STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
11. schůze rady města dne: 19.05.2020
Bod pořadu jednání: 28
Záměr podání žádosti o dotaci na navazující projekt "Asistenti prevence kriminality Liberec 2"
Stručný obsah: Statutární město Liberec od roku 2018 realizuje projekt "Asistenti prevence
kriminality Liberec", který je financován z Operačního programu zaměstnanost z výzvy MPSV č.
03_16_052 - Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva a získalo na něj dotaci 6 048 293,75
Kč, přičemž spoluúčast SML činí 318 331,25 Kč. Po dobu necelých tří let může zaměstnávat SML
pět asistentů prevence kriminality a využívat jejich přítomnosti v sociálně vyloučených a
potencionálně rizikových lokalitách. Předpokládané ukončení realizovaného projektu je 28. 2.
2021. Statutární město Liberec může podat žádost, na navazující projekt do výzvy MPSV č.
03_16_052 - Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva a zajistit tak rozšíření z 5,0 úvazku na
10,0 úvazku a financování asistentů prevence kriminality až do 30. 6. 2022.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: výzva MPSV č. 03_16_052 - Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva
Zpracoval:

Jirotka Lukáš, Mgr. - pracovník odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora
Mgr. Ladislavem Krajčíkem, ředitelem MP Liberec

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt "Asistenti prevence kriminality Liberec 2"
2. vlastníka projektu odbor školství a sociálních věcí
pověřuje
PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní
ruch, zastupováním města Liberec při úkonech souvisejících s projektem "Asistenti
prevence kriminality Liberec 2"
ukládá
zajistit podání žádosti o dotaci na projekt "Asistenti prevence kriminality Liberec 2" v
rámci výzvy MPSV č. 03_16_052 - Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva, včetně
jejich povinných příloh uvedených ve výzvě
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 22.06.2020
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec prostřednictvím odboru školství a sociálních věcí v úzké spolupráci s Městskou
policií Liberec (dále jen MP) realizuje projekt „Asistenti prevence kriminality Liberec“, jehož účelem
bylo navýšení kapacit pracovníků MP o asistenty prevence kriminality (dále jen APK), kteří primárně
působí v sociálně vyloučených (dále jen SVL) a potencionálně rizikových lokalitách, mezi osobami bez
přístřeší, v kontaktních zónách (dopravní uzly, dětská hřiště, okolí škol, parky, náměstí) apod. Prioritou
jejich činnosti je včasná identifikace problémů mezi obyvateli SVL a jejich okolím, monitoring,
mediace a v neposlední řadě zvyšování pocitu bezpečí obyvatel města.
Pokud srovnáme počty APK v Liberci (5,0 úvazku) s množstvím lokalit a rozsahem sociálního
vyloučení, dojdeme k závěru, že kapacity APK v Liberci jsou nedostatečné. Tato omezená kapacita byla
ovlivněna faktem, že projekt APK byl pro Liberec v době přípravy (2017) pilotní, a že panovaly
oprávněné obavy z realizace a usazení projektu ve struktuře úřadu, stejně jako zde bylo riziko
nedostatku kvalitních zájemců o nepříliš finančně ohodnocené pracovní místo. V rámci projektu byl
proveden precizní výběr uchazečů (jaro 2018), díky čemuž vznikl funkční tým pěti asistentů. Díky práci
všech zúčastněných aktérů došlo ke kvalitnímu nastavení projektu, který spolupracuje s úřadem,
sociálními službami i příslušníky bezpečnostních složek (PČR). Tým je složený z aktivních lidí, u nichž
bylo nutné pracovat na nastavení hranic výkonu činnosti. Postupné vylaďování práce asistentů vede ke
kýženému stavu, jímž je mj. role preventistů, mediátorů a komunitních partnerů jak pro veřejnou správu,
tak pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Už svojí pouhou přítomností utlumují riziko přestupkové
činnosti. Díky APK získává město významné informace o sociálním vyloučení na svém území, které
dále používá v nastavení opatření vedoucích k nápravě.
Předpokládaná podoba projektu „Asistenti prevence kriminality Liberec 2“
Zahájení realizace projektu 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu 30. 6. 2022
Maximální celková výše projektu: 12 000 000 Kč
Spoluúčast SML dle výzvy (5%): 600 000 Kč (rozloženo do 3 let)
Jaký problém projekt řeší:
Projekt reaguje na dlouhodobou situaci na území statutárního města Liberec z pohledu bezpečnosti a
pocitu bezpečí obyvatel města, který se vyskytuje především v SVL, ale i ostatních částech města.
Současně projekt reaguje na poznatky, závěry, podněty a skutečnosti získané z probíhající realizace
projektu Asistenti prevence kriminality Liberec, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007824. Na základě
všech shromážděných poznatků projekt nově rozšiřuje počet asistentů prevence kriminality z původních
5 na 10, dále na základě získaných dat z terénní činnosti zvyšuje počet hlavních monitorovaných a
sledovaných SVL v Liberci (bližší popis nových přínosů projektu bude součástí projektové žádosti).
Cíl projektu:
Projekt má za cíl zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města Liberec, a to s aktivním zapojením osob z
cílových skupin. Pro tento účel budou zřízeny pozice 10 asistentů prevence kriminality. Projekt řeší
rovněž uplatnění cílové skupiny na trhu práce zaměstnáním 10 osob, včetně jejich soustavného
vzdělávání pro následné lepší uplatnění na trhu práce.
Očekávané změny:
Realizací projektu dojde ke snižování sociálního a etnického napětí, zlepšení prevence kriminality a
předcházení sociálně patologických jevů především ve všech SVL v Liberci, ale i na celém území
statutárního města Liberec.

Přílohy:
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VÝŇATEK TEXTU Z TEMATICKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PRO OBLAST BYDLENÍ A
BEZPEČNOST 2020–2022 SCHVÁLENÉHO V RADĚ MĚSTA LIBEREC KONANÉ DNE
5. 5. 2020 USNESENÍM Č. 418/2020
Konkrétně docházejí APK na následující místa v Liberci:
-

-

-

Soukromé ubytovny1, které poskytují bydlení sociálně vyloučeným, včetně rodin (Rosa,
Ještědská, Mydlák) a jejich okolí
Bytové domy soukromých majitelů – zejména ulice Vojanova (majitel p. Urban),
Švermova, Hanychovská (majitel p. Komárek), případně další
Místa, kde se pohybují nebo sdružují osoby v krajní bytové nouzi (dopravní uzel
Fügnerova, okolí ulice Na Rybníčku, okolí budovy Krajského úřadu Libereckého kraje
(KÚLK), prostor za nákupním střediskem Kaufland (ulice Milady Horákové)
Okolí škol a trasy k místům MHD (okolí centra - Fügnerova, ulice Orlí, Papírové
náměstí, Barvířská)
Celé širší centrum města (velká koncentrace obchodních center: OC Delta, OC Forum,
OC PLAZA), blízkost dvou rizikových bytových domů (ulice Jablonecká) a lokality
ulice Barvířská (rovněž riziková), včetně náměstí Dr. Edvarda Beneše (zde zejména
během kulturních akcí)
Pobočka Úřadu práce (blízko stanice Fügnerova)
Městská zařízení (skatepark, parky, administrativní budovy, radnice)
Zařízení sociálního charakteru pro pomoc sociálně vyloučeným (nízkoprahové centrum,
nábytková banka)

Výše uvedené zahrnuje spolupráci nejčastěji s těmito subjekty:
-

Městská policie Liberec
Magistrát města Liberec, terénní sociální pracovníci, romský poradce/manažer
sociálního začleňování, kurátoři pro děti a mládež
Základní školy
Probační a mediační služba ČR
Policie ČR
Liberecké Fórum, z.s. – volnočasový klub Dětská duha
Komunitní středisko Kontakt (KS Kontakt, p.o.)
Nábytková banka, z.s.
Denní centrum pro osoby bez domova (NDC Naděje)
Asociace romských představitelů Libereckého kraje, z.s.

Praktické příklady práce APK v Liberci jsou následující:
-

Pomoc při zajištění festivalu cizinců a národnostních menšin „Liberec – jedno město
pro všechny“ na nám. Dr. E. Beneše v Liberci. APK před i během akce (rok 2018, 2019)
dohlíželi na pořádek na náměstí, zasahovali v případě potřeby v problematických

Tak jako jinde v tomto textu, i zde se pod pojmem ubytovna myslí ubytovací zařízení se schváleným
provozním řádem ze strany KHS
1

-

-

-

-

-

situacích mezi návštěvníky, konferenciérce pomáhali s předkladem do romského jazyka
a operativně pomáhali s dalšími úkony. APK rovněž spolupracovali s Policií ČR při
předávání informací o hrozícím konfliktu při pořádání hudebního festivalu
národnostních menšin (2019).
Vícekrát reagovali při výskytu dezorientované osoby v ulici Fügnerova i jinde. Oslovili
jí, během rozhovoru se dozvěděli více a prostřednictvím tísňové linky informovali
městskou policii. Jednalo se o pohřešovanou ženu, kterou později strážníci předali
Policii České republiky; v jiném případě informovali městskou policii o jednání
psychicky nemocného muže, který napadl recepční komunitního centra. Muž byl poté
umístěn na psychiatrické oddělení KN Liberec a následně do Psychiatrické nemocnice
Bohnice.
V rámci spolupráci s neziskovou organizací Naděje uskutečnili několik
doprovodů klientů na úřady státní správy a samosprávy při vyřizování jejich osobních
dokumentů.
V rámci spolupráce s odborem sociální péče poskytli asistenci při depistážní činnosti
v ubytovnách a při místním šetření v problémových rodinách. Od září 2019 je jejich
pravidelnou činností dohled při zahájení a skončení výuky u ZŠ Orlí, Gollova,
Kaplického a další na řádnou docházku žáků do škol, jako prevence před šikanou a
bezpečí žáků jako účastníků silničního provozu. Díky jejich intervenci došlo ke změně
systému ranního odemykání prostor ZŠ Orlí a otevření prostoru dvora před zadním
vchodem do ZŠ jako bezpečnější možnost při čekání zvláště mladších žáků na otevření
budovy ZŠ; Odhalení záškoláků 12 – 14 let a jejich doprovod do ZŠ Gollova; řešení
záškoláctví ve spolupráci se ZŠ Orlí; úspěšná intervence v okolí ZŠ Ještědská a na
ubytovně Ještědská – kontakt s problémovou rodinou a dětmi vedl ke zklidnění situace,
navázání trvalé spolupráce se ZŠ
Díky iniciativě APK ve věci zameškání více jak 300 hodin výuky povinné školní
docházky žáka liberecké ZŠ zahájila Policie ČR v srpnu 2018 úkony trestního řízení
s rodiči dítěte ve věci podezření ze spáchání přečinu ohrožování výchovy.
spolupráce s oddělením kurátorské činnosti MML na problému v ubytovně Rosa;
spolupráce s uvedeným oddělením MML při podezření na záškoláctví dětí z ubytovny
Mydlák
spolupráce s majitelem ubytovny v ulici Hanychovská a pomoc při komunikaci
s ubytovanými rizikovými rodinami
intervence v ubytovně Rosa na základě informace o vypnutí topení (informace
manažera sociálního začleňování, říjen-prosinec 2019). Komunikace s nájemníky a
vyjednávání se správcovou ubytovny.
APK asistovali okrskáři městské policie (dále MP) při jednání s psychicky nemocným
mužem na stavebním úřadě MML
Zajištění předmětů a jejich postoupení dalším úřadům: zjištění podezření z trestného
činu - nález kufru s odcizenými cestovními pasy, pracovními kartami a dalšími doklady
– předáno Policii ČR; nález kabelky s doklady v tramvaji - předáno MP Liberec;
spolupráce s MP L při vrácení nalezené peněženky s doklady, penězi a platební kartou;
nález mobilního telefonu v ulici Fügnerova a předání majiteli; nálezy dvou občanských
průkazů a předání majiteli; nález dvou mobilních telefonů v různých dnech, předání na
MML – Ztráty a nálezy
Pomoc při návratu do běžného života muži bez domova (po partnerském rozchodu byl
bez prostředků a bez znalostí sociálního systému, podpora a pomoc při vyřízení dokladů,
zdravotního pojištění, kontakt s Azylovým domem)

-

-

Pomoc Probační a mediační službě (PMS) při kontaktování dvou osob, motivování
těchto osob ke spolupráci s PMS
Asistence a spolupráce při akci Ulice v pohybu (volnočasová akce pro mládež ze SVL
i ne-SVL prostředí, 2018)
Spolupráce s Policií ČR - nález zájmové osoby; asistence okrskáři MP - nález zájmové
osoby
spolupráce s MP L při řešení opakovaného narušování občanského soužití
mladistvými z ubytovny Ještědská
pomoc v rámci Mikrotýmu (viz výše) při řešení problematiky ubytovny v ulici
Ještědská – komunikace se správcem a majitelem a s místními bydlícími občany, rovněž
s provozovatelem hotelu Petra
opakovaná pomoc při řešení konfliktu mezi sousedy v bytovém domě ul. Americká
na žádost PČR Vápenka – intervence při řešení sousedských konfliktů v SVL,
prevence konfliktů romských rodin v SVL (opakovaně)
zklidnění konfliktu v ul. Fügnerova a následná pomoc a doprovod zraněného do
nemocnice
pomoc zraněné osobě v ulici Fügnerova, přivolání ZZS a spolupráce s bezpečnostní
službou OC Fórum; další asistence s hlídkou MP při přesunu nemocné osoby do
nemocnice; pomoc osobám zdravotně postiženým při kontaktování úřadů (nevidomí,
osoby na vozíku)
spolupráce s MP L na akci Jehla (sběr injekčních stříkaček MP L 1 x ročně)
spolupráce s Policií ČR při zajištění potenciálně rizikové romské zábavy v ulici
Pivovarská (riziko výtržností a konfliktů)
pomoc cizincům po ztrátě zaměstnání u pracovní agentury (zabránění bezdomovectví)
poskytnutím informací a kontaktování na příslušné sociální služby
komunikace s matkou trpící psychickou poruchou uzamčenou v bytě s dětmi, navázání
důvěry a přivolání lékařské pomoci
spolupráce s okrskářem městské policie v centru při řešení problémového nájemníka
bytu
pomoc osobě bez domova v čekárně na pohotovosti v KNL
předání informací a pomoc bezdomovcům v místě jejich přespávání při odstraňování
nadzemního parovodu v ulici Na Františku
spolupráce s Policií ČR při kontrole podnapilých osob v bytové nouzi u prodejny Billa
spolupráce s manažerem kriminality pro město Liberec při zajišťování podkladů pro
bezpečnostní analýzu (PPK 2020-2022) a s Agenturou při popisu cílové skupiny
rizikové mládeže
zajištění pomoci městského útulku pro psa uvázaného 2 dny u garáží v ulici Žitavská
ověřování podezření na falešnou veřejnou sbírku cizími státními příslušníky
žádajícími peníze pro osoby hluchoněmé
asistence Úřadu práce při místním šetření
spolupráce s Městskou policií Liberec (dále MP L) při pomoci nezaopatřeným dětem,
které rodiče nechali bez dozoru (děti na balkoně)
poskytnutí první pomoci při fyzickém napadení cizích osob, přivolání a komunikace
s PČR
spolupráce s Nábytkovou bankou, z.s. při snížení rizika vandalismu v blízkosti skladu
nábytkové pomoci
Oznámení komunikační závady, chybějící dopravní značka u přechodu pro chodce ul.
Na zápraží

-

obnovení životních funkcí při poskytnutí první pomoci dle instrukcí operátorky
Zdravotnické záchranné služby (dále ZZS) při zjištění muže v bezvědomí
uhašení zahořelého odpadkového koše u OC Delta
zjištění nefunkčního prodejního automatu na jízdenky MHD, předání DPMLJ a.s.
zjištění vypáčeného kontejneru OCHL– zabezpečení kontejneru a předání Charitě
pomoc strážníkovi při dopravní nehodě
Spolupráce s Českou poštou - poskytování informací seniorům v době vyplácení
důchodů o bezpečné manipulaci s penězi na veřejnosti
Během svého působení pomohli APK třem osobám při vyřízení nového občanského
průkazu.
zajištění podezřelé osoby při krádeži finanční hotovosti v ulici Fügnerova a její předání
PČR.
zajištění agresivní osoby s psychickou poruchou a předání městské policii

