Projektové řešení prevence kriminality města v roce 2015
V roce 2015 město Ústí nad Orlicí v rámci Programu prevence kriminality realizovalo 2 projekty,
které MV ČR podpořilo státní účelovou dotací v celkové výši 490.000 Kč.
Cílem města bylo pokračovat a dále rozvíjet již úspěšně spuštěné projekty.
Dotační řízení - projekty roku 2015:
1) Asistent prevence kriminality 2015
 Byly udrženy dvě pracovní pozice pro Asistenty prevence kriminality (APK), kteří byli
v roce 2013 vybráni z obyvatel sociálně vyloučených lokalit, ve kterých mají
neformální autoritu a přehled o vnitřním dění. Asistenti jsou zaměstnáni u Městské
policie Ústí nad Orlicí, která jejich činnost řídí a kontroluje.


APK se podílejí na prevenci kriminality ve městě, především pak v sociálně
vyloučených lokalitách, přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádějí
dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci. Jejich činnost
kládě hodnotí nejen MěP, ale i Police ČR.



Již v roce 2014 se podařilo propojit činnost volnočasového klubu Kamin s činností
APK, kteří pomáhali s programem klubu a stali se vzory pro děti navštěvující klub.
Spolupráce pokračovala i v roce 2015.



Poskytnutá dotace – 403.000,-Kč

2) Preventivní aktivity klubu Kamin 2015
 Projekt navázal na činnost volnočasového klubu Kamin, kdy byly dotačním řízením
podpořeny víkendové a letní pobyty pro děti.
a. Tábor 12+. Tábor proběhl v termínu 3. - 10. července 2015 na téma Labyrint.
Celkem se ho zúčastnilo 18 dětí. Pobytu byl pojat integračně, snaha byla
propojit děti z menšin a sociálně vyloučených lokalit s dětmi z většinové
skupiny.
b. Service Project. Základní myšlenkou tohoto projektu je vytáhnout děti z měst
a blíže jim zprostředkovat manuální práci formou zážitku. Pobyt proběhl
od 2. do 8. srpna 2015 za účasti 10 dětí z volnočasového klubu. Program
se skládal z pracovních činností volnočasových aktivit a preventivních
programů pod vedením lektorů primární prevence.
c. Adrenalinový víkend. Proběhl ve dnech 16. - 18 října 2015 za účasti 20 dětí
z volnočasového klubu. Program se skládal z interaktivních činností
podporujících integraci dětí ze sociálně slabších rodin a vyloučených lokalit
mezi většinovou společnost. Děti byli vedeni ke vzájemné spolupráci
na aktivitách a společnému řešení zadaných problémů.
 Poskytnutá dotace – 87.000 Kč
Preventivní akce:
Preventivní přednáška nejen pro seniory
Pardubický kraj ve spolupráce s Komisí Prevence kriminality, Senior klubem, Policií ČR a organizací
MOST PRO o.p.s., uspořádal ve čtvrtek 3. prosince 2015 v Centru sociální péče města Ústí nad
Orlicí přednášku věnovanou bezpečnosti a hospodaření seniorů.

Fotografie, články z tisku apod.:

Informace o činnosti APK
v Orlickém deníku
http://orlicky.denik.cz/zpravy_
region/program-prevencekriminality-pokracuje-na-vlneuspechu-20150202.html

Informační leták
o pořádané akci
volnočasové klubu Kamin
Adrenalinový víkend

Fotky a informace
o preventivní besedě
pro seniory
na webu města
http://www.ustinadorlici.cz/cs/
udalosti/333-preventivniprednaska-nejen-proseniory?prehled=0

