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I. ÚVOD
Plán prevence kriminality města Třince na léta 2012 – 2015 je dokument navazující
na Koncepci prevence kriminality města Třince na období 2009 – 2011. Je tvořen
na podkladě vládou schválené Strategie prevence kriminality v České republice na léta
2012 - 2015.
Jeho cílem je znovu analyzovat situaci ve městě Třinci a reagovat na nově vzniklé, popř.
nově identifikované potíže v oblasti prevence kriminality. Nejdůležitějším cílem je
navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení v oblasti prevence kriminality.

Komise prevence kriminality v Třinci nepřetržitě funguje již od roku 2007, kdy byl také
jmenován manažer prevence kriminality. Komise se pravidelně schází, výsledkem její
činnosti bylo několik úspěšně realizovaných projektů v předchozím období 2009 - 2011.

Při tvorbě Plánu prevence kriminality se vycházelo z:

•

Koncepce prevence kriminality města Třince na období 2009 – 2011,

•

Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb města Třince na období let 2009 – 2012,

•

aktuální analýzy kriminality (rozbory trestné činnosti, skutky, pachatelé, oběti),

•

sociodemografických údajů (strategický plán města, evidence obyvatel apod.),

•

institucionální analýzy,

•

analýzy možných zdrojů financování preventivních aktivit (např. dotační tituly
ústředních orgánů státní správy, dotační tituly Moravskoslezského kraje (MSK),
dotační politika samosprávy),

•

doporučení expertů,

●

zkušeností města s realizací preventivních aktivit.
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1. Třinec – současnost a jeho historie
Třinec je průmyslové město nacházející se v Moravskoslezském kraji u hranice
s Polskem, má přibližně 37 000 obyvatel. Je obklopen horami Moravskoslezských a
Slezských Beskyd. V blízkém okolí města jsou údolí lákající pěší turisty, cyklisty
na horských kolech a v zimě lyžaře na sjezdových i na běžeckých lyžích.
Pro příjezd do města lze využít mezinárodní silnici E 75, která spojuje Třinec s Českým
Těšínem a na druhou stranu se Slovenskou republikou. Z mezinárodní silnice E 75 je
možné odbočit na komunikaci E 462, která vede do Frýdku-Místku a dále ve směru
na Olomouc a dálnici do Brna. Nejrychlejší najetí na rychlostní komunikaci R 48 (E 462)
umožňuje silnice 468.
Město Třinec má 13 částí. Správní obvod Třince, obce s pověřeným obecním úřadem, je
vymezen územím 11 dalších obcí. Není ale shodný s obvodem policie ČR:

Obr. 1: správní obvod Třince

Obr. 2: území s působností obvodního oddělení Policie České republiky
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1.1. Historie
Obec Třinec vznikla ve 14. století, první písemná zmínka pochází z roku 1444. Důležitou
událostí v historii obce bylo založení Třineckých železáren v roce 1839. Zásadní význam
pro rozvoj železáren a tím i celé obce mělo vybudování Košicko-bohumínské železniční
dráhy v letech 1869 - 1871, které bylo následováno rychlým rozvojem veřejných institucí.

Na město byla obec Třinec povýšena k 1. lednu roku 1931. Později se k Třinci připojovaly
i některé okolní obce. Na území dnešní městské části Lyžbice bylo v letech 1956-1977
vybudováno sídliště podle projektu ateliéru ing. arch. Františka Křeliny z Hradce Králové.
Dnes v Lyžbicích žije asi 18 000 obyvatel. Díky své občanské a kulturní vybavenosti se
právě tato část stala novým centrem města. Lyžbice hraničí s městskou částí Staré
Město.
Později vybudované sídliště Sosna pro 3 000 obyvatel je umístěno na svazích kopce
Jahodná v katastru městské části Dolní Líštná. Vedlejší Horní Líštná a Kojkovice přímo
sousedí s Polskou republikou – dříve se zde nacházely hraniční přechody.
Významnou částí města Třince jsou Oldřichovice, které leží na úpatí hory Javorový
(1 032m) a mají asi 3 000 obyvatel. Dále na jih, pod svahy kopců Kozince a Ostrého, leží
městská část Karpentná se 700 obyvateli. Mezi Javorovým a Ostrým je městská část
Tyra, ve které žije asi 400 stálých obyvatel. V Tyře byla v průběhu let vybudována řada
rekreačních středisek a chat. Dále na sever, v Gutech (700 obyvatel), se nachází
nejvýznamnější historická památka na území Třince – dřevěný kostelík Božího těla.
Na západní straně města je rozložena městská část zvaná Kanada (1 050 obyvatel) a
dále směrem na Frýdek-Místek leží Nebory (1 500 obyvatel). Podél železnice, směrem
na Český Těšín, se rozkládá další městská část – Konská (1 500 obyvatel). Původní
vesnice zanikla, na jejím území se dnes rozprostírají Třinecké železárny. Vedle Konské
leží poslední městská část Osůvky.

Ve městě je možno navštívit Muzeum Třineckých železáren a města Třince, Galerii města
Třince, kino Kosmos, městskou knihovnu, dokonce i hvězdárnu. Kulturní dům nabízí
občanům širokou škálu kulturních, vzdělávacích a uměleckých programů a činností.
Kromě základních škol působí ve městě tři střední školy: gymnázium, Střední odborná
škola TŽ, soukromá obchodní akademie a hotelová škola. Volnočasové aktivity organizuje
Dům dětí a mládeže, p. o., možnosti sportovního vyžití zajišťuje městská příspěvková
organizace STaRS. Návštěvník může strávit příjemné chvíle v celé řadě restaurací a
zábavných podniků nebo v lesoparku postupně upravovaném pro aktivní odpočinek.
Blízké okolí města je lákadlem pro turisty, cyklisty a v zimě pro lyžaře. V Třinci je možnost
celoročního sportovního vyžití.
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II. ANALYTICKÁ ČÁST
1. Bezpečnostní analýza
1.1 Bezpečnostní analýza na území s působností OO PČR Třinec
v letech 2004 až 2011
V grafu je zpracována analýza trestné činnosti na území s působností OO PČR Třinec
(Obvodní oddělení Policie České republiky) v letech 2004 až 2011. Údaje byly získány
od Policie ČR.

Vývoj trestné činnosti v rámci působnosti
OO PČR Třinec v letech 2004 - 2011
1200
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Z grafu vyplývá, že trestná činnost na území OO PČR Třinec má mírně kolísavou
tendenci, počet trestných činů (dále TČ) se drží v rozmezí 790 až 940 zjištěných TČ
za rok, výjimkou je rok 2004, průměrný počet TČ za 8 let fungování třineckého pracoviště
a monitorování této oblasti je 874.
Stejně tak objasněnost trestné činnosti v běžném roce kolísá v rozmezí 374 a 465 TČ,
opět

s výjimkou roku 2004.

Průměrně bylo za posledních 8 let objasněno 422 TČ

z průměrných 874 spáchaných, z čehož vyplývá, že pachatele se podařilo zjistit
v průměru ve 48 % případů.
Co se týče meziročního srovnání posledních dvou let, v roce 2011 došlo k nárůstu počtu
TČ o 109, což je nárůst o 13 %. Zjistit pachatele se podařilo v roce 2010 u 384 TČ z 831,
tedy u 46,2 % případů. V roce 2011 bylo spácháno 940 TČ a objasněno 430, což
znamená 45,7 %.
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1.2. Rozbor trestné činnosti v roce 2011 na území s působností
OO PČR Třinec
Kriminalita (přečiny i zločiny)
Mravnostní Majetková

Index na 10
tis. obyvatel

Rok

Celkem

Násilná

2010

831

67

6

480

278

152,167

2011

940

84

4

528

324

170,444

Ostatní

Přečiny – jde o TČ méně závažné. Přečiny jsou všechny nedbalostní TČ a úmyslné TČ,
na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody v horní hranici trestní sazby do 5 let.
Zločiny – všechny TČ, které nejsou podle trestního zákona přečiny, tedy ty závažnější.

Z výše uvedené tabulky lze meziročně srovnat TČ:
- celkem TČ +109 případů,
- násilná TČ +17 případů,
- mravnostní TČ -2 případy,
- majetkové TČ +48 případů,
- ostatní TČ +46 případů.

Je zřejmé, že ve všech uvedených případech došlo k nárůstu TČ, pouze mravnostní TČ
vykazují snížení.

Pachatelé
Rok

Věk 0-14 let

15 -17 let

18 a více let

Recidivisté

2010

10

9

338

165

2011

3

17

372

190

Meziroční srovnání pachatelů dle věku prokazuje téměř 100% nárůst trestné činnosti
mladistvých mezi 15 – 17 rokem věku – z 9 pachatelů na 17.

Oběti
Rok

Děti (0-18 let)

Ženy

Osoby starší 65-ti let

2010

14

46

8

2011

11

53

11
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K nárůstu počtu obětí došlo jak u žen, tak u občanů ve věkové kategorii osob starších
65 let.
V roce 2011 bylo v rámci teritoria zdejšího oddělení šetřeno celkem 940 TČ nejrůznějšího
charakteru, které byly oznámeny občany, vyhledány vlastní činností, postoupeny z jiných
oddělení PČR, či jen šetřeny jako podezření z možného spáchání.

Struktura trestných činů v roce 2011
Grafické znázornění trestných činů v roce 2011 (uvádějící TČ dle jiného rozdělení)

91; 10%

84; 9%

násilné trestné činy
4; 0%
70; 8%

mravnostní TČ
ostatní (maření výkonu,
požáry, sprejerství apod.)
zbývající (výživa, dopr.
nehody, opilství apod.)

163; 17%
528; 56%

TČ proti majetku
TČ hospodářské

Z grafu je zřetelné, že nejvýznamnější podíl na trestné činnosti mají TČ proti majetku,
celých 56 %. Naopak nejméně se páchaly v oblasti Třinecka TČ mravnostní,
zaznamenány pouze 4 za celý rok. Nezanedbatelný podíl tvoří hospodářské TČ (10 %) a
za zmínění určitě stojí násilné TČ, které se podílejí celými 9 % na celkové kriminalitě.

1.3. Struktura přestupků v roce 2011
V roce 2011 bylo řešeno OO Policie ČR Třinec 1455 přestupků, Městská policie Třinec
řešila 1.443 přestupků a přestupkové oddělení Městského úřadu Třinec projednalo
351 přestupků. Celkově v roce 2011 bylo v oblasti Třinecka řešeno 3.249 přestupků.
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Tabulka s dílčími hodnotami vybraných přestupků za OO PČR Třinec:

přestupky – abs. počet
druh
přestupku

Proti veřejnému
pořádku
Proti
občanskému
soužití
Proti majetku
Na úseku
ochrany před
alkoholismem a
jinými
toxikomaniemi

rok 2010

k 31.12.
2011

změna
proti
roku
2010

68

70

+2

365

325

- 40

512

531

+ 19

12

17

+5

Zdroj: statistika Policie ČR

Poměrně vysoký nárůst (+5) zaznamenaly počty přestupků na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Nezanedbatelné postavení mají také
vzestupné hodnoty přestupků proti majetku (+19).
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Jiný pohled na přestupky (všechny přestupky) v působnosti OO Policie ČR Třinec
skýtá následující graf, který však opět potvrzuje výše uvedené skutečnosti:

40; 3%

50; 3%

108; 7%

přestupky v dopravě

70; 5%
325; 22%

přestupky obecné a proti
veřejnému pořádku
přestupky násilné a proti
občanskému soužití
přestupky majetkové

331; 23%
přestupky řešeny
blokovou pokutou
přestupky na úseku
občanských průkazů

531; 37%

Graf struktury přestupků ukazuje, že žádný z nich nedosahuje hodnoty podílu vyšší než
37 %. Tento nejvyšší podíl mají opět majetkové přestupky. Významné procento tvoří
přestupky řešené blokovou pokutou (23 %) a přestupky násilné a proti občanskému
soužití (22 %).
Tabulka s dílčími hodnotami vybraných přestupků za Městskou policii Třinec:

přestupky – abs. počet
druh

rok
2010

k 31.12.
2011

změna
proti
roku
2010

856

849

-7

116

111

-5

57

145

+ 88

313

338

+ 25

Proti veřejnému pořádku
Proti občanskému soužití
Proti majetku
Na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými
toxikomaniemi

Zdroj: statistika MěP Třinec

Také tato data vykazují za uplynulý kalendářní rok 2011 zvýšení počtu přestupků proti
majetku (+88) i na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (+25).
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Tabulka s dílčími hodnotami vybraných přestupků za přestupkové oddělení
Městského úřadu Třinec:

druh

Proti
veřejnému
pořádku
Proti
občanskému
soužití
Proti majetku
Na úseku
ochrany před
alkoholismem
a jinými
toxikomaniemi

přestupky – abs.
počet
změna
rok
k 31.12.
proti
201
2011
roku
0
2010
38

43

+5

194

195

+1

98

110

+12

2

3

+1

Zdroj: statistika přestupkového odd. MěÚ Třinec

Veškeré změny mezi kalendářním rokem 2010 – 2011 jsou v kladných číslech – došlo
k nárůstu u všech sledovaných druhů přestupků. Nejvyšší zvýšení se zde týká počtu
přestupků proti majetku (+12).
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Tabulka s celkovými hodnotami vybraných přestupků za OO Policie ČR Třinec,
Městskou policii Třinec a přestupkové oddělení Městského úřadu Třinec:
počet obyvatel
Druh

změna
k31.12. proti
roku
2011
2010

Proti
veřejnému
55.150
pořádku
Proti
občanské
mu soužití
Proti
majetku
Na úseku
ochrany
před
alkohol. a
jinými
toxikomanemi

+539

přestupky – abs. počet
rok
2010

změna
k31.12.
proti
2011
roku
2010

index na 10 tis. obyv.
rok
2010

rok
2011

změna změna
proti
proti
roku
roku
2010
2010
(index)
(%)

962

962

0

176,1

174,4

-1,7

0

675

631

-44

123,6

114,4

-9,1

-6,5

667

786

+119

122,1

142,5

+20,3

+17,8

327

358

+31

59,8

64,9

+5,0

+9,4

Index přestupků = (počet přestupků/počet obyvatel správního obvodu ORP) x 10 000
Celkový počet přestupků je nejvyšší u přestupků proti majetku (+119). Celkový nárůst je
zaznamenán též u přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi. Další vybrané přestupky se pohybují v nulových hodnotách (přestupky
proti veřejnému pořádku) nebo dokonce vykazují snížení (přestupky proti občanskému
soužití).
V rámci teritoria Obvodního oddělení Policie ČR byly zmapovány lokality se zvýšeným
výskytem kriminogenních faktorů, kterými jsou lesopark, „Dům hrůzy“, parkoviště u haly
STaRS, ul. Palackého, „Stará cesta“, sídliště Sosna, autobusové a vlakové nádraží ČD a
okolí restaurací (Bar Čárky, Vidles Pub, U Gorola, Crazy Club, K2, Bolero). Kritickými
místy jsou oblasti se zvýšenou koncentrací sociálně vyloučených menšin, především se
jedná o území Folvarku, Borku a Kanady.
Nositelem kriminogenních faktorů však nejsou jen obyvatelé našeho regionu. Práci
městské policie i Policie České republiky zatěžuje pohyb kriminálně závadových osob
z jiných okresů a sousedních zemí, se kterými se musí třinečtí policisté potýkat a situaci
řešit. Tyto osoby zde páchají hlavně majetkovou trestnou činnost a nezřídka se
dopouštějí i sériové trestné činnosti.
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2. Sociodemografická analýza
Níže uvedené tabulky udávají hodnoty Českého statistického úřadu týkající se obyvatel
Třince, respektive správního obvodu ORP, v různých kontextech a s vývojem
za posledních 20 let.

2.1. Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu
3.3.1991

1.3.2001

26.3.2011

57 030

56 243

55 593

muži

27 992

27 465

27 184

ženy

29 038

28 778

28 409

trvalý

57 030

56 127

55 356

.

116

237

.

727

788

34 952

34 457

32 221

Obyvatelstvo celkem

v tom pohlaví

v tom druh pobytu
dlouhodobý
z celku cizinci
Narození v obci trvalého bydliště

Zdroj: Český statistický úřad

Zastoupení žen v populaci je tradičně vyšší.

2.2. Obyvatelstvo podle věku
3.3.1991

1.3.2001

26.3.2011

Obyvatelstvo celkem
57 030

56 243

55 593

12 393

9 636

8 169

muži

6 388

4 931

4 187

ženy

6 005

4 705

3 982

celkem

38 047

38 718

38 202

muži

19 081

19 447

19 353

ženy

18 966

19 271

18 849

celkem

6 590

7 889

9 222

muži

2 523

3 087

3 644

ženy

4 067

4 802

5 578

celkem
0 - 14 let

15 - 64 let

65 a více let včetně
nezjištěno

Zdroj: Český statistický úřad
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2.3. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
3.3.1991
Muži celkem

1.3.2001

26.3.2011

27 992

27 465

27 184

.

11 521

11 832

14 426

13 608

12 394

rozvedení

.

1 555

2 223

ovdovělí

.

691

705

29 038

28 778

28 409

.

9 252

9 415

14 456

13 618

12 423

rozvedené

.

1 979

2 653

ovdovělé

.

3 863

3 903

svobodní
ženatí
z toho

Ženy celkem
svobodné
vdané
z toho

Zdroj: Český statistický úřad

Trvalý pokles obyvatel vstupujících do manželství. Stoupající trend rozvodovosti a s tím
související ekonomické a sociální důsledky.

2.4. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
3.3.1991
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
z toho nejvyšší
úplné střední (s maturitou) a vyšší
ukončené
odborné včetně nástavbového
vzdělání
vysokoškolské
bez vzdělání

1.3.2001 26.3.2011

44 637

46 607

47 424

16 184

12 073

9 007

15 968

17 811

16 200

9 468

12 826

14 898

2 512

3 440

5 405

176

205

256

Zdroj: Český statistický úřad

Významné zvýšení obyvatelstva s dosaženým vysokoškolským vzděláním – oproti r. 1991
více než 100% nárůst.
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2.5. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
3.3.1991

1.3.2001 26.3.2011

Obyvatelstvo celkem

57 030

56 243

55 593

Ekonomicky aktivní

28 526

26 808

26 456

27 974

23 303

24 213

20 407

.

19 951

zaměstnavatelé

.

.

831

osoby pracující
na vlastní účet

.

zaměstnaní
zaměstnanci
v tom

z toho

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní

.

1 970

552

3 505

2 243

28 504

29 208

26 662

Zdroj: Český statistický úřad

Po významném nárůstu nezaměstnanosti v r. 2001 z 552 na 3.505 uchazečů
o zaměstnání, je v roce 2011 sledována klesající tendence.

2.6. Aktuální stav počtu obyvatel
Dle informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR bylo zjištěno, že stav
počtu obyvatel ve správním obvodu ORP Třinec ke dni 31.12.2010 byl 54.611.
Ke stejnému datu mělo město Třinec 37.755 obyvatel.
Aktuální stav počtu obyvatel ve správním obvodu ORP Třinec ke dni 31.12.2011 činil
55.150. Ke stejnému datu mělo město Třinec 37.314 obyvatel.
Meziroční srovnání počtu obyvatel ve správním obvodu ORP Třinec: +539 obyvatel.
Meziroční srovnání počtu obyvatel města Třince: -441 obyvatel.
Pozorován a dle výše uvedeného potvrzen trend stěhování se z centra do okolních
vesnic.

2.7. Nezaměstnanost
Dle zdrojů Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Třinec,
počet uchazečů o zaměstnání ke dni 31.12.2010 činil 3.220. Počet uchazečů
o zaměstnání ke dni 31.12.2011 činil 2.894.
Meziroční srovnání činí: – 326 uchazečů o zaměstnání.
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Index nezaměstnaných v roce 2010: 589,624.
Index nezaměstnaných v roce 2011: 524,75.
Nezaměstnanost je jedním z faktorů, které mohou ovlivnit míru kriminality. Dle měsíční
statistiky nezaměstnanosti v roce 2011 zveřejněné na portálu MPSV, je míra
nezaměstnanosti

v okrese

Frýdek-Místek

ke

dni

31.12.2011

ve

výši

8,1

%.

V Moravskoslezském kraji ve výši 11,2 %. Míra nezaměstnanosti celkem v ČR je 8,6 %.
Míra nezaměstnanosti v okrese Frýdek-Místek je nejnižší v celém Moravskoslezském
kraji a srovnatelná s nezaměstnaností v celé České republice.

2.8. Sociální dávky
V České republice existuje několik sociálních dávek, které pomáhají osobám v době, kdy
jsou bez finančních příjmů nebo mají finanční příjmy nízké. O dávky státní sociální
podpory, ale také o dávky pomoci v hmotné nouzi se nově od 1.1.2012 žádá
na kontaktních místech příslušných úřadů práce.
Do konce loňského roku byly dávky pomoci v hmotné nouzi vypláceny na sociálních
odborech pověřených obecních úřadů podle místa trvalého pobytu občana. Jednalo se
o tyto dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.
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Následující tabulka uvádí počet a výši vyplácených sociálních dávek závislých na výši
příjmu na území obce, resp. ve správním obvodu ORP, za rok 2010 a 2011:

Dávky pomoci v hmotné nouzi
ROK

2010

2011

Počet
Neinvestiční
Počet
Neinvestiční
vyplácených výdaje (v vyplácených výdaje (v
dávek
dávek
Kč)
Kč)

Název dávky
Mimořádná okamžitá pomoc - újma na
zdraví
Mimořádná okamžitá pomoc - mimořádná
událost
Mimořádná okamžitá pomoc - jednorázový
výdaj
Mimořádná okamžitá pomoc - nezbytný
náklad
Mimořádná okamžitá pomoc - sociální
vyloučení

15

30 300

6

10 600

1

7 000

0

0

221

364 711

334

761 924

34

58 888

57

103 822

35

32 600

43

39 400

306

493 499

440

915 746

Příspěvek na živobytí

5789

15 627 465

6556

19 451 002

Doplatek na bydlení

1662

2 631 365

1822

3 169 346

CELKEM (opakované dávky)

7 451

18 258 830

8 378

22 620 348

CELKEM

7 757

18 752 329

8 818

23 536 094

CELKEM (jednorázové dávky)

Zdroj: statistické údaje odboru soc. věcí MěÚ Třinec

Meziroční srovnání počtu vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi: +1.061.
Meziroční srovnání částek vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi: +4.783.765,- Kč.
Index vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi za rok 2010: 1.420,409.
Index vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi za rok 2011: 1.598,912.
Dávky státní sociální podpory jsou vypláceny Úřadem práce ČR. Počet sociálních
příplatků a příspěvků na bydlení za roky 2010 a 2011 je následující (Zdroj: Úřad práce ČR,
krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Třinec.):

Sociální příplatek:

r. 2010 .... 1.510
r. 2011 ..... 940

Příspěvek na bydlení:

r. 2010 .... 1.420
r. 2011 .... 2.250
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Meziroční srovnání počtu vyplacených dávek státní sociální podpory:
-

sociální příplatek:

-570

-

příspěvek na bydlení:

+830

Index vyplacených dávek státní sociální podpory za rok 2010: 536,521
Index vyplacených dávek státní sociální podpory za rok 2011: 578,422

Z výše uvedeného lze vyvodit celkový stav vyplacených sociálních dávek.

V roce 2010 bylo vyplaceno celkem: 10.687 dávek.
V roce 2011 bylo vyplaceno celkem: 12.008 dávek.
Meziroční srovnání všech vyplacených sociálních dávek činí: +1.321 dávek.

Index všech vyplacených sociálních dávek na území obce, resp. ve správním obvodu
ORP

za rok 2010: 1.956,931
za rok 2011: 2.177,334

2.9. Existence lokalit na hraně sociálního vyloučení
Do skupiny sociálně handicapovaných obyvatel řadíme ty občany, kteří se nemohou plně
realizovat ve společnosti. Příčinou nemusí být jen zdravotní či mentální postižení. Může
se jednat např. o osoby nezaměstnané, kterým se dlouhodobě nedaří nalézt zaměstnání.
Důsledkem pak může být nejen finanční tíseň, ale i psychické strádání, sociální izolace a
celkové snížení životní úrovně.

V Třinci existují dvě hlavní lokality na hraně sociálního vyloučení. Jedná se o městské
části Dolní Líštná - Folvark a Staré Město – Borek (především Starý Borek). V těchto
lokalitách je zvýšená míra nezaměstnanosti, nižší úroveň vzdělání, nízká úroveň bydlení.
Děti a mladí lidé, kteří na Borku a Folvarku nyní vyrůstají, jsou negativně ovlivněni
zdejším sociálním okolím. Rodinné prostředí je nezřídka kriminálně infikováno. Socioekonomická a kulturní úroveň rodiny se u dětí projevuje nejen v oblékání, postojích,
zájmech, nižším vzdělání, ale také např. ve zvýšené míře kriminality. Hodnotový systém
dětí je narušený. Jejich chápání společenských norem je odlišné od dětí, jejichž
socializace proběhla v sociálně funkčním prostředí.
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Mnoho

dospělých

osob

je

nezaměstnaných,

dopouští

se

trestné

činnosti.

Díky nezaměstnanosti můžeme za problém považovat také ekonomickou zátěž, kterou
obyvatelé vytvářejí. Pobírají sociální dávky, nepracující dospělí nebudou mít v budoucnu
nárok na důchod. Jejich finanční budoucnost je nejistá.

Celková životní úroveň obyvatel Borku (Starého Borku) a Folvarku se bude obtížně měnit,
nepodaří-li se celkově pozvednout ekonomickou úroveň oblasti. To je náročné vzhledem
k pracovním návykům zdejších obyvatel a míře nezaměstnanosti. Koncentrace sociálně
slabých obyvatel ve Starém Borku a Folvarku je příliš vysoká, bude nutné je integrovat
do jiných částí města nebo se postupně snažit pozvednout úroveň celých lokalit. Obě
možnosti by vyžadovaly koordinované dlouhodobé úsilí. Bylo by třeba mnoho lidských i
finančních zdrojů.
Folvark
Letos budou zbourány jednopodlažní domy s více bytovými jednotkami, jejich obyvatelé
už byli přestěhováni do sousedních činžovních domů, do tzv. „vysoké zástavby“, která
projde rekonstrukcí. Někteří nájemníci byli přestěhováni na Borek nebo do Starého
Města.
Původně tyto nemovitosti sloužily jako byty pro zaměstnance Třineckých železáren, a. s.
Pokud se do této části lokality obyvatelé stěhovali a stěhují, tak proto, že si (z různých
důvodů) nemohou bydlení na vyšší úrovni dovolit. Byty patří společnosti CPI Byty, a. s.,
která je odkoupila od Třineckých železáren, a. s. Jedná se o bydlení nájemní – z tohoto
pohledu je bydlení na Borku a Folvarku vlastní volbou jeho obyvatel.

Borek
Lokalita Borek v městské části Třinec - Staré Město se v době zvyšujících se nákladů
na bydlení také stává místem, kam se uchylují sociálně slabé rodiny, a to nejen romského
etnika, ale i majoritní společnosti. Kumulují se v ní obyvatelé s nízkou životní úrovní a
nízkou úrovní vzdělání. Na Borku je 128 domů, k trvalému pobytu je přihlášeno celkem
695 osob, ale žije zde i mnoho osob bez trvalého pobytu. V souvislosti s demolicí „nízké
zástavby“ na Folvarku, lze očekávat, že část nájemníků najde nové bydlení přiměřené
jejich finančním možnostem právě na Borku, kde se nachází větší počet volných
nízkonákladových bytů.

Jedná se o ohraničenou oblast se starou zástavbou. Celá lokalita působí velmi
zanedbaně. Lidé bydlí zejména ve starších domech, často neutěšeného stavu, a bytech
nižší kategorie (společné WC na chodbě, pouze studená voda, vytápění na tuhá paliva
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v lokálních topeništích), okolí domů neudržují, nestarají se o zahrádky. Místy, kde se
dospělí mohou setkávat, je hospoda a večerka, u které postávají a konzumují alkohol.
Mnoho dospělých osob je nezaměstnaných, pobírá sociální dávky, jejich finanční
budoucnost je nejistá, ve stáří nebudou mít nárok na důchod. Hodnotový systém těchto
občanů je narušený, což se projevuje ve zvýšené míře kriminality. Již v dnešní době si
mnozí občané této lokality obstarávají životní potřeby protiprávním způsobem.
Dle informací Policie ČR a městské policie přibývá hlášení o narušování veřejného
pořádku obyvateli Borku hlavně krádežemi v jiných, bohatších lokalitách.
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3. Institucionální analýza
3.1 Přehled dosavadních aktivit orgánů státní správy
Policie České republiky, obvodní oddělení Třinec, 1. máje 124, Třinec
Úkolem policistů obvodního oddělení je chránit bezpečnost a majetek občanů v jednom
z největších tzv. pracovních rajónů ve frýdecko-místeckém okrese. Tento se rozkládá
od obce Nýdku a končí za hranicí obce Ropice, a je tak druhým největším rajónem
po oddělení Frýdlant nad Ostravicí, který má nejrozlehlejší teritorium.
V budově obvodního oddělení v Třinci sídlí nejen policisté – inspektoři pořádkové policie,
ale také dopravní družstvo, skupina policistů dopravních nehod a také komisaři kriminální
služby společně s oddělením kriminální techniky. Policisté jsou pak následně rozděleni
do území s odpovědností za tyto celky.
Policisté, pod vedením pana npor. Mgr. Martina Sliže, se snaží plnit co nejsvědomitěji
svou práci v duchu těchto policejních cílů:
- chránit pořádek a bezpečnost ve společnosti,
- prosazovat zákonnost,
- chránit práva a svobody osob,
- preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji,
- usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.
Jsou vyčlenění policisté, kteří se v rámci možností specializují na přednáškovou
preventivní a osvětovou činnost zaměřenou především na mládež a seniory. Každoročně
je Policie ČR aktivním účastníkem při pořádání akce města – Den se záchranným
integrovaným systémem. Při výkonu pořádkové služby, mimořádných kulturních,
sportovních a dopravních situacích spolupracuje se strážníky Městské policie Třinec.
Úspěšná je také spolupráce s MěÚ Třinec. Zástupci Policie ČR jsou aktivními členy
komise prevence kriminality Rady města Třince.

Městský úřad Třinec (MěÚ Třinec), Jablunkovská 160, Třinec
Městský úřad Třinec vykonává v rámci odborů k tomu zřízených přenesenou působnost.
V oblasti prevence sociálně patologických jevů a kriminality se jedná o činnosti odboru
sociálních věcí a odboru vnitřních věcí.

•

Odbor sociálních věcí - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Je zřízena funkce kurátora pro mládež, který se zabývá mládeží s výchovnými problémy a
trestnou činností.
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Při výkonu činnosti v terénu (zajištění dětí, které jsou na útěku, aj.) spolupracují složky
Policie ČR a MěP Třinec s pracovníky sociálně právní ochrany dětí a kurátorů.

•

Odbor sociálních věcí - oddělení sociální pomoci

Je zřízena funkce kurátora pro dospělé a sociálního kurátora, který napomáhá
k začlenění občanů po výkonu trestu odnětí svobody do společnosti, řeší problematiku
sociálně nepřizpůsobivých občanů. Problematika romské menšiny je řešena romskou
poradkyní. Pracuje zde protidrogový koordinátor, který zajišťuje úkoly na úseku státní
politiky protidrogové prevence. Letos nově přechází do kompetence odboru sociálních
věcí

funkce

manažera

prevence

kriminality.

Potřeba

aktivní

spolupráce

s Moravskoslezským krajem je nepopíratelná.
Cílem práce odboru sociálních věcí je především prevence před sociálním vyloučením.

•

Odbor sociálních věcí – oddělení rozvoje sociálních služeb

V rámci komunitního plánování jsou ustanoveny tři pracovní skupiny. Dvě z nich (pracovní
skupina Občané ohrožení sociálním vyloučením a pracovní skupina Rodina s dětmi –
ochrana a prevence) se zabývají problematikou prevence kriminality a předcházení
sociálnímu vyloučení.

Následně spolupracuje s Moravskoslezským krajem, který

zapracovává podněty do Střednědobého plánu Moravskoslezského kraje.
Od letošního roku je organizační složkou našeho městského úřadu také Klub pro seniory
města Třince. Jedná se o zařízení zaměřené na kulturní a společenské využití volného
času seniorů. Na pravidelných přednáškách a besedách jsou senioři seznamováni mimo
jiné také s možnými nečekanými negativními dopady svých činů (zadluženost, potenciální
oběť TČ ap.).

•

Odbor vnitřních věcí - přestupkové oddělení:

- přijímání stížností a podnětů občanů,
- projednávání oznámení přestupků,
- agenda vydávání rozhodnutí o povolení výjimky z OZV č. 7/2009, o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností,
- agenda veřejnosti přístupných společenských, kulturních a sportovních akcí.
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Úřad práce - krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Třinec,
Poštovní 621, Třinec
Kontaktní pracoviště je organizační složkou Úřadu práce České republiky - krajské
pobočky v Ostravě.
Kontaktní pracoviště zajišťuje následující služby:

•

zprostředkování zaměstnání,

•

státní sociální podpora,

•

hmotná nouze,

•

sociální služby, příspěvek na péči,

•

dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Ve spádové oblasti Úřadu práce – krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště
Třinec, (Třinecko a Jablunkovsko) bylo v roce 2010 evidováno celkem 3.220 uchazečů
o zaměstnání a v roce 2011 celkem 2.894 uchazečů o zaměstnání.

3.2 Přehled dosavadních aktivit samosprávy
Město Třinec
•

Městská policie

V roce 1991 zřídilo město Třinec orgán města – městskou policii, která je nyní personálně
obsazena 40 strážníky včetně ředitele a 2 zaměstnanci obce, zařazenými do obecní
policie. Tento orgán města je plně hrazen z rozpočtu města.
Velkým pomocníkem při práci strážníků je městský dohlížecí kamerový systém, který byl
pořízen v roce 2005 a rozšířen v roce 2008. S jeho pomocí bylo v loňském roce
zaznamenáno 331 událostí.
V oblasti

sociální

prevence

městská

policie

dlouhodobě

spolupracuje

s mnoha

organizacemi, s Policií ČR a základními a mateřskými školami. Ve školním roce
2010/2011 bylo uskutečněno 129 besed s 2397 dětmi základních a mateřských škol a
3 besedy se seniory. Strážníci se rovněž zúčastnili akcí, jako např. Den s integrovaným
záchranným systémem, Den sociálních služeb, Prázdniny v 3nci apod.

•

Dům dětí a mládeže

Od roku 2007 je město zřizovatelem školského zařízení pro volnočasové aktivity dětí a
mládeže - Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace (DDM). DDM nabízí cca
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80 zájmových útvarů v oblasti estetiky, techniky, tělovýchovy a souborů pro všechny
věkové kategorie. Celkový počet členů v zájmových útvarech je cca 1 100. Z toho je
200 předškoláků, 730 školáků do 15 let a ostatní v počtu 180 jsou studenti a dospělí.
DDM pracuje v nepravidelné činnosti s dětmi handicapovanými. Prázdninová činnost je
zaměřena na konání letních táborů, kterých se účastní cca 900 dětí. Na nepravidelných
akcích, jejichž organizátorem nebo spoluorganizátorem je DDM a kterých bylo v roce
2011 celkem 206, se zúčastnilo celkem 9 996 účastníků, z toho převážná část jsou děti
do 15 let.

•

Městská knihovna

Od roku 1991 je město zřizovatelem městské knihovny, která mimo knihovnické činnosti
organizuje soutěže, hry a přednáškovou činnost, zaměřenou taktéž na prevenci v oblasti
situační prevence. Od roku 2010 je součástí městské knihovny M – Klub, zaměřený
na dospívající a mladé lidi. Cílem M-Klubu je zajištění kompletních služeb pro mladé lidi,
knihovnické, informační, vzdělávací a volnočasové. V roce 2011 bylo uskutečněno
v M-klubu 26 akcí typu přednášky a besedy.

•

Základní školy

V rámci základního školství, které se zabývá primární prevencí sociálně patologických
jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v rámci metodických
pokynů MŠMT ČR, je město Třinec zřizovatelem devíti základních škol, ve kterých plní
povinnou školní docházku v roce 2011/12 celkem 2 620 žáků. Na každé škole je zřízena
funkce výchovného poradce a metodika prevence. Na některých školách působí speciální
pedagogové nebo pedagogický asistent. Tito pedagogičtí odborníci v součinnosti s rodiči
pomáhají s ohledem na individuální možnosti žáků zvládat požadavky výuky, pomáhají při
řešení problémových rodinných vztahů, řeší rizikové jednání ve školách (šikana,
návykové látky, sociálně nežádoucí chování aj.) a mapují rizika a projevy sociálně
patologických jevů ve školním prostředí. Při řešení spolupracují s pedagogickopsychologickou

poradnou.

Základní

školy

v

prostorách

škol

poskytují

dětem

v odpoledních hodinách v rámci volnočasových aktivit školní družiny a školní kroužky
s různým zaměřením. Účast dětí v kroužcích vede k jejich zapojení do kolektivu, který je
odborně veden pedagogickými pracovníky. Tato činnost přispívá ke snižování rizika
patologických jevů problémových jedinců.
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Od ledna 2012 spolupracuje se třemi základními školami pobočka Střediska výchovné
péče (SVP) z Frýdku – Místku, jejíž činnost je v rámci projektu Rozvoj a metodická
podpora poradenských služeb – VIP III zaměřena na péči o žáky s poruchami chování,
na pomoc pedagogům a rodičům žáků. Pozornost je věnována hlavně žákům ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Činnost je zaměřena na zkvalitnění poradenské péče a
vytvoření podpůrných mechanismů pro práci s těmito žáky.
Dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, zřizuje město Třinec na základních školách
školské rady, které se podílejí na správě školy. Školská rada úzce spolupracuje
s pedagogickými pracovníky školy a mimo jiné podává řediteli školy a zřizovateli podněty
a oznámení. Město Třinec v každé školské radě zastupují dva jmenovaní členové.

•

Komise

Město Třinec zřizuje komise zabývající se problematikou prevence kriminality:
- komise prevence kriminality,
- komise pro kulturu a sport,
- grantové komise,
- komise dopravy,
- bytová komise,
- komise pro výchovu a vzdělání,
- komise pro činnost Městské policie Třinec,
- komise sociálně právní ochrany dětí.

Komise prevence kriminality
Činnost zahájila v roce 2007 jako pracovní skupina pro prevenci kriminality, která se
schází minimálně 4 x do roka, v případě potřeby i častěji. Členové komise byli vybráni
na základě doporučení Ministerstva vnitra ČR. Tvoří ji zástupci Policie ČR, probační a
mediační služby, PIS, zástupci vedení města, zástupci odboru sociálních věcí (např. odd.
sociálně právní ochrany dětí či sociální pomoci), zástupce útvaru krizového řízení,
zástupce občanských sdružení pracujících s dětmi. Složení komise bylo změněno
usnesením Rady města Třince č. 2012/1436 z dne 6. 2. 2012.
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Členové pracovní komise:
Bc. Milena Haškovcová - manažer prevence kriminality
Mgr. Karel Bieringer – předseda komise, člen zastupitelstva města
PhDr. Milada Hejmejová – místostarostka města
Mgr. Ladislav Chromec - pracovník útvaru krizového řízení MěÚ Třinec
Ing. Vladimíra Kacířová - vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Ing. Jana Sikorová - zástupce MěÚ Třinec, regionální rozvoj
Věra Majerová - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
Martin Strnad - zástupce organizace pracující s dětmi, hl. vedoucí
Josef Kuźma - ředitel městské policie
Mgr. Martin Sliž – vedoucí obvodního oddělení Policie ČR
Mgr. Vlastimil Starzyk - zástupce PIS Policie ČR

•

Příspěvkové organizace

Příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Třinec provozuje mimo klasických
sociálních služeb i služby sociální prevence: dva denní stacionáře, azylový dům
pro matky s dětmi a dům na půl cesty.
Denní stacionář Radost poskytuje služby klientům s mentálním a kombinovaným
postižením ve věku od 10 do 50 let. Též nabízí pro své uživatele léčebně-rehabilitační
péči.
Denní stacionář Paprsek poskytuje služby dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, dětem ve věku od 1 do 18 let a další ambulantní zdravotnickou léčebně
rehabilitační péči.
Azylový dům pro matky (kapacita 25 uživatelů) a dům na půl cesty (kapacita 6 uživatelů)
poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení. Služby obsahují poskytnutí stravy, ubytování nebo pomoc
při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti. Služby jsou poskytovány za úplatu.
Příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Třinec v rámci rozšíření služeb nabízí
také mediaci. Ta se zaměřuje na řešení rodinných kauz a problémů v rodině, je využívána
hlavně pracovníky MěÚ odboru sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
Cílem mediace je vést jednání k porozumění, smírnému řešení a k vytvoření vzájemně
přijatelné dohody. Ta slouží především klientům – je pro ně potvrzením, že k řešení došly
a za jakých podmínek. Může být také předložena soudu ke schválení či k jeho dalšímu
rozhodování. Mediace je poskytována zdarma.
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Ve městě Třinci je v rámci sociálních služeb další důležitá příspěvková organizace, která
svým fungováním mimo jiné také zamezuje sociálnímu vyloučení obyvatelstva. Jedná se
o Sociální služby města Třince, p. o., s poskytovanými sociálními službami:

-

domov pro seniory – Domov Sosna,

-

domov se zvláštním režimem – Domov Sosna,

-

domov pro osoby se zdravotním postižením – Domov Sosna,

-

odlehčovací služba – Domov Sosna,

-

pečovatelská služba.

•

Městský úřad

Orgánem města Třinec je městský úřad, kde v rámci samostatné působnosti v oblasti
prevence sociálně patologických jevů, kriminality a bezpečnosti působí především tyto
odbory:
• odbor sociálních věcí zajišťuje prevenci na úrovni obce v samostatné i přenesené
působnosti:

-

poskytuje informační materiály pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí
svobody. Odbor sociálních věcí poskytuje v rámci prevence zdarma těmto osobám
propagační materiály, které uvádějí kontakty na nejdůležitější instituce, poskytující
pro tyto osoby potřebné služby;

-

prevence sociálně patologických jevů - preventivní kontroly restauračních zařízení
a klubů organizovaných ve spolupráci pracovníků odboru sociálních věcí, městské
policie a Policie České republiky;

-

funkce romského poradce – řešena problematika romské menšiny;

-

funkce manažera prevence kriminality - pracovník pro řešení prevence kriminality
ve městě, kontaktní osoba pro odbor prevence kriminality MV, Policii ČR a
pro manažera prevence kriminality příslušného krajského úřadu;

-

funkce protidrogového koordinátora – preventivní činnost v oblasti drogové
závislosti;

-

zřízením Komunitního centra Borek – poskytnutí zázemí spojené s preventivními
programy pro děti, mládež a dospělé v oblasti na hraně sociálního vyloučení
v městské části Třinec – Staré Město (především Starý a Nový Borek);

• odbor školství, kultury a tělovýchovy ve spolupráci s orgány státní správy a NNO
organizuje:
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-

Prázdniny v 3nci - prázdninová soutěž pro děti ve věku od 6 do 15 let, kdy jsou po
dobu letních prázdnin organizovány ve spolupráci s neziskovými organizacemi
bezplatné soutěže a hry. Tyto aktivity jsou zaměřeny na sport, kulturu, výchovu,
spolupráci v kolektivu a další činnosti, zaměřené na prevenci proti závislostem a
kriminalitě. Naší snahou je realizovat tento projekt dlouhodobě a vnést jej
do povědomí široké veřejnosti. Projekt bude pokračovat i v dalších letech, kdy
bude orientován na budování vztahu k městu a regionu, ve kterém žijeme.
Průměrný počet účastníků na této akci je 3.215 dětí.

• odbor dopravy organizuje:

-

dopravní výchovu – v rámci zajištění prevence nehodovosti v silničním provozu
především u dětí provozuje odbor dopravy dětské dopravní hřiště, na kterém mají
děti možnost procvičit si nejen pravidla provozu na pozemních komunikacích
v praxi, ale i vyzkoušet a nacvičit si řešení některých dopravních situací blízkých
běžnému silničnímu provozu. MěÚ Třinec zajišťuje potřebné pomůcky a motivační
předměty k výuce dopravní výchovy a zpracovává programy výcviku na dětském
dopravním hřišti pro začínající cyklisty, ve kterých děti získají znalosti a dovednosti
potřebné k samostatné účasti v provozu na pozemních komunikacích. Výcvik je
především zaměřen na žáky 4. a 5. tříd základních škol, tedy děti, které se
začínají pohybovat po pozemních komunikacích bez doprovodu dospělé osoby.
Každoročně projde výcvikem několik stovek dětí různých věkových kategorií;

-

dopravní soutěž mladých cyklistů – rovněž se městský úřad každoročně zapojuje
do jednoho z celostátně organizovaných programů v oblasti dopravní výchovy
zaměřeného na žáky 5. – 8. tříd základních škol. Jedná se o realizaci oblastního
kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“, kde v rámci přípravy na jednotlivé
disciplíny (pravidla provozu na pozemních komunikacích v teorii, jejich využití
v praxi, jízda zručnosti a zásady první pomoci) zdokonalují žáci 5. – 8. tříd
základních škol znalosti a dovednosti potřebné k samostatné účasti v provozu
na pozemních komunikacích;

Město ve výdajové části rozpočtu financuje investiční stavby, opravy a údržbu i volně
přístupných sportovišť a hřišť, jejichž je majitelem, je zřizovatelem organizace, která
zajišťuje sportovní a rekreační služby města, financuje a poskytuje zázemí pro sportovní
mítinky na úrovni republikových a mezinárodních soutěží.
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Každoročně jsou formou grantů (finančních příspěvků) podporovány organizace působící
na území města, jejichž zřizovatelem není město, které se zabývají volnočasovými
aktivitami pro děti, mládež i dospělé v oblasti kultury, sportu a sociální péče a prevence.

Strategické dokumenty města Třince jsou:
•

Strategický plán města Třince 2007 – 2013,

•

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2009 2012 (tzv. komunitní plán),

•

Koncepce prevence kriminality města Třince na období 2009 – 2011,

•

Rozšíření Koncepce prevence kriminality města Třince na období 2009 – 2011
o preventivní činnost komunitního centra

•

a nově Plán prevence kriminality města Třince na léta 2012 – 2015.

Zastupitelstvem města schválený Strategický plán města Třince zahrnuje v oblasti
veřejných služeb prevenci sociálně patologických jevů (VS/1) s úkoly: novelizace obecně
závazných vyhlášek zaměřených na veřejný pořádek ve městě; koordinace postupů
orgánů státní správy a Policie ČR; preventivní aktivity zaměřené na vznik rizikových
skupin; podpora činnosti streetworkerů; podpora aktivit NNO zaměřených na rizikové
skupiny, vznik instituce školního psychologa aj.
Odbor sociálních věcí vyjednal pro třinecké školy spolupráci se Střediskem výchovné
péče ve Frýdku-Místku, které poskytuje poradenské služby rodičům problémových žáků.
Také v souvislosti se Strategickým plánem města Třince v oblasti veřejných služeb –
průběžná aktualizace obecně závazných vyhlášek o dodržování veřejného pořádku
(VS/I/1a) a vzhledem na opatření pro omezování automatů a heren (VS/I/3a) - se
zastupitelstvo města Třince na svém zasedání dne 13.12.2011 usneslo vydat obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o
stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů
zakázáno. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na
kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, ze dne 19.4.2011 se mění
takto: Čl. 1 Určení míst se nahrazuje novým zněním: Loterie a jiné podobné hry ve smyslu
§ 2 písm. e), l), n) zákona o loteriích a loterie a jiné podobné hry povolované dle § 50
odst. 3 zákona o loteriích je zakázáno provozovat na všech veřejně přístupných místech
na celém území města Třince. Tato obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dnem
1.1.2012.
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3.3 Přehled dosavadních aktivit dalších institucí
Moravskoslezský kraj na území města zřizuje:
- Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu, Jablunkovská 241, 739 61 Třinec,
zaměřenou na speciálně pedagogickou péči na Třinecku a Jablunkovsku;
- Pedagogicko-psychologickou poradnu pro děti a mládež, Frýdek-Místek, odloučené
pracoviště Máchova 643, 739 61 Třinec (dále jen ,,PPP“). Tato organizace je zaměřena
na péči o děti od 3 let, je zaměřena na diagnostiku poruch, mentálního vývoje, šetření
školní zralosti, následnou péči o děti se speciálními poruchami učení a chování, terapii,
kariérní poradenství. Dále úzce spolupracuje s mateřskými, základními a středními
školami na území města, PČR a odborem sociálních věcí v oblasti prevence, odhalování
šikany a dalších nežádoucích jevů, vyskytujících se ve školách a školských zařízeních;
- Gymnázium, Komenského 713, příspěvková organizace – šestileté a čtyřleté denní
studium;

- Základní umělecká škola, příspěvková organizace, Třanovského 596, 739 61 Třinec.
Základní umělecká škola je zaměřena na výuku v oborech hudebních, výtvarných,
tanečních a literárně-dramatických.

- Nemocnice Třinec – sociální lůžka, Nemocnice Třinec, příspěvková organizace.
Posláním je zabezpečovat podporu a kvalitní péči dospělým osobám, které se vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být
proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je
zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno
poskytování terénních nebo ambulantních služeb anebo pobytových sociálních služeb
v zařízení sociálních služeb;

Jiní zřizovatelé
- Církevní základní škola a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, Třinec – základní
škola pro žáky 1. – 9. ročníku a mateřská škola, zřizovatelem je Slezská církev
evangelická a. v. se sídlem v Českém Těšíně;
- Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, s. r. o. – studium oborů
obchodní akademie, hotelnictví, veřejnosprávní činnost;
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- Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC, s.r.o., Třinec-Lyžbice, Slezská 773 –
nabízí výuku v hudebních oborech i v oboru výtvarném;

- Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, 739 61 Třinec-Kanada čtyřleté studium ukončené maturitou v 7 oborech a 11 tříletých učebních oborech.

Střediska výchovné péče
Ve správním obvodu města Třince se nenachází žádné středisko výchovné péče (dále
SVP). Nejbližší SVP je ve Frýdku-Místku, Karviné a v Ostravě. Uvedená střediska jsou
součástí Diagnostického ústavu mládeže Ostrava, který poskytuje pobytové a ambulantní
služby. SVP nabízí diagnostické, preventivně výchovné a poradenské služby na základě
dobrovolné žádosti zákonného zástupce nezletilého nebo zletilého klienta.

Výchovné ústavy
Ve správním obvodu města Třince se nenachází žádný výchovný ústav. Nejbližší
diagnostické ústavy jsou v Bohumíně a Ostravě, se kterými spolupracuje v případě
potřeby kurátor pro mládež.
Nejbližší výchovný ústav je v Ostravě.

Věznice
Mladiství v posledních letech byli umístěni do věznice v Opavě.
Kurátoři pro mládež dojíždějí do diagnostických ústavů a věznic v případě potřeby
pravidelně 4x do roka.

3.4 Přehled dosavadních aktivit nestátních neziskových organizací
a) oblast sportu, turistiky a kultury
Preventivním prvkem proti vzniku kriminality je široká nabídka sportovního vyžití pro děti,
mládež a dospělé občany města. Největší organizace, které v Třinci tuto činnost provozují
a které registrují nejvíce dětí a mládeže, jsou:

HC Oceláři Třinec, o. s. – žáci, junioři a dorost,
HC Oceláři Třinec, o. s. – krasobruslení,
Fotbal Třinec, o. s. – junioři, děti, dorost,
Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, a. s. Třinec, o. s. – nabízí možnosti
ve 23 oddílech atletiku, košíkovou, cyklistiku, házenou, horolezectví, kanoistiku,
kulturistiku, lyžování, orientační běh, plavání, sportovní gymnastiku, stolní tenis,
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šachy, volejbal, vzpírání, zápas, karate, skialpinismus, skateboard, bowling, BMX
a WW Rodeo Team, outdoor
SK FbC Třinec, o. s. – žáci, dorostenci, muži – florbal,
Sportovně střelecký klub Třinec, o. s.,
Hokejbal club Třinec, o. s.,
SK OB BETA Třinec, o. s. – orientační běh,
Tennis Club Třinec, o. s.,
Beskydský golfový klub, o. s.,
Taneční klub Elán Třinec, o. s.,
Werkdance – taneční klub,
Tělovýchovná jednota Oldřichovice,
Tělovýchovná jednota Drutex Nebory,
Tělovýchovná jednota Beskyd Líštná Třinec.
Na území města pracují organizace, které přispívají snižováním kriminality pravidelnou
výchovnou preventivní činností v kolektivech. Tyto organizace rozvíjí činnost v oblasti
turistiky, tábornictví, sportovních, kulturních aj. výchovných aktivit. Mezi největší
organizace v Třinci patří:
•

Sbory dobrovolných hasičů Guty, Dolní Líštná, Nebory,

•

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o. s.,

•

Asociace TOM – turistický oddíl mládeže,

•

Klub českých turistů, Třinec, o. s.,

•

Royal Rangers v ČR, o. s.,

•

Klub Pathfinder,

•

Polský kulturně osvětový svaz – PZKO, místní skupiny Třinec-Kanada, Dolní
Líštná, Nebory, Oldřichovice, Guty,

•

DDM Třinec,

•

Asociace řeckých obcí v ČR, Řecká obec Třinec, o. s.,

•

Regionálna obec Slovákov v Třinci,

•

Regionálna obec Slovákov v Třinci, dětský folklorní soubor Čučoriedky,

•

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci,

•

Slezská církev evangelická augsburského vyznání Oldřichovice,

•

Církev bratrská v Třinci,

•

Apoštolská církev, sbor Oldřichovice,

•

Sbor církve adventistů sedmého dne, Třinec.
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Nezanedbatelnou oblastí, která přispívá k potlačování negativních patologických jevů
ve společnosti, je kultura a kulturní dění. Mezi organizace, které se v největší míře podílejí
svou činností na zapojování dětí a mládeže do kulturního a společenského dění v Třinci,
patří:
•

Country Zpravodaj Ahoj, o. s.,

•

Občanské sdružení uměleckých a zájmových aktivit, Třinec,

•

Ubot Gallery, o. s.,

•

Petrklíč help, o. s.,

•

Občanské sdružení Tyra,

•

Spolek přátel Těšínského Slezska, o. s.,

•

Sluníčko – mateřské centrum, Třinec,

•

Klub kultury, o. p. s.

b) v oblasti sociální prevence na území města Třince provozuje:

• církevní právnická osoba – Slezská diakonie, Hraniční 280, 739 61 Třinec,
- Bethel Třinec, azylový dům pro muže – je pobytová služba určená pro muže od 18 let
věku, kteří jsou bez přístřeší, vracející se z výkonu trestu, z léčeben, dlouhodobě
nezaměstnaní, neplatiči nájemného, osoby se závislostmi.
Kapacita je 39 lůžek.

- SÁRA TŘINEC, azylový dům pro ženy – je pobytová služba určená pro ženy ve věku
od 18 do 80 let bez dětí, s trvalým bydlištěm v Třinci a jeho okolí, které z různých důvodů
ztratily

přístřeší.

Pro

ženy,

které

nejsou

pod

vlivem

alkoholu

a

drog,

bez diagnostikovaného psychiatrického onemocnění a bez mentální retardace, pro ženy
plně mobilní a ty, které nepotřebují pomoc jiné osoby.
Kapacita je 17 lůžek.
- Bethel Třinec, noclehárna – je ambulantní služba určená pro muže od 18 let věku, kteří
jsou bez přístřeší, vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, z léčeben, dlouhodobě
nezaměstnaní, neplatiči nájemného, osoby se závislostmi, osoby, které vedou rizikový
způsob života.
Kapacita je 12 lůžek.
- Bethel Třinec, denní centrum – je ambulantní služba určená pro osoby od 18 let věku,
kteří jsou bez přístřeší, vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, z léčeben,
dlouhodobě nezaměstnaní, neplatiči nájemného, osoby se závislostmi.
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Kapacita 16 osob.
- Bethel Třinec, sociální rehabilitace – je pobytová i ambulantní služba určená pro muže
od 18 let věku, kteří jsou bez přístřeší, jsou ohrožení závislostí, jsou v krizi nebo vedou
rizikový způsob života. Sociální rehabilitace probíhá v prostorách azylového domu a
aktivit mimo prostory azylového domu.
- Bethel Třinec, terénní program – je terénní služba určená pro muže od 18 let věku, kteří
jsou bez přístřeší, jsou ohrožení závislostí, jsou v krizi nebo vedou rizikový způsob života.
Posláním služby je pomoc uživatelům nabýt samostatnost, pomoct změnit jejich stávající
životní situaci, obnovit jejich nezávadné životní návyky a motivovat je k žití důstojného a
plnohodnotného života.
- Sběrník šatstva - Šifonér - je jednou ze služeb Slezské diakonie. Občané Třince a okolí
zde mohou bezplatně odevzdat použitý textil a nepotřebné věci, vše samozřejmě musí být
ještě použitelné. Tyto věci jsou pak prodány za minimální cenu lidem, kteří jsou v tíživé
materiální situaci. Veškerý výnos z prodaného zboží jde na podporu sociálních služeb
sídlících ve stejné budově jako šatník, např. azylového domu pro ženy Sára, noclehárny
pro muže Bethel, sociálně aktivizační služby Jordán.
- Poradnu ELPIS, která poskytuje bezplatně a anonymně pro ženy i muže starší 18 let
odborné sociální poradenství. Tato poradna je učená pro oběti domácího násilí, týrání a
zneužívání, pro řešení mezilidských vztahů a rodinných krizí. Zajištění sociálního,
psychologického a právního poradenství.
- JORDÁN – sociálně aktivizační služby - středisko poskytuje bezúplatně sociálně
aktivizační služby volně přístupné osobám s duševním onemocněním starším 18 let a
osobám se zdravotním postižením s kapacitou 20 osob denně.

- Sociální asistence – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jedná se o podporu
rodin s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích. Služba je poskytována
bezplatně. Cílová skupina jsou rodiny s dětmi ve věku 0 – 18 let, osamělý rodič nebo jiné
pečující osoby s dětmi ve věku 0 -18 let. Kapacita služby je 15 rodin.
- Agenturu podporovaného zaměstnávání, Pod Břehem 796, 739 61 Třinec, která
poskytuje služby občanům v tíživé sociální situaci, např. zdravotně postiženým a
nezaměstnaným nad 18 let.

Slezská diakonie dále provozuje tyto služby:
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-

Tabita – středisko osobní asistence,

-

Jordán – sociálně aktivizační služby,

-

Rút – sociální rehabilitace,

-

Ranč – podpora samostatného bydlení,

-

SAS – sociální asistence.

• Renarkon, o.p.s., Pionýrů 1757, 738 01 Frýdek-Místek. Pro třinecké občany je (po
domluvě) služba poskytována na adrese ul. Sosnová 411, 739 61 Třinec. Jejich hlavní
činností v Třinci je však terénní program (streetwork) – vyhledávání cílové skupiny a
výměna použitého materiálu za sterilní.
Obecně prospěšná společnost Renarkon poskytuje na území Moravskoslezského kraje
ucelený soubor odborných sociálních služeb určených lidem, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog nebo jsou touto situací
ohroženi. Věková kategorie klientů je od 15 do 64 let.
• Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., Závodní 815, 739 61 Třinec, která
bezúplatně poskytuje lidem bez zaměstnání a zájemcům o zaměstnání poradenství,
vzdělávání zaměřené na rozvoj měkkých dovedností, PC dovedností, dovedností
potřebných při hledání zaměstnání a dále výuku cizích jazyků, služby internetového
kabinetu a agentury práce.
• Bunkr, o. s., Streetwork v 3nci, Lidická 541, 739 61 Třinec. Jedná se o terénní
program pro děti a mládež ve věku od 10 – 20 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy. Kapacita 30 uživatelů.
• Bunkr, o. s., NZDM Klub Bunkr, Lidická 541, 739 61 Třinec. Jedná se o nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež pro starší děti a mládež ve věku od 13 do 20 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy. Kapacita 25 uživatelů.
• Občanské sdružení KARAVANA, Nový Borek č. 100, 739 61 Třinec. Jde o práci
s dětmi a mládeží ze slabších sociálních rodin, z rozvrácených rodin se zaměřením
na prevenci patologických jevů. Hlavní činnosti jsou prožitkové programy pro skupiny
mladých lidí, třídy, využívající techniky diskuse, hry, symbolu, rytmu, hudby, divadelních
prvků ap. Pořádání besed, přednášek, víkendových pobytů, koncertů. Pro věkovou
skupinu od 6 – 19 let.
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• Sborové centrum Hutník, Revoluční 609, 739 61 Třinec. Realizuje probační program
pro mladistvé – individuální práce s mladistvými, psychologické a sociální poradenství,
výchovná setkání, pracovní i volnočasové aktivity.
Poradenství – předmanželské a manželské, pomoc v krizových životních situacích.
• ERGON o.s. – Chráněná dílna, Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín – Horní Žukov
(provozovna Konská 742, Průmyslová zóna Třinec-Baliny, 739 61 Třinec). Jedná se
o podporu osob se zdravotním postižením v tom, aby mohli pracovat ve vhodných
podmínkách přizpůsobených jejich individuálním potřebám, podpora při získání a udržení
si pracovního místa, obnovování či získávání pracovních návyků a pomoc při začleňování
se do společnosti. Mezi hlavní aktivity patří montážně kompletační a balící práce,
provozování prádelny a oprava prádla a úklidové práce.
Kapacita je 120 míst.
• Poradna ERGON, o.s., Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín – Horní Žukov
(provozovna Frýdecká 157, 739 61 Třinec). Poradna poskytuje odborné sociální
poradenství zaměřené na specifické potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob.
Jedná se zejména o poradenské služby z oblasti sociálně-právní činnosti a finančního
poradenství se zaměřením na problematiku závislostí, zadluženosti a finanční
gramotnosti občanů.
• Centrum psychologické pomoci, p. o., Máchova 1134, 739 61 Třinec. Je zde
poskytováno odborné poradenství manželské a párové, rodinné, individuální, krizové,
rozvodové a porozvodové. Centrum se cíleně zabývá náhradní rodinnou péčí.
• o. s. Filadelfie – Přístav Oldřichovice, Oldřichovice 249, 739 61 Třinec. Sdružení se
věnuje podpoře náhradní rodinné péče. Vystavělo 5 rodinných domků pro pěstouny,
provozuje zařízení pro výkon pěstounské péče a pořádá semináře pro náhradní rodiče.
Provádí terénní psychologickou poradenskou péči.

V oblasti sociální prevence je třeba také uvést občanská sdružení:

-

Podané ruce - osobní asistence;

-

Charitu Třinec - osobní asistence, půjčovna kompenzačních pomůcek;

-

Klub Marie;

-

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR;

-

Sdružení zdravotně postižených v ČR;

-

Dobrovolnické centrum ADRA;
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-

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR;

-

TriJaCod

a návazné aktivity, jako je Český červený kříž a Organizace důchodců Třineckých
železáren.
Město Třinec si uvědomuje význam NNO, které svou činností působí preventivně v boji
proti kriminalitě, a proto již v roce 1997 začalo pravidelně finančně přispívat formou grantů
na činnost těchto organizací. V níže uvedené tabulce je uveden počet NNO, které žádaly
v průběhu let 2008 – 2011 o finanční příspěvky z rozpočtu města, počet akcí, na jejichž
uskutečnění město Třinec finančně přispělo, a celková finanční částka pro tyto
organizace.
Vzhledem k tomu, že existují na území města další organizace, které o příspěvky města
nežádají, a tudíž je město nevede v evidenci, není uvedený počet NNO na území města
absolutní.
Dotace na projekty v sociální oblasti z rozpočtu města Třince

Rok

2008
2009
2010
2011
2012

Počet
žádostí
40
40
49
49
48

Dotační programy

Rozpočet
projektů
(v Kč)

Schváleno
celkem
(v Kč)

A (v Kč)

B (v Kč)

C (v Kč)

D (v Kč)

45 258 049
62 445 143
50 669 707
64 454 313

3 000 000
3 000 000
2 800 000
3 050 000
3 800 000

2 120 000
2 335 000
2 025 500
2 160 000
3 195 000

214 000
359 000
381 000
407 000
237 500

121 000
186 000
185 000
180 000
215 000

545 000
120 000
208 500
303 000
152 500

108 326 050

Dotační programy:
A

Podpora, rozvoj a udržení stávajících sociálních služeb

B

Podpora zdravotně postižených občanů

C

Podpora prevence

D

Podpora ostatních aktivit v sociální oblasti
Zdroj: Odbor sociálních věcí MěÚ Třinec

Dotace poskytnuté NNO na projekty v oblasti kultury a sportu z rozpočtu města

ROK

Počet NNO

2008
2009
2010
2011
2012

80
79
78
76
69

Počet
uskutečněných
Příspěvek města v
akcí
Kč
214
14.286.000 Kč
195
14.675.000 Kč
197
13.344.000 Kč
185
13.270.000 Kč
122
13.830.000 Kč
Zdroj: Odbor ŠkaTv MěÚ Třinec
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V roce 2012 došlo opticky ke snížení počtu uskutečněných akcí, stalo se tak tím, že
grantová komise navrhla vyjmutí z grantového řízení velkých subjektů (v minulosti si tito
žádali na více akcí) a těmto subjektům byly zastupitelstvem přiděleny finanční příspěvky
pouze na „právnickou osobu“ bez výčtu akcí.

Mimo tyto příspěvky nestátním neziskovým organizacím se město Třinec finančně podílí
na projektech podpořených z dotací Ministerstva vnitra České republiky.
V roce 2009 - dotace na projekt Systém včasné intervence ve výši 969.141,- Kč.
V roce 2010 – dotace na projekt „Zázemí“ ve výši 394.000 Kč.
V roce 2011 - dotace na projekt Komunitní centrum „Most Přátelství“ ve výši 337.000 Kč.
V letošním roce - dotace na projekt Komunitní centrum „Borek“ ve výši 270.000,- Kč.

3.5

Zhodnocení spolupráce aktivit orgánů státní správy, samosprávy, NNO

a dalších institucí působících v oblasti sociální a situační prevence
Spolupráce a vzájemná informovanost:
orgánů státní správy a samosprávy je na vynikající úrovni. Policie ČR jako orgán

●

státní správy při výkonu pořádkové služby, mimořádných kulturních, sportovních a
dopravních situacích aktivně spolupracuje se strážníky Městské policie Třinec.
Při výkonu činnosti v terénu (zajištění dětí, které jsou na útěku, preventivní kontroly
v restauračních zařízeních, klubech aj.) spolupracují složky Policie ČR a Městské
policie Třinec s pracovníky sociálně právní ochrany dětí a kurátorů.
Město Třinec je zapojeno do systému včasné intervence. Je to způsob práce
s ohroženými a rizikovými dětmi a jejich rodinami za pomoci usnadněné a přitom
kvalitní komunikace sociálních, zdravotních a školských orgánů, probačních
úředníků, Policie ČR, městské policie a nestátních organizací zabývajících se
prevencí kriminality a sociálně právní ochranou dětí a mládeže.
Město Třinec provozuje internetové stránky, které obsahují informace a kontaktní
adresy na klíčové zaměstnance městského úřadu a současně odkazy na další
instituce, včetně Policie ČR a Městské policie Třinec.

•

orgánů státní správy a nestátních neziskových organizací je vzhledem k existenci
komunitního plánování (viz Příloha č. 1) na vynikající úrovni. Státní správa, odbor
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sociálních věcí pořádá pro NNO školení na téma možnosti dotačních titulů, byla
uskutečněna schůzka NNO s podnikateli na území města aj;

•

orgánů samosprávy a nestátních neziskových organizací je vzhledem k existenci
grantového systému města na vynikající úrovni. Tyto složky si poskytují informace
na základě vytvořené databáze těchto organizací, ve které jsou uvedeny kontaktní
adresy, e-mailové adresy, telefony. Existuje úzká spolupráce NNO a odborů MěÚ
Třinec např. při realizaci prázdninové soutěže, která se ve městě uskutečňuje
každoročně již od roku 2005;

•

orgánů státní správy a dalších institucí je na dobré úrovni především v oblasti
základního a středního školství. V případě umístění klienta dojíždějí kurátoři
pravidelně 4x do roka do věznic či výchovných ústavů;

•

orgánů samosprávy a dalších institucí je v případě organizací, které zřizuje město
Třinec, na vynikající úrovni, protože tato vyplývá z funkce zřizovatele a organizace
zřizované.

3.6
•

Vyhodnocení jednotlivých činností ve městě
sociální systém – instituce státní správy v městě Třinci zajišťuje pomoc občanům
v tíživých situacích zejména prostřednictvím sociálních dávek a poradenství (úřad
práce, státní sociální podpora, odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec).
Aktivní jsou i církve a neziskové organizace (viz výše), které se velice aktivně a
úspěšně snaží na území města působit na občany rizikových skupin. Státní správa
se samosprávou a neziskovými organizacemi dobře spolupracují, vytvářejí společně
efektivní sociální síť.

•

represivní systém je realizován v rámci činnosti obvodního oddělení PČR v Třinci,
v souladu s platnou legislativou činností městské policie, odborem sociálních věcí,
oddělením přestupků a odborem dopravy (dopravní přestupky) Městského úřadu
Třinec.

•

preventivní

systém

-

kriminalitě

majetkové

předchází

město

vytvořením

zabezpečovacích zařízení v budovách v majetku města, instalací průmyslových
kamer ve městě, nabídkou velké škály volnočasových aktivit na území města, MěP
každoročně realizuje přednášky a besedy s praktickými ukázkami. Policie České
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republiky, obvodní oddělení Třinec, prostřednictvím svých zaměstnanců provádí dle
situace a svých možností preventivní přednáškovou činnost. Vedení obvodního
oddělení PČR Třinec na úseku prevence úzce spolupracuje s preventivně
informační skupinou Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje ve FrýdkuMístku. Forma aktivní spolupráce spočívá zejména v metodice prevence vyplývající
z priorit Policejního prezidia České republiky a Ministerstva vnitra České republiky.
Vrchní inspektor preventivně informační skupiny Mgr. Vlastimil Starzyk se aktivně
účastní besed zaměřených na šikanu, kyberšikanu, na téma závislostí ap. Cílovou
skupinou pořádaných besed jsou nejen děti a mládež, ale také senioři. Záměrem je
seznámit a varovat tuto ohroženou skupinu obyvatelstva před možností stát se obětí
trestné činnosti. Spolupráce je podpořena formou distribuce materiálu s preventivní
tematikou a drobných pozorností (např. reflexní nášivky).

•

Prevence v oblasti dopravní kriminality je realizována soutěžemi odboru dopravy
MěÚ Třinec a mediální kampaní v místním tisku, kdy jsou zveřejňovány odborné
příspěvky na úseku prevence dopravních přestupků.

•

výchovně vzdělávací systém je zastoupen ve státní správě orgánem PPP, který
úzce spolupracuje se školním vzdělávacím a výchovným systémem zastoupeným
ZŠ, MŠ a vyšším vzděláním (úroveň OU a SŠ). Na školách je oblast prevence
zabezpečena obsazenými funkcemi výchovných poradců a pedagogických
pracovníků vykonávajících funkci preventistů sociálně – patologických jevů
v základních školách. Přetrvává nízká úroveň spolupráce rodičů se školami. Hodně
rodičů na školu a učitele útočí, jsou nekritičtí k vlastnímu dítěti. Od roku 2010
spolupracují tři základní školy v oblasti odborného sociálního poradenství s Centrem
inkluzivního vzdělávání v Karviné, odborné pracoviště Institutu pedagogickopsychologického poradenství ČR, které poskytuje speciálně-pedagogické, sociální,
interkulturní a pedagogicko - didaktické poradenské služby, poskytuje odborné
poradenství při řešení situací s problémovými žáky, poskytuje metodickou podporu
v oblastech realizace hodin multikulturní výchovy a zážitkových programů pro třídní
kolektivy aj.

3.7

Vytipování duplicitních, neefektivních aktivit a služeb

Vzhledem k tomu, že jednotlivé složky a instituce pracující v oblasti sociální, preventivní,
represivní a výchovně vzdělávací se navzájem informují, spolupracují a komunikují,
nejsou jednotlivé činnosti a služby, které vyvíjejí, neefektivní a nevykazují duplicitu.
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4. Komentář k bezpečnostní analýze
4.1

Identifikace problémů

Statistické výstupy z uvedené bezpečností analýzy přímo neodhalují žádné skutečnosti,
které by bylo možné považovat za příčinu páchání trestné činnosti či jiných průkazně
zvýšených patologických jevů. Přesto se domníváme, že některé z uvedených faktů se
spolupodílí na vytváření prokriminogenních podmínek. Zejména pak skutečnosti, že:

•

Třinec má 13 městských částí, vzhledem ke svému počtu obyvatel má
velkou rozlohu

Město Třinec má velkou rozlohu, je vnitřně členěno na 13 městských částí. Působí zde
Policie ČR i městská policie. V jejich možnostech ale není pokrýt celé město. Proto již
MěP Třinec začala využívat kamerového systému jako prevence kriminality, zároveň jako
nástroje pomáhajícího kriminalitu odhalovat a viníky usvědčovat;

•

v Třinci je velká skupina mládeže – přes 4 500 lidí, na které je třeba
preventivně působit

Snaha o vhodné využití volného času dětí a mládeže je jednou z kriminálně-preventivních
aktivit. Město Třinec se snaží vytvářet vhodné podmínky pro trávení volného času dětí.
Stále je řada plánů, které se ale nedaří realizovat. Zajištění finančních prostředků
pro realizaci těchto projektů je zároveň jedním z předpokladů pro rozvoj preventivních
aktivit v daných lokalitách. Třinecká policie působí preventivně mimo jiné svými
přednáškami, pořádáním různých akcí nebo účastí na nich;

•

„problematické lokality“ Borek a Folvark

Jak je popsáno v kapitole 2. Sociálně-demografická analýza města, v Třinci existují dvě
lokality, kde se zvýšeně vyskytují sociálně-patologické jevy. Jelikož v letošním roce
dochází k vystěhování velké části obyvatelstva z lokality Folvark a k demolici mnohých
domů v této lokalitě, je nanejvýš žádoucí věnovat také zvýšenou pozornost lokalitě Borek
(Starý i Nový Borek), neboť hlavně právě do této lokality čekáme větší přesun
stěhovaných. Těmito oblastmi se bude třeba v následujících letech více i nadále zabývat.
Z hlediska prevence kriminality působit nejen na dospělou populaci, ale zejména na děti a
dospívající mládež.

- 41 -

III. KONCEPCE
1. Východiska – priority – cílové skupiny
Východiska

Koncepce prevence kriminality města Třince byla navržena na základě:
- analýzy kriminality,
- sociodemografických údajů,
- institucionální analýzy,
- analýzy názorů a postojů občanů,
- doporučení expertů,
- zkušeností města s realizací preventivních aktivit.

Priority
Hlavní prioritou koncepce prevence kriminality města Třinec na léta 2012 – 2015 je
dosažení většího bezpečí ve městě.
Mezi dílčí cíle, které k tomuto povedou, patří:
- udržení, případně snížení míry a závažnosti kriminality na území města,
- předcházení páchání trestných činů,
- zvýšení informovanosti veřejnosti,
- preventivní působení na potenciálně ohrožené skupiny,
- doplnění chybějících služeb.

Cílové skupiny
Cílové skupiny, na něž budou jednotlivé preventivní činnosti zacíleny, můžeme
rozdělit na:
- oběti trestných činů – děti, senioři, oběti domácího násilí,
- ohrožení jedinci v postavení potenciálních pachatelů – dysfunkční rodiny,
predelikventní děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby závislé
na návykových látkách,
- pachatelé trestných činů – mladiství, nezletilí s kriminální zkušeností, recidivisté,
- široká veřejnost.

- 42 -

2. Vytipování chybějících aktivit a služeb
1. Trvá nutnost zabývat se a dále řešit problematiku lokalit na hranici sociálního
vyloučení. Rozvíjet a podporovat činnosti vedoucí ke snížení patologických jevů, dále
pracovat na udržitelnosti již fungujících programů, projektů a center.
V roce 2010 byla za podpory finančních prostředků ministerstva vnitra a se spoluúčastí
města Třince vytvořena materiálová základna „Zázemí“ pro neziskové organizace
v Třinci pracující s dětmi a mládeží. Cílem projektu bylo vytvořit materiálovou základnu
pro outdoorové a městské sporty pro zajištění větší pestrosti aktivit pro děti a mládež
z Třince a přilehlého okolí. Půjčovna tak zajišťuje plnohodnotnou účast na akcích a
pobytech v přírodě dětem v oddílech a klubech a je velkou výhodou zejména pro děti
ze sociálně znevýhodněných rodin.
V roce 2011 získalo město Třinec dotaci z Městského programu prevence kriminality
na projekt Komunitní centrum „Most přátelství“, jehož posláním bylo poskytnout
podporu a pomoc dětem a mládeži v okrajové městské části Folvark. Realizované akce
přinesly pozitivní výsledky. Určitá pravidelnost v zapojení do aktivit centra přináší dětem
i dospělým pocit naplněnosti, zvyšuje se jejich sebedůvěra. Neplánovaným přínosem bylo
zapojení dospělých z Folvarku do rolí vedoucích, koordinátorů a organizátorů (6 osob) a
mladistvých do pozic oddílových rádců. Potěšující je i to, že všech akcí se zúčastňovaly
i romské děti, mládež a dospělí, podařilo se vyvolat jejich zájem o jiné činnosti, než
na jaké byli zvyklí.
V letošním roce je v lokalitě Borek, za podpory finančních prostředků ministerstva vnitra
se spoluúčastí města Třince, realizován projekt Komunitní centrum „Borek“. Záměrem
města je zlepšit společenskou situaci v lokalitě Borek, dosáhnout snížení nápadu
kriminality v této městské části, zapojit děti a mládež do volnočasových aktivit, vyvolat
u dospělých pocit odpovědnosti a sebeúcty, zapojením obyvatel Borku do společenských
aktivit celého města zabránit jejich vyčleňování na okraj společnosti a probudit solidárnost
k nim u ostatních občanů města Třince.
Program prevence kriminality i projekt samotný jsou v souladu s cíli stanovenými
ve strategických materiálech města Třince:
•

Strategický plán města Třince 2007 – 2013
Strategický cíl: VS/I Prevence sociálně patologických jevů,
VS/I/1c Prevence vzniku rizikových skupin, osvěta v oblasti
legislativy,
Strategický cíl: VS/IV Zvyšování bezpečnosti ve městě,
VS/IV/1a – vyhodnocování bezpečnosti lokalit a návrh opatření.
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•

Akční plán města Třince pro rok 2012
VS/I/1c Prevence vzniku rizikových skupin, osvěta v oblasti legislativy,
VS/IV/1a Vyhodnocování bezpečnosti lokalit a návrh opatření.

•

Střednědobý (komunitní) plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období
2009 – 2012
Priorita č. R 1: Snižovat výskyt sociálně patologických jevů u dětí, mladistvých a
lhostejnost společnosti.

2. V lokalitě města chybí kvalitně vybavená místa pro sportovní činnost dětí a mládeže –
požadavek na rozšíření počtu hřišť, na modernizaci hřišť stávajících, zvýšení komfortu
zázemí a zabezpečení na hřištích.
V letošním roce po vyhlášení 2. kola dotačního řízení pro rok 2012 z Programu prevence
kriminality, poskytovatel dotace ministerstvo vnitra, aktuálně žádáme:
- o finanční podporu projektu – vybudování venkovní posilovny,
- o finanční podporu projektu - rozšíření skateparku o další prvky,
- o finanční podporu projektu - in-line bruslení.
V současnosti čekáme na výsledek dotačního řízení.

3. Podpora volnočasových aktivit.

4. Na území našeho města se potýkáme s nedostatkem probačních programů. Výhledově
je potřeba rozšíření probačního programu pro mladistvé.
5. Preventivní opatření pro potenciální oběti trestných činů - potřeba ochrany seniorů
před možností stát se obětí trestného činu. Navázání důvěry a spolupráce seniorů
s policií, předávání informací, zajištění bezpečnosti seniorů montáží řetízků na vstupní
dveře, pořízení osobních tísňových tlačítek k samotné bezprostřední ochraně seniorů ap.
6. Preventivní opatření

pro potenciální oběti trestných činů - potřeba ochrany žen

před možností stát se obětí trestného činu. Zajištění přednášek a besed spojených
s ukázkami sebeobrany, v případě zájmu realizace samotného kursu sebeobrany.
7. Na kritických místech města pravidelně provádět prořezávku keřů a stromů.
8. V místech s opakovanou kriminalitou instalovat technická zabezpečovací zařízení.
Očekáváme zejména zvýšenou ochranu a lepší zabezpečení bronzových pamětních
desek, soch i snížení počtu samotných běžných krádeží ap.
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Město výměnou bronzových desek za kamenné předchází této činnosti.
9. Vybudováním nového koridoru českých drah a postavení protihlukových bariér došlo
zcela k zamezení průchodu světla pouličního osvětlení z hlavní silnice (ul. Jablunkovská)
na ulici za protihlukovou bariérou (ul. Polní). Nově zde vznikla potřeba zřízení nového
pouličního osvětlení, hrozí zde šíření nežádoucích kriminálních jevů.
10. Zvýšená preventivní činnost i represe týkající se bezpečnosti přecházení železniční
tratě. Vlakové soupravy projíždějící na trati protínající Třinec mohou nově dosáhnout max.
rychlosti 160 km/hod. Je třeba opakovaně informovat o nebezpečích spojených
s přecházením železniční tratě mimo vyznačené přechody, přejezdy a podchody či
neuposlechnutí výstražných signalizačních zařízení na vybudovaných přechodech,
přejezdech. Důležité je také provádění kontrol a při nedodržení ukládání finančních
postihů.
11. Oddělení sociálně právní ochrany dětí žádá rozšíření ambulantního střediska
výchovné péče.
12. Ve městě přibývá osob, které nejsou schopny hradit náklady spojené s bydlením.
Kapacita azylových domů je trvale naplněna, chybí nízkonákladové bydlení. Pro osoby
vracející se z výkonu trestu odnětí svobody je často obtížné zajistit ubytování.
Není zajištěná návaznost v oblasti bydlení, klienti azylových domů se obtížně začleňují
do společnosti, protože ve městě chybí levné bydlení. Stále větší potíže s úhradou nájmu
mají nyní i senioři a matky samoživitelky. Nemalá skupina obyvatel je ohrožená ztrátou
bydlení, jsou potencionálními bezdomovci.
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3. Způsob řešení a identifikace subjektů
PK/I

Volnočasové aktivity

PK/I/1

Rozvoj a podpora činností a volnočasových aktivit vedoucích

ke snížení patologických jevů, udržitelnost a rozvoj programů, projektů a center
stávajících.
Popis činnosti:

Jedná se nejen o rozvoj a podporu nových činností a volnočasových

aktivit v rámci prevence kriminality, ale je důležitá také udržitelnost a rozvoj stávajících
projektů (projekt „Zázemí“) a komunitních center (KC „Most přátelství“, KC Borek).
Cílová skupina: Děti, mládež, dospělí.
Zodpovědnost: MěÚ.
Finanční zajištění: Dotace, grantové programy, vlastní zdroje města.
Termín plnění: 2012 - 2015
Způsob měření efektivity dopadů:

Počet všech účastníků v jednotlivých projektech,

nápad trestné činnosti. U žáků zapojených do činností v KC sledována jejich absence
ve škole.

PK/I/2

Modernizace a obnova sportovišť, zvýšení jejich využitelnosti

Popis činnosti: Požadavek na rozšíření počtu hřišť a prvků na hřištích, na modernizaci a
opravu hřišť stávajících, zvýšení komfortu zázemí a zabezpečení na hřištích.
Cílová skupina: Všechny věkové kategorie, počínaje dětmi, konče seniory.
Zodpovědnost: MěÚ, NNO.
Finanční zajištění: Dotace, grantové programy, vlastní zdroje města.
Termín plnění: 2012 - 2015
Způsob měření efektivity dopadů:

Počet modernizovaných a obnovených hřišť,

vynaložené finanční prostředky.
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PK/II

Programy pro mladistvé

PK/II/1

Probační program pro mladistvé – rozšíření programu

Popis činnosti: Program podporuje prevenci sociálně patologických jevů, často spojených
s kriminalitou mladistvých, jako je např. užívání návykových látek, agresivita, šikana,
krádeže ap. Cílem probačního programu je posilování sebeúcty účastníků, motivuje je
k převzetí zodpovědnosti sama za sebe a za své jednání, podporuje jejich samostatné
rozhodování. Učí je hledat své skryté zdroje a přistupovat k sobě a ostatním s respektem.
Program v klientech pomáhá nalézat pozitivní zdroje, které jsou přirozeně dány každému
člověku. Umožňuje mladistvým pachatelům trestných činů najít příležitost ke změně jejich
postojů k rodině, k okolí, ke společenským normám a pravidlům i k sobě samým, a tím
řádně se zapojit do společnosti a prožít tvořivý, plnohodnotný život namísto opakujícího
se začarovaného kruhu recidiv a následných trestů.
Na území našeho města je nedostatek probačních programů. Je potřeba zajistit rozšíření
probačního programu pro mladistvé prostřednictvím nestátní neziskové organizace či
občanským sdružením ap.
Cílová skupina: Probační program je určen pro všechny mladistvé v péči PMS nebo
pro ty, kteří se dostali svým chováním do rozporu se zákonem nebo dobrými mravy nebo
se u nich objevily projevy sociálně patologického chování a kteří mají motivaci ke změně
a jsou ochotni dobrovolně spolupracovat s PMS a respektovat pravidla probačního
programu.
Zodpovědnost:

MěÚ.

Finanční zajištění: Dotace, grantové programy, vlastní zdroje města.
Termín plnění:

2012 - 2015

Způsob měření efektivity dopadů: Počet programů, vyhodnocení účinnosti programů.
PK/II/2

Středisko

výchovné

péče

–

rozšíření

ambulantního

střediska

výchovné péče
Popis činnosti:

Oddělení sociálně právní ochrany dětí žádá rozšíření ambulantního

střediska výchovné péče. Jedná se o poradenství a podporu při výchovných potížích, jako
je záškoláctví, toulání, útěky, lhaní, vzdor.
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Cílová skupina:

Děti a žáci základních a středních škol s výchovnými problémy, jejich

rodiče a pedagogové.
Zodpovědnost: Příslušné odbory MěÚ.
Finanční zajištění: Dotace, grantové programy, vlastní zdroje města.
Termín plnění: 2012 - 2015
Způsob měření efektivity dopadů: Počet klientů střediska.

PK/III

Programy pro dospělé

PK/III/1

Ochrana seniorů před možností stát se obětí trestného činu

Popis činnosti: Jedná se o preventivní činnost přednáškového charakteru (přednášky
doprovázené audiovizuální projekcí, informačními letáky; informace o bezpečném bydlení
a o možnosti zvýšení osobní bezpečnosti seniora), navázání důvěry a spolupráce seniorů
s policií přímo v terénu, zajištění bezpečnosti seniorů montáží řetízků na vstupní dveře,
pořízení osobních tísňových tlačítek k samotné bezprostřední ochraně seniorů.
Cílová skupina: Senioři
Zodpovědnost: MěP.
Finanční zajištění: Dotace, grantové programy, vlastní zdroje města.
Termín plnění: 2012 - 2015
Způsob měření efektivity dopadů: Statistické údaje o obětech TČ starších 65 let.

PK/III/2

Ochrana žen před možností stát se obětí trestného činu

Popis činnosti: Zajištění přednášek a besed spojených s ukázkami sebeobrany, případně
realizace samotného kursu sebeobrany pro tuto cílovou skupinu.
Cílová skupina: Ženy.
Zodpovědnost: MěP.
Finanční zajištění: Dotace, grantové programy, vlastní zdroje města.
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Termín plnění: 2012 - 2015
Způsob měření efektivity dopadů: Statistické údaje o ženách jako o obětech TČ.

PK/III/3

Železniční trať – prevence i represe

Popis činnosti: Preventivní činnost

(přednášky pro občany města všech věkových

kategorií, letáky, informovanost v médiích, osobní jednání ap.) a kontroly v souvislosti
s bezpečným přecházením tratě ČD procházející městem. Opakovaně informovat
o nebezpečích hrozících při přecházení železniční tratě mimo vyznačené přechody,
přejezdy a podchody či nedbání znamení výstražné signalizace na přejezdech. Následně
při zjištění nedodržení pravidel ukládání finančních postihů.
Cílová skupina: Lidé v Třinci všech věkových kategorií.
Zodpovědnost: MěÚ – odd. SPOD, MěP, PČR.
Finanční zajištění: Dotace, grantové programy, vlastní zdroje města.
Termín plnění: 2012 - 2015
Způsob měření efektivity dopadů: Počet uskutečněných akcí a opatření.

PK/IV

Situační prevence kriminality

PK/IV/1

Údržba keřů a stromů na rizikových místech

Popis činnosti: Pravidelná péče o keře a stromy inkriminovaných míst tak, aby v daných
lokalitách nebyly vytvářeny podmínky k páchání trestné činnosti nebo k šíření jiných
patologických jevů.
Cílová skupina:

Obyvatelé problematických oblastí. Pachatelé a potenciální pachatelé

trestných činů.
Zodpovědnost:

MěÚ – odbor vnitřních věcí.

Finanční zajištění: Dotace, grantové programy, vlastní zdroje města.
Termín plnění:

2012 - 2015

Způsob měření efektivity dopadů: Statistika TČ.
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PK/IV/2

Instalace technických zabezpečovacích zařízení

Popis činnosti:

Na inkriminovaných místech (bronzové pamětní desky, sochy ap.)

instalovat technická zabezpečovací zařízení. Tato zařízení budou plnit ochrannou funkci
před zcizením či poškozením daného cenného předmětu.
Cílová skupina: Pachatelé a potenciální pachatelé trestných činů.
Zodpovědnost: Příslušné odbory MěÚ.
Finanční zajištění: Dotace, grantové programy, vlastní zdroje města.
Termín plnění: 2012 - 2015
Způsob měření efektivity dopadů: Statistika TČ.

PK/IV/3

Realizace nového veřejného osvětlení na ul. Polní

Popis činnosti: Vybudováním nového koridoru Českých drah a postavení protihlukových
bariér došlo zcela k zamezení průchodu světla pouličního osvětlení z hlavní silnice (ul.
Jablunkovská) na ulici za protihlukovou bariérou (ul. Polní). Nově zde vznikla potřeba
vybudování veřejného osvětlení, hrozí zde šíření nežádoucích kriminálních jevů.
Cílová skupina:

Obyvatelé a průchozí občané v dané lokalitě. Pachatelé a potenciální

pachatelé trestných činů.
Zodpovědnost: MěÚ – odbor stavebního řádu a územního plánování.
Finanční zajištění: Dotace, grantové programy, vlastní zdroje města.
Termín plnění: 2012 - 2015
Způsob měření efektivity dopadů: Spokojenost občanů; statistika TČ.

PK/V

Podpora prevence sociálního vyloučení

PK/V/1

Podpora vybudování a provoz nízkonákladového a vícestupňového
bydlení

Popis činnosti:

Podpora vybudování a provoz podporovaných bytů (chráněný byt, byt

na půl cesty, vstupní byt) – prevence bezdomovectví. Jedná se o novou výstavbu
sociálních bytů, vznik sociálních bytů pomocí rekonstrukce, nástavby nebo přístavby
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vhodné nemovitosti. Sociální nájemní byty jsou určeny především sociálně slabším
domácnostem, osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách, lidem se sníženou
soběstačností, seniorům nad 75 let či jinak sociálně ohroženým skupinám. Jedná se
o tréninkové bydlení v nájemních nebo podnájemních bytech. Souběžně je nezbytná
kontinuální

individuální

intenzivní

práce

sociálního

pracovníka

s klientem.

Jde

o přechodné bydlení, jehož výsledkem by mělo být samostatné nájemní bydlení.
Předpokladem efektivního fungování celého systému sociálního bydlení je rovněž
založení kontaktního centra, kam by se mohli obracet jak lidé, kteří již ztratili bydlení, tak
lidé, kterým ztráta bydlení hrozí.
Cílová skupina:

Sociálně slabé domácnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených

komunitách, lidé se sníženou soběstačností, senioři nad 75 let, jinak sociálně ohrožené
skupiny.
Zodpovědnost: MěÚ, NNO
Finanční zajištění: Dotace, grantové programy, vlastní zdroje města.
Termín plnění: 2012 - 2015
Způsob měření efektivity dopadů: Počet podporovaných bytů, počet uživatelů.
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Příloha č. 1 – Průvodce sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince
2012
- viz samostatná publikace „Průvodce sociálními službami a návaznými aktivitami
města Třince 2012“
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Seznam použitých zkratek:
a. s.
a. v.
abs.
ČSOB
DDM
ESSK
FbC
HC
HN
Kč
MěP
MěÚ
MSK
MŠ
MŠMT ČR
MV ČR
NNO
NZDM
o. p. s.
o. s.
OB
OOP ČR
OU
PC
PČR
PIS
PMS
PnD
PPP
PZKO
RD
RVPPK
s. r. o.
SD
SCEAV
SK
SP
SPOD
SSP
SŠ
TČ
VOŠ
VŠ
ZŠ

- akciová společnost
- augsburské vyznání
- absolutní
- Československá obchodní banka, a. s.
- dům dětí a mládeže
- Statistický evidenční systém kriminality
- florbalový klub
- hokejový klub
- hmotná nouze
- Koruna česká
- městská policie
- městský úřad
- Moravskoslezský kraj
- mateřská škola
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
- Ministerstvo vnitra
- nestátní nezisková organizace
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- obecně prospěšná společnost
- občanské sdružení
- orientační běh
- obvodní oddělení Policie České republiky
- odborné učiliště
- osobní počítač
- Policie České republiky
- Preventivně informační skupina
- Probační a mediační služba
- přídavek na dítě
- pedagogicko-psychologická poradna
- Polský kulturně osvětový svaz
- rodinný dům
- Republikový výbor pro prevenci kriminality
- společnost s ručením omezeným
- Slezská diakonie
- Slezská církev evangelická augsburského vyznání
- sportovní klub
- sociální příplatek
- sociálně-právní ochrana dětí
- státní sociální podpora
- střední škola
- trestný čin
- vyšší odborná škola
- vysoká škola
- základní škola
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