informace o bezpečnostní situaci Radě města. 
 
Koordinátor sociální prevence  
     
     Vykonává funkci  manažera prevence kriminality, romského poradce, koordinátora pro       
osoby společensky nepřizpůsobené, protidrogového koordinátora, zabývá se plánováním        
sociálních služeb.  
     Těžištěm činnosti je mapování sociálních služeb pro cílové skupiny v lokalitě, předávání 
informací, podpora spolupráce mezi poskytovateli služeb, koordinace systému a 
vyhodnocování jeho funkčnosti.  
 
Komise prevence kriminality a protidrogové prevence 
 
     Komisi jmenuje RM Kopřivnice. Odpovídá za vytváření koncepcí preventivní politiky 
města, iniciuje činnost v oblasti prevence a přináší nové podněty pro práci v této oblasti, 
podporuje vznik místních iniciativ  pro prevenci, vyhodnocuje účinnost preventivních 
programů, navrhuje Radě města témata pro vyhlášení grantů na projekty prevence kriminality 
a protidrogové prevence, projednává žádosti o granty na projekty prevence kriminality a 
protidrogové prevence, včetně výše finančních prostředků z rozpočtu města, a navrhuje je 
Radě města Kopřivnice ke schválení. Komise je třináctičlenná, složená ze zástupců MP, PČR, 
pedagogů, sociálních pracovníků, pracovníka školství, nezávislého člena, manažera prevence 
kriminality a protidrogového koordinátora, zástupce Rady města a neziskových organizací.  
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Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
  
    Oddělení plní úkoly vyplývající ze zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. 
Jedná se zejména o ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu 
oprávněných zájmů dítěte. Oddělení SPO se snaží působit směrem k obnovení narušených 
funkcí rodiny. V rámci činnosti SPO poskytují pracovníci oddělení pomoc dětem a rodičům 
při řešení rodinných, osobních a sociálních problémů, zprostředkovávají pomoc odborných 
poradenských zařízení. Poskytují pomoc rodičům při řešení výchovných problémů. 
Pracovníci SPO podávají návrhy soudu na nařízení ústavní výchovy, prodloužení, zrušení 
ústavní výchovy a poskytují součinnost soudu při její realizaci, sledují dodržování práv dětí 
umístěných v zařízení ústavní výchovy, podávají soudu návrhy na omezení, pozastavení nebo 
zbavení rodičovské zodpovědnosti, podněty na zahájení trestního stíhání rodičů (osob 
zodpovědných za výchovu dítěte), je-li podezření ze spáchání trestného činu na dítěti. V rámci 
preventivních aktivit realizují pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí přednášky pro 
žáky osmých tříd všech základních škol celého správního obvodu. V přednáškách byly 
zpracovány tři témata: a) Výkon sociálně-právní ochrany dětí, b) Syndrom CAN – týraní a 
zneužívání dětí, c) Odpovědnost mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže. 
      Oddělení zaměřuje svoji pozornost též na děti s výchovnými problémy, na děti, které se 
dopouští protiprávního jednání a v této oblasti plní úkoly v souladu se zákonem č. 218/2003 
Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Klub Kamarád, organizační složka města 
 
     Nezastupitelné místo v preventivních aktivitách města má Klub Kamarád, který vznikl 
v rámci aktivit směřujících k humanizaci sídliště Sever.  Vznikl jako dílčí projekt v rámci 
Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni, podpořený 
státní účelovou dotací MV ČR na prevenci kriminality a otevřen byl poprvé 29.11.1997. Klub 
Kamarád je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež podle zákona 108/2006 Sb o sociálních 
službách, zařízením sociálně výchovné a preventivní činnosti,  který nabízí programy k 
rozvíjení sociálních dovedností, výchovných činností a využití  volného času především         
neorganizovaným dětem a mládeži. Další činnosti klubu: 
o doučování pro děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí 
o krizové poradenství pro klienty a jejich rodiče 
o víkendové pobyty a tábory pro děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí 
 
Školská zařízení   
 
o 6 základních škol, p.o., jejichž zřizovatelem je město 
o Základní škola, Kopřivnice, Štramberská p.o., jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský 

kraj  
o Základní škola sv. Zdislavy, zřízena Arcibiskupstvím Olomouckým 
o Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p.o. 

zřízená Moravskoslezským krajem. 
o Mateřské školy Kopřivnice, p.o. města Kopřivnice - 9 mateřských škol, zřízena MŠ při ZŠ 

17. listopadu  
o Dům dětí a mládeže, p.o. města Kopřivnice 
 
     Základní školy a školská zařízení mají nezastupitelné místo v oblasti primární prevence. 
Primární  prevence je zahrnuta nejen do edukačního procesu, ale také do mnohých 
volnočasových aktivit a dalších programů nad rámec vyučování. V oblasti školství se školy 
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zapojují především do preventivních programů vyhlašovaných ministerstvem školství, 
řízených krajem a aktivit iniciovaných městem Kopřivnice.  
     V mateřských školách se organizují některé volnočasové aktivity pro předškolní děti. Péče 
o nejmladší generaci je základem primární prevence. 
     Školy se zaměřují ve svých plánech a opatřeních na nejrizikovější jevy. Ze zkušeností lze 
říci, že mezi ně patří: záškoláctví, šikana a násilí, počátky závislosti na návykových látkách a 
virtuálních drogách, vyskytuje se i syndrom týraného dítěte a zneužívání dětí. 
     Hlavní činností Domu dětí a mládeže  je zajišťování  smysluplného trávení volného času 
organizováním různorodých aktivit pro děti a mládež. DDM pořádá  tábory pro děti i mládež. 
Pro předškolní děti a jejich maminky organizuje Mateřské centrum Klokan různé akce a 
činnosti. 
 
3.4.2 Další subjekty a aktivity v oblasti prevence v Kopřivnici 
 
Renarkon o.p.s., zřízená magistrátním městem Ostrava jako společnost pro léčbu a 
resocializaci osob ohrožených drogovou a jinou závislostí, v Kopřivnici  poskytuje terénní 
program  
 
Salus o.p.s. provozuje Domov Salus pro rodiče a  děti v nouzi , Krizové centrum Čtyřlístek 
pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  
 
Úřad práce poskytuje informace o trhu práce ve městě, poradenství v oblasti zaměstnání,   
vzdělávání nezaměstnaných apod. 
 
Příspěvkové organizace a organizační složky zřízené městem 
 
o Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o., poskytuje sociální služby –     
pečovatelskou službu, odlehčovací služby, provozuje denní stacionář pro zdravotně    
postižené, azylový dům a noclehárnu pro sociálně nepřizpůsobivé nebo nacházející se    
v mimořádně    nepříznivých životních poměrech.  
o Správa sportovišť Kopřivnice, p.o., poskytuje zázemí zájemcům z řad sportovní 
veřejnosti a sportovním klubům, které mají nezastupitelné místo v rámci volnočasových 
aktivit.  
o Městská knihovna , p.o.  
o Osvětové besedy v místních částech, organizační složky města přispívají ke    
smysluplnému využití volného času. 
o MISS MUSIC o.p.s. umělecká škola – naplňování volného času dětí 
o Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. – naplňování volného času   
 
Příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem 
 
o Základní škola a Mateřská škola Motýlek, je speciální škola pro žáky s více vadami, 
sdružuje speciální   MŠ, přípravný stupeň, pomocnou školu, rehabilitační třídy a třídu pro děti 
s autismem, poskytuje komplexní spec. pedagogickou, rehabilitační a logopedickou péči.  
o Základní umělecká škola Zdenka Buriana, p.o. 
 
Občanská sdružení v oblasti sociální prevence 
 
o Občanské sdružení “Máš čas?”- kulturní a zájmové aktivity pro děti z rizikových 
skupin, romskou mládež, prevence kriminality – úzká spolupráce s Klubem Kamarád, práce 
s osobami bez přístřeší – terénní práce, nízkoprahové denní centrum Racek. 
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o Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s. – provozuje sociální 
služby v oblasti odborného sociálního poradenství – Občanskou poradnu a službu osobní 
asistence.  
 
Občanská a zájmová sdružení ve volnočasových aktivitách prevence  
 
Občanská a zájmová sdružení umožňují smysluplné trávení volného času, proto jsou důležitou 
složkou primární prevence. 
V této oblasti v Kopřivnici působí :  
o Občanské sdružení”Hájenka” -  program ekologické výchovy pro děti, víkendové akce 
pro mládež 
o Sdružení loutkového divadla Kopřivnice - Loutkoherecké divadlo Rolnička - 
představení pro děti 
o Sdružení přátel městského dechového orchestru Kopřivnice – výchova mladých 
hudebníků 
o Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice - sdružuje 16 sportovních klubů - téměř 
všechny se věnují  dětem a mládeži.  
o Sportovní kluby -  na území města funguje 21 samostatných sportovních klubů, které 
věnují svůj čas dětem a mládeži    
o Kulturní spolky - ve městě působí několik tanečních, pěveckých a hudebních skupin, 
které dávají příležitost dětem a mládeži kvalitně využívat volný čas  
o Organizace skautů a skautek - výchova dětí a mládeže a akce pro děti a mládež, tábory 
o Pionýr - výchova a vzdělávání dětí a mládeže, otevřené akce, tábory a mezinárodní 
projekty pro děti a mládež 
o Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice - kulturní, společenské a zájmové 
aktivity a péče o handicapované děti a mládež 
o Další organizace působící a území města: Sdružení žen samoživitelek, Záblesk – 
sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Společnost pro rannou péči, Asociace 
zdravotně postižených, Podané ruce, Mandlové oči 
  
Charitní a církevní organizace 
 
o Oblastní charita Kopřivnice - účelové zařízení římskokatolické církve, jejímž posláním 
je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi. Charita Kopřivnice provozuje 
ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, organizuje různé sbírky a zapojuje se do humanitních 
akcí.  
o Apoštolská církev, sbor Kopřivnice - kopřivnický sbor Apoštolské církve zřídil 
křesťanský klub pro děti Slunečnice, v kterém se věnuje také volnočasovým aktivitám pro 
děti. 
 
Aktivity m ěsta ovlivňující prevenci kriminality 
 
o Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice  
o Dětské zastupitelstvo 
o Krizový koordinátor 
 



Program  prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2012 – 2013 
 

 24 

3.5 Cílové skupiny 
 
      Pro naplnění cílů a opatření stanovených v  koncepci bude využíváno finanční podpory 
MSK,  státu a dalších možných zdrojů tak, aby byly zajištěny komplexní a  efektivní aktivity 
pro tyto cílové skupiny: 
 
a) veřejnost - každý občan města se může teoreticky stát obětí trestného činu či jiného 
patologického chování. Veřejnost by měla být informována o rizicích a o možnostech 
ochrany, 
 
b) pachatelé trestných činů, především  nezletilí a mladiství, 
 
c) oběti trestných činů, především dětské oběti šikany a domácího násilí a senioři, 
 
d) rizikové skupiny a jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí a to 
zejména:   

• rodina  
      - s kriminálně rizikovým dítětem, případně kriminálně rizikové chování rodičů  

     - dysfunkční rodiny, tedy rodiny, které neplní jednu popř. více ze svých funkcí           
                    (důležitá je zejména  funkce  ekonomická a  výchovná)  

• děti a mládež 
• senioři 
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3.6 SWOT analýza  
 

Silné stránky Slabé stránky 
• dobrá úroveň sociálních služeb 
• dobře nastavený systém komunikace radnice 

s veřejností v rámci projektu Zdravé město 
Kopřivnice, pozice PR a webmastera 

• dlouholeté zkušenosti s realizací místní 
Agendy 21 

• služby sociální prevence10 
• široká nabídka volnočasových aktivit pro děti, 

mládež, dospělé a seniory11 
• činnost školních psychologů 
• spolupráce škol a OSV  
• spolupráce škol a  MP 
• Videospot Hráči se životem  
• zřízení nízkoprahového denního centra pro 

osoby bez přístřeší 
• sportoviště ve městě – projekt Modernizace a 

rekonstrukce sportovních hřišť  
• přednášková a osvětová činnost (Městská 

knihovna, MP, PČR,..) 
• Občanská poradna 
• Městský kamerový dohlížecí systém 
• Pult centrální ochrany MP  
• Cyklohlídky MP 
• Projekt „Bezbariérové město“ řeší bezpečnost 

chodců a osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

• selhávání role rodiny ve společnosti 
• zadlužování domácností  
• podvodný podomní a pouliční prodej 
• množství nonstop podniků – riziko 

gamblerství, alkoholismu 
• drobné krádeže dětí 
• alkohol  a kouření mladistvých 
• vandalství a agresivita ve školách 
• netolerantní a vulgární chování žáků ve 

školách 
• nízká finanční gramotnost  
• chybí granty na prevenci vypsané městem 
• vzrůstající majetková trestná činnost  
• velká obchodní centra jako příležitost drobné 

kriminality 
• nedostatek informačních materiálů pro 

preventivní a přednáškovou činnost 
• záškoláctví a účelové omlouvání  školní 

absence některými lékaři  
• málo preventivních programu pro I. stupeň ZŠ 
• kyberšikana12 

Příležitost Ohrožení 
• zkušenosti jiných měst (NSZM ČR) 
• sociální politika kraje 
• další zkvalitňování služeb  
• granty a dotace (MSK, EÚ, jednotlivá 

ministerstva ČR) 
• rozšiřování služeb psychosociální pomoci ve 

školách (školní psycholog, supervize,..) 

• vysoká míra nezaměstnanosti 
• nedostatek financí na zajištění prevence 
• nedostatek NNO v oblasti prevence 
• nezájem veřejnosti o prevenci a tolerance 

veřejnosti k negativním projevům chování  
• prodej městských bytů 
• celkové  společenské klima – netolerance k 

odlišnostem 
• nedostatečná legislativa v oblasti prevence 

(především alkoholismus dětí a mládeže) 

 

                                                 
10 Azylový dům, noclehárna, služby Domova Salus – azylový dům, sanace rodiny, terénní sociální práce – OSV, 
OS „Máš čas?“, Renarkon, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Kamarád (viz Institucionální 
analýza) 
11 18 samostatných sportovních klubů, 25 sportovních klubů sdružených v ASK, kroužky domu dětí DDM, kluby 
důchodců, osvětové besedy a další NNO (viz. Institucionální analýza) 
12 Druh šikany, který využívá elektronické prostředky jako jsou mobilní telefony, e-maily, internet, blogy a 
podobně. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, 
vytváření stránek a blogů ponižující či znevažující ostatní.   
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4. Cíle a opatření 
 
4.1 Cíle 
 
1. Informovanost veřejnosti o problematice prevence kriminality a protidrogové prevenci a 
spolupráce s dalšími subjekty při řešení této problematiky 
 
2. Projekty spadající do oblasti sociální prevence zaměřené na podporu funkce rodiny, 
aktivity pro neorganizovanou mládež, prevenci patologických jevů ve školách, řešení 
specifických problémů sociálně vyloučených skupin obyvatel 
 
3. Podpora projektů z oblasti situační prevence směřující k omezení příležitostí k páchání 
trestné činnosti a zvyšováni možností dopadení pachatele 
 
4. Primární protidrogová prevence 
 
5. Snižování potenciálního rizika a škody v důsledku užívání všech typů drog 
 
4.2. Opatření 
 
1.1. Informování veřejnosti o důsledcích negativních jevů a o tom jak se chránit proti 
kriminalitě a jiným negativním jevům 
 
1.2. Zvyšování finanční a ekonomické gramotnosti 

• rozšíření aktivit ve prospěch zvýšení finanční gramotnosti  
- cílové skupiny učitelé škol ( kteří vyučují finanční gramotnost) 
- žáci ZŠ a SŠ,  
- veřejnost v období ekonomické aktivity, senioři 
- pracovníci OSV 

 
1.3. Podpora preventivních aktivit různých subjektů v oblasti prevence kriminality a 
protidrogové prevence 
 
2.1. Akce pro neorganizované děti a mládež 
 
2.2. Prevence negativních jevů ve školských zařízeních 
 
3.1. Ochrana majetku 
 
3.2. Zpřísnění podmínek pro zřizování a provozování výherních automatů 
 
4.1. Dlouhodobé komplexní programy primární protidrogové prevence v ZŠ 
 
4.2 Osvěta veřejnosti 
 
5.1. Finanční podpora programů, které nabízejí pomoc uživatelům drog
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4.3 Aktivity  

Cíle 
 
 
 

Opatření Aktivity Termín Zodpov ědnost 
a spolupráce 

Předpokládaný 
rozpočet a jeho 
zdroje 

Ukazatel 

1.1.1 Informa ční kampaň -prevence 
kapesních krádeží (ve spolupráci 
s obchodníky) 
- plakáty a  letáčky  do supermarketů 
-  publicita prostřednictvím KTK a KN 

2013 OSV, PČR, 
MP, Komise 
prevence 
kriminality a 
protidrogové 
prevence 

30. 000,-  
rozpočet města – 
provozní náklady 
prevence,  
dotace MSK* 
 

- počet vydaných 
letáčků 
- počet vydaných 
TS, článků a 
relací 

1.1.2 Bezpečí seniorů 
- kurzy sebeobrany 
- besedy + řetízky 

každoročně OSV, PČR, 
MP 

1.000,- 
rozpočet města - 
provozní náklady 
prevence, dotace 
MSK 

- počet 
uskutečněných 
preventivních 
aktivit 

1.1 Informování 
veřejnosti o 
důsledcích 

negativních jevů 
a o tom jak se 
chránit proti 
kriminalitě a 

jiným 
negativním 

jevům 
 

1.1.3. Přednášky z oblasti SPO pro žáky 
8 tříd ZŠ zejména na tato témata: 
- problematika sociálně právní ochrany 
dětí 
- CAN – syndrom týraného a 
zneužívaného dítěte 
- odpovědnost mládeže za protiprávní 
činy a soudnictví ve věcech mládeže 

každoročně OSV 1.000,-  
rozpočet  města - 
provozní náklady 
prevence 

- počet 
uskutečněných 
přednášek 

1. Informovanost 
veřejnosti o 
problematice 

prevence kriminality 
a protidrogové 

prevenci a 
spolupráce s dalšími 
subjekty při řešení 
této problematiky 

 

 
 
 
 
 

1.2. 
Zvyšování 
finanční a 

ekonomické 
gramotnosti  

1.2.1 Podpora tématicky zaměřených 
vzdělávacích, přednáškových a 
informačních aktivit 
- zavedení rubriky Bludný kruh financí v 
Kopřivnických novinách  
- informační brožury  
- reklamní spoty varující před rizikovým 
chováním v Kabelové televizi Kopřivnice  
- přednášky pro mládež, seniory, rodiny a 
sociální pracovníky  

2012 OSV, OP 73.000,-  
Dotace MSK, 
rozpočet města - 
provozní náklady 
prevence 

- počet článků v 
KN 
- počet 
uskutečněných 
přednášek 
- počet 
zapojených osob 
- počet vysílání 
reklamních spotů 
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1.2.2  Podpora činnosti Občanské 
poradny pro veřejnost 

každoročně OSV v rámci dotačního 
programu OSV 

- uzavřená 
smlouva o dotaci 

1.2.3 Přednášky Občanské poradny 
metodou tzv. skupinové sociální práce 

2013 OP, OSV V rámci činnost  OP 
na území města 

- počet účastníků 

1.2.4 Analýza současného stavu 
v oblasti školství za účelem 
nastartování spolupráce při  
vzdělávacích aktivitách ZŠ a SŠ 
v oblasti finanční gramotnosti pro žáky 
a pedagogy 

2013 OŠK, ZŠ, SŠ, 
OP 

V rámci činnosti 
odboru 

- vydaná zpráva 
s návrhem 
opatření a dalšího 
postupu 

1.3. Podpora 
preventivních 
aktivit různých 

subjektů 
v oblasti 
prevence 

kriminality a 
protidrogové 

prevence 

1.3.1. Vyhlášení dotačního programu 
prevence kriminality a protidrogové 
prevence 
- specifikace programu  

2013 OSV, Komise 
prevence 
kriminality a 
protidrogové 
prevence, 
pracovní 
skupina  pro 
posuzování 
dotací 

z rozpočtu města - vyhlášený 
dotační program, 
- počet 
uzavřených smluv 
o dotaci 
 

2.1.1 Rekreačně výchovný tábor a 
víkendové pobyty nízkoprahového 
zařízení Klubu Kamarád (pro děti ze 
socio-kulturně znevýhodněného pro-
středí) 

každoročně Klub Kamarád rozpočet města - 
provozní náklady KK 
dotace MSK* 

- počet 
zapojených dětí 
do jednotlivých 
akcí 
- hodnotící zpráva 
o průběhu 

 
 
 
 
 

2. Projekty spadající 
do oblasti sociální 
prevence zaměřené 
na podporu funkce 
rodiny, aktivity pro 
neorganizovanou 
mládež, prevenci 

2.1. Akce pro 
neorganizované 
děti a mládeže 

 
2.1. 2  Dotační program na podporu 
organizování volnočasových aktivit 
vykazující nízké náklady pro děti a 
mládež v Kopřivnici v době letních 
prázdnin se zapojením  
neorganizovaných dětí a mládeže 

každoročně OŠK 120.000,-  
v rámci dotačních 
programů OŠK 

- počet 
zapojených dětí 
- počet 
uzavřených 
dotačních smluv 
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2.2.1 Supervize pro školy  průběžně 
 

OŠK 10.000,-  
rozpočet města - 
provozní náklady 
OŠK  

- počet 
uskutečněných 
supervizí 

2.2.2 Školní psycholog v ZŠ 
 

2012 OŠK 200.000,-  rozpočet 
MSK  

- uzavřená 
pracovní smlouva 

patologických jevů 
ve školách, řešení 

specifických 
problémů sociálně 

vyloučených skupin 
obyvatel. 

 

2.2. Prevence 
negativních jevů 

ve školských 
zařízeních 

2.2.3 Analýza výskytu negativních jevů 
ve školách  
- vytvoření odborného týmu  
- spolupráce s vysokou školou 
- dotazníkové šetření (žáci a studenti, 
rodiče, pedagogové)  
 

2013 OŠK, OSV, 
komise 
prevence 
kriminality a 
protidrogové 
prevence, 
komise SPO 

v rámci činnosti  
OŠK  

- závěrečná 
zpráva 
 

3.1.1. Doporučení pro majitele a 
provozovatele komerčních objektů 
k jejich lepšímu zabezpečení 

2012 PČR, OSV v rámci činnosti OSV 
a P ČR 

- počet 
odeslaných 
dopisů 

3.1 Ochrana 
majetku 

3.1.2. Rozšiřování a zkvalitňování 
kamerového systému MP 
 

průběžně MP v rámci projektu 
rozšíření AD a  
revitalizací 
jednotlivých částí,  
dle možností 
provozního rozpočtu 
MP 

- počet nových 
(vyměněných) 
kamerových bodů 

3. Podpora projektů 
z oblasti situační 
prevence směřující k 
omezení příležitostí 
k páchání trestné 
činnosti a zvyšováni 
možností dopadení 
pachatele. 

3.2. Zpřísnění 
podmínek pro 
zřizování a 
provozování 
výherních 
automatů 

3.2.1 Kontrola dodržování podmínek 
provozování výherních hracích 
přístrojů a jiných technických herních 
zařízení 

Průběžně MP, PČR, OF v rámci činnosti 
odborů 

- počet  
provedených 
kontrol 

4. Primární 
protidrogová 
prevence 

4.1. Dlouhodobé 
komplexní 
programy 
primární 
protidrogové 

4.1.1 Posílení protidrogové prevence v 
ZŠ 
- osvěta vedení škol 
- osvěta výchovných poradců a 
protidrogových koordinátorů 

2012 OŠK, OSV, 
Renarkon, 
PPP, PČR 

V rámci činnosti 
odborů 

- počet 
zapojených osob 
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prevence v ZŠ 
 

4.1.2  Blokový program pro ZŠ 
- celkem 3 výukové bloky po 2 
vyučovacích hodinách pro žáky 6 tříd 
 

2012-2013 OŠK, 
Renarkon 

12.000,- Kč (2012) 
36.000,- Kč (2013) 
(cca 40,- Kč na dítě a 
blok)  
rozpočet  města 

- počet 
zapojených  tříd 

4.2.1 Podpora odborného drogového 
poradenství  
- propagace poradenského místa 
v Novém Jičíně 

průběžně OSV, 
Renarkon 

v rámci činnosti OSV 
a Renarkonu 

- počet kontaktů z 
Kopřivnice 

4.2. Osvěta 
veřejnosti   

4.2.2 Informa ční kampaň na téma 
„Drogy v Kop řivnici  - rizika a 
možnosti pomoci“ 
- informační letáky pro rodiče 
- videospot upozorňující na problematiku 
- veřejná přednáška 

2013 OSV, 
Renarkon 

v rámci činnosti OSV 
a Renarkonu, dotace 
MSK* 

- počet účastníků 
na přednášce 
- počet rozdaných 
letáků 

5. Snižování 
potenciálního rizika 
a škody v důsledků 
užívání všech typů 
drog. 

5.1. Finanční 
podpora 
programů, které 
nabízejí pomoc 
uživatelům drog 

4.1. Terénní program Renarkonu každoročně Renarkon, 
OSV 

v rámci dotačního 
programu OSV 

- smlouva o 
poskytnutí dotace 
- závěrečná 
zpráva Renarkon 
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5. Závěr 
 
Hlavním cílem koncepce prevence kriminality je snižování míry a závažnosti kriminality a 
zvyšování pocitu bezpečí občanů v Kopřivnici prostřednictvím podpory vhodných 
preventivních aktivit a opatření a zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní 
bezpečnosti. Dalším cílem je snižování potenciálního rizika a škody, které mohou  nastat u 
jednotlivců a společnosti v důsledku užívání všech typů drog. 
 
 
Program byl schválena  usnesením č. 1273 na 37. schůzi Rady města, konané 20.3.2012. 
 


