Bezpečné Staré Křečany
(projekt reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009772)

Celkové náklady projektu:

4 163 300,00 Kč

Příspěvek Unie:

3 598 305,00 Kč

Národní veřejné zdroje:

423 330,00 Kč

Výše spolufinancování města:

211 665,00 Kč

Doba realizace projektu:

1. 7. 2018 – 30.06. 2021

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel v obci a zlepšení občanského soužití
prostřednictvím působení 2 APK, a to realizací klíčových aktivit zaměřených na:
a) Působení a zvýšení kompetencí asistentů prevence kriminality, snížení počtu evidovaných
přestupků a trestné činnosti, zvýšení kompetencí APK, zvýšení pocitu bezpečí působením APK
v ulicích, v místech, kde složky Policie ČR nemají šanci působit.

b) Zlepšení sousedského soužití s využitím respektu asistentů v obci a znalostí místní komunity,
součinnosti s ostatními bezpečnostními složkami. Šíření pozitivních vzorů směrem do
komunity.
Dílčí cíle projektu:
-

v souladu s Metodikou APK průběžně vzdělávat 2 osoby z CS pro pracovní pozici APK

-

zvýšení pocitu bezpečí obyvatel v celé obci

-

zachovat přítomnost osob v terénu, které zde i nadále budou vykonávat monitoring včetně
kontaktní práce s obyvateli

-

zpřístupnit pomoc obětem skryté kriminality v prostředí sociálně vyloučených lokalit

-

zlepšit důvěru obyvatel sociálně vyloučených lokalit k Policii ČR, orgánům činným v trestním
řízení

-

zajištění odborného vedení a motivace APK prostřednictvím odborného garanta a mentora a
průběžného vzdělávání APK v souladu s metodikou APK MV ČR

-

zajištění dlouhodobějšího působení APK

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím klíčových aktivit:
KA 01 - Prevence sociálně patologických jevů
KA 02 - Průběžné vzdělávání APK a supervize
KA 03 - Evaluace a závěr projektu

Projekt je hrazen z finančních prostředků ESF prostřednictvím OPZ a SR ČR. Je zaměřen na podporu
asistentů prevence kriminality, na zvýšení jejich kompetencí a jejich podpory na pracovním trhu.
Smyslem je především zlepšení veřejného pořádku a bezpečnosti v rizikových lokalitách, podpora
nerepresivních metod práce městské policie. Pravidelná činnost asistentů prevence kriminality
zahrnuje především dohledy v jednotlivých lokalitách obce Staré Křečany. Jednoduše řečeno dohled
nad veřejným pořádkem, nočním klidem, vandalismem apod. Přispívají též při řešení rodinných nebo
sousedských sporů v zárodku, zvyšování pocitu bezpečí místních obyvatel atd. Projekt je součástí
komplexu opatření prevence kriminality obce Staré Křečany.

Kontaktní spojení:
Obec Staré Křečany
Luděk Pešek, e-mail: dotace@krecany.cz

