Projektové řešení prevence kriminality města v roce 2017
V roce 2017 město Ústí nad Orlicí v rámci Programu prevence kriminality MV ČR zažádalo o státní
účelovou dotaci na 2 projekty: „Táborový pobyt pro znevýhodněné děti“ a „Asistent prevence
kriminality“. Žádosti nebylo vyhověno pro formální nedostatky. Přesto došlo k realizaci těchto
projektů ve variantní podobě z finančních zdrojů města.
Město z vlastních zdrojů vyčleněných na prevenci kriminality podpořilo již fungující projekty
a rozvíjelo další preventivní činnost.
Preventivní aktivity z finančních zdrojů města:
1) Táborový pobyt pro děti
 Táborový pobyt určený pro děti pocházející ze znevýhodněného prostředí uspořádal
sociální odbor MěÚ ve spolupráci s MěP Ústí nad Orlicí. Konkrétně se jednalo
o 12 dětských klientů, jejichž rodiny spolupracují s OSPOD Ústí nad Orlicí.


Pobyt se uskutečnil v termínu od 13. do 17. září 2017 v RZ Mladočov u Litomyšle.
Program byl organizován 5 odbornými vedoucími z řad pracovníků OSPOD a MěP Ústí
nad Orlicí. Smyslem pobytu byl všestranný rozvoj sociálních dovedností a kompetencí
dětí a smysluplné trávení jejich volného času.



Finanční náklady – cca 40.000 Kč.

2) Asistent prevence kriminality
 Byla zajištěna udržitelnost projektu Asistent prevence kriminality v roce 2017.
 Byly udrženy dvě pracovní pozice pro Asistenty prevence kriminality, kteří byli již 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.
 Jedna z pracovních pozic APK byla hrazena z příspěvku Úřadu práce – vybrán byl nový
asistent. Druhá pozice APK byla hrazená z prostředků města.
 Finanční náklady – cca 550.000 Kč.
3) Beseda „Průmyslové zóny a zaměstnávání cizinců aneb cizinci v našem městě“
 Ve středu 22. listopadu se uskutečnilo další jednání Komise prevence kriminality,
tentokrát věnované tématu "Průmyslové zóny a zaměstnávání cizinců aneb cizinci
v našem městě".
 Pozvání přijali zástupci Koordinačního centra pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny
a organizace MOST PRO, o.p.s., kteří se členy komise sdíleli své praktické zkušenosti
v práci s cizími státními příslušníky, kteří nejen do našeho regionu přicházejí za prací.
4) Údržba městského a dohlížecího systému (MKDS) a jeho rozvoj
 V roce 2017 bylo investováno do údržby a optimalizace stávajících kamerových bodů,
aby byla zajištěna jejich provozuschopnost.
 Vybudovány byly některé nové kamerové body.
 Finanční náklady – cca 500.000 Kč.

Fotografie, články z tisku apod.:
Fotky a informace o táborovém pobytu na webu města
https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/3945-socialni-odobor-poradal-tabor-pro-deti?prehled=0

Fotky a informace o besedě na webu města
https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/4042-zasedala-komise-prevencekriminality?prehled=0

