Asistenti prevence kriminality v Kutné Hoře – opora občanů a městské policie
V roce 2012 byly činností tří asistentů prevence kriminality (APK) zahájeny
konkrétní aktivity sociálně situační prevence, které za dobu jejich působení výrazně
přispěly ke zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v našem městě.
Rozhodnutí zastupitelů spolupodílet se na financování dvouletého projektu
APK, který byl ještě dalším deseti městům hrazen z prostředků evropského
sociálního fondu, se jeví s odstupem pěti let jako správné a pro občany města velmi
přínosné.
Ve výběrovém řízení byli z více uchazečů vybráni Darina Kalajová, Monika
a Mirek Zahradník. Uspěli díky místní, osobní znalosti, schopnosti předcházet
a případně zvládat společensky nežádoucí projevy jedinců a především si spolu
„padli“ do noty nejen v názoru na hodnocení v té době aktuální bezpečnostní situace,
ale i způsobu, jak na ni reagovat. Jejich činnost je velmi široká a prakticky se dotýká
všech základních oblastí prevence od juniorů, až po seniory. I když jsou mantinely
pro koncepční činnosti nastaveny a stanoveny dlouhodobé i krátkodobé úkoly dne,
operativní reakce asistentů na konkrétní situaci, konkrétní jedince konkrétní cílové
skupiny jsou samozřejmostí. Stejně tak jako soustavné specifikování forem
naplňování základního cíle jejich působení: spolu se strážníky MP se podílet na
zvyšování pocitu bezpečí občanů a přispět k základní vizi – napomoci tomu, aby
Kutná Hora byla městem, ve kterém se budou cítit občané i návštěvníci kulturních
památek bezpečně.
Tak, jako pro strážníka městské policie, tak i pro asistenty je výzvou
každodenní komunikační prevence v konkrétní situaci a v reakci na projevy chování
občanů. Je zcela běžné, že APK oslovují již po ránu na přechodech děti i jejich
rodiče, pejskaře venčící své psy, častokrát porušující vyhlášku města, náctileté před
školou či v průběhu dne osoby závislé, nerespektující základní společenské normy
a pravidla. Bez nadsázky se dá říci, že se snaží být všude tam, kde se něco děje
a komunikovat se svými protějšky tak, aby je získali pro dodržování stanovených
pravidel.
Dlouhodobým přínosem tohoto projektu je nejen nižší míra přestupkové
činnosti tam, kde dříve byla průvodním jevem např. u osob „migrujících,“ bez
přístřeší, závislých ale i změna přístupu u části občanů k prevenci, ke své
bezpečnosti a ochraně svého zázemí. V souhrnu se to projevuje mj. ve zvýšené
zodpovědnosti za dodržování základních bezpečnostních standardů a předcházení
vzniku nestandardních situací.
Od roku 2012 počet APK byl průběžně doplňován minimálně o jednoho
asistenta, přičemž při dlouhodobé finanční podpoře z prostředků MV ČR od roku
2013 je jejich činnost dotována v šesti případech i Úřadem práce.
K dnešnímu dni roku 2016 jsou dva APK v trvalém pracovním poměru na dobu
neurčitou s kmenovým zařazením u městské policie Kutná Hora a je snahou, aby byl
v rámci projektu MV v co nejkratší době vybrán další vhodný kandidát na tuto
pracovní pozici za stejných podmínek.

Od příštího roku 2017 plánujeme rozšíření o další tři APK na celkový počet
šest. Tři noví APK budou zařazeni do připravovaného projektu prevence kriminality
MV ČR, další možností k získání finančních prostředků je i Úřad práce Kutná Hora,
se kterým máme velmi dobré zkušenosti při obsazování pracovních pozic, tedy
i asistentů prevence kriminality.

Zpracoval: Mgr. Ing. Václav Mareček, velitel MP Kutná Hora a mentor APK

