Plnění opatření Plánu prevence kriminality města Třince na léta 2012 – 2015
Priorita
PK/I

Opatření

Popis opatření

Plnění

Poznámka či realizátor

Volnočasové aktivity

PK/I/1

PK/I/2
PK/II

Rozvoj a podpora činností a volnočasových aktivit vedoucích ke snížení
patologických jevů, udržitelnost a rozvoj programů, projektů a center stávajících
Modernizace a obnova sportovišť, zvýšení jejich využitelnosti

2010 - ŠKaTv - materiálová základna "Zázemí"; 2011 - ŠKaTv- KC "Most
ANO (2010,2011, 2012 - dosud) přátelství"; 2012 - OSV - KC "Borek"; 2015 - OSV - Preventivní
víkendové pobyty --- vše včetně podpory udržitelnosti
ANO (2012, 2013)

2012 - ŠKaTv - In-line bruslení; 2013 - ŠKaTv - Skatepark; 2013 - OSV projekt Třinec přátelský rodině

ANO (1.6.2014 - dosud)

"Podpora" - akreditovaný probační program, mladistvým pachatelům
TČ ve věku 15 - 18 let, individuální práce s mladistvými, poradenství,
pracovní terapie, soc. terapie a volnočasové aktivity

Programy pro mladistvé

PK/II/1
Probační program pro mladistvé - rozšíření programu

PK/II/2
PK/III

Realizováno jen částečně - "PET TÝM poradna" - poradna pro děti,
mládež a jejich rodiče v tíživé životní situaci

Středisko výchovné péče - rozšíření ambulantního střediska výchovné péče

Programy pro dospělé

PK/III/1

Ochrana seniorů před možností stát se obětí trestného činu

ANO (2013, 2014; průběžně)

PK/III/2
Ochrana žen před možností stát se obětí trestného činu

PK/III/3
PK/IV

Ano (2013; průběžně)

Železniční trať - prevence i represe

2013 - MěP - Bezpečnostní řetízky; 2013 - dosud - PČR, MěP, NNO přednášky, besedy, kurzy pro seniory
2013 - Actionfit - výuka sebeobrany. Hrazeno z dotace na podporu
kulturních a sportovních aktivit. Průběžně - NNO - přednášky, besedy,
kurzy
Problém pominul - bylo aktuální při stavbě koridoru

Situační prevence kriminality

PK/IV/1
PK/IV/2

Údržba keřů a stromů na rizikových místech

PK/IV/3

Realizace nového veřejného osvětlení na ul. Polní

PK/V

Instalace technických zabezpečovacích zařízení

Průběžně

MěÚ - odbor dopravy
Ochrana majetku dosud realizována jinými preventivními opatřeními
(např. výměna originálů za repliky)
Z technických důvodů zatím nerealizováno

Podpora prevence sociálního vyloučení

PK/V/1

Podpora vybudování a provoz nízkonákladového a vícestupňového bydlení
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Byly zpracovány projekty na rekonstrukci vybraných nemovitostí

