Podklady pro informaci na jednání RVPPK dne 270619 –
„Projekty prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách – 10 let
Asistentů prevence kriminality, pilotní projekt Domovník – preventista,
otázka dalšího financování“
V září tohoto roku uplyne 10 let, kdy byl odborem prevence kriminality připraven a postupně
realizován v obcích po celé ČR nejúspěšnější a nejvyužívanější preventivní projekt Asistent
prevence kriminality (dále jen „APK“). Proto byly též letos již realizovány dvě konference,
první v Sokolově a druhá v Orlové. Závěrečnou třetí, která shrne uplynulých 10 let
preventivního projektu, se uskuteční na sklonku letošního roku v Praze.
APK je specifický projekt zvyšující bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, působící
preventivně proti extremismu a motivující samosprávy i občany k hledání pozitivních řešení
problémů. APK má prokazatelně pozitivní výsledky a dopady na zvýšení veřejného pořádku
a bezpečí v problémových lokalitách a na zaměstnanost dlouhodobě a obtížně
zaměstnatelných osob. Podílí se na prevenci kriminality v obci, přispívá k ochraně
a bezpečnosti osob a majetku, předchází možnému protiprávnímu jednání svou přítomností
a zejména svými komunikačními schopnostmi, vystupuje jako mediátor možných
sousedských sporů, monitoruje dodržování čistoty veřejných prostranství, pomáhá ostatním
občanům v sociálně vyloučené lokalitě.
APK jsou finančně podporováni z dotací Ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality
na místní úrovni. Další pak působí i z jiných zdrojů, např. z podpory úřadů práce na základě
dohody mezi MV a Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, z Evropského sociálního fondu
Operačního programu Zaměstnanost (ESF OPZ), ale také přímo z vlastních rozpočtů obcí.
Odhadem tak působí v celé ČR na 500 asistentů prevence kriminality.
Aby bylo úspěšných i dalších 10 let tohoto projektu, má před sebou MV mj. tyto výzvy –
zajistit další financování projektu v tak velkém rozsahu, sjednocovat přístupy k pozici APK při
financování z různých zdrojů dle vydané metodiky APK, promítnout APK do Národní
soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací či zajistit kvalitní školení mentorů.
Dalším úspěšným projektem realizovaným v obcích v souvislosti se sociálním vyloučením
a prevencí kriminality je „Domovník- preventista“, kdy již druhým rokem běží jeho realizace
v rámci projektu financovaného z ESF OPZ, jejímž výstupem by měla být obdobná metodika,
jako v případě APK.
I v letošním bude vyhlášena výzva na dotace prevence kriminality obcím a krajům (investiční
i neinvestiční) v Programu prevence kriminality na místní úrovni. Vše je připravováno tak,
abychom mohli tradičně ke konci měsíce listopadu 2019 vyhlásit Výzvu na dotace pro rok
2020 v částce minimálně 51,9 mil. Kč.
Odbor prevence kriminality MV, červen 2019
Příloha: tabulky počtů APK, DP za rok 2018, 2019

