Historie APK

Aktivity asistentů prevence kriminality

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra od
září roku 2009 realizuje projekt „Asistent prevence
kriminality.“ Jeho cílem je zvyšování bezpečí nejen
v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí.
Zasazuje se o eliminaci sociálně rizikových jevů,
prevenci útoků a podporu nerepresivních metod
práce obecní policie a Policie ČR.

Vzdělávání
Je zaměřeno na specifické dovednosti nutné pro
výkon práce asistentů a dovednosti související
s osobním rozvojem.
 První pomoc
 Zásady komunikace
 Základy taktického jednání a prevence konfliktů
 Sebedůvěra při práci asistenta
 Řešení krizových situací

Cíle projektu
 Snížení počtu spáchaných přestupků
(protiprávního jednání) a zlepšení mezilidských
vztahů.
 Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města.
 Zajištění vymahatelnosti práva a posílení
subjektů garantujících dodržování práva (veřejná
správa, obecní policie, Policie ČR).
 Motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě
nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné.
 Zvýšení pracovních a sociálních kompetencí,
zvýšení vzdělání, zajištění praxe a zaměstnanosti
pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně
zaměstnatelné.
 Podpora sociální integrace, zvýšení sociálního
statutu, prevence a eliminace sociálního
vyloučení.
 Garance šíření dobré praxe.
 Posílení vnitřní koheze a pozitivních vzorců
chování v rámci rodin.
 Prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní
protiprávní činnosti.
 Prevence rasově motivovaných sporů a
extremistických projevů.
 Změna negativního pohledu majoritní společnosti
na osoby sociálně vyloučené.

Besedy
Asistenti nabízejí v součinnosti s městskou policií
besedy pro žáky základních a středních škol.

Akce pro veřejnost, pro děti a mládež
Cílem těchto akcí je seznámit občany s činností
asistentů a přijetí podnětů a zpětné vazby. Také
přispívají ke zlepšení vztahů mezi majoritou a
minoritou.
 Komunikační dny s asistenty
 Olympijské hry pro děti a mládež
 Talent 2017
 Dny bezpečnosti
 Mikulášská nadílka
Výměnné praxe asistentů
Dochází k výměně dobrých praxí mezi asistenty
z různých měst, hledají se cesty k zefektivnění práce
asistentů a sdílí se problémy, které se při práci
asistenta vyskytují.

Reálný přínos projektu
Strážci přechodů
Asistenti denně řídí dopravu na přechodech pro
chodce v blízkosti základních škol.

Veřejný pořádek
Asistenti dbají na dodržování veřejného pořádku,
odhalují původce černých skládek, odstavených vraků,
dohlížejí na úklid po domácích mazlíčcích atd.

Veřejná hřiště a sportoviště
Asistenti svou přítomností preventivně působí proti
ničení herních prvků, dbají na dodržování návštěvních
řádů a hlásí zjištěné závady.

Komunikace s osobami bez domova
Asistenti komunikují a nabízejí pomoc osobám
bez domova či v těžké životní situaci.

Zaměstnanost
Díky projektu získají práci na dobu určitou osoby
z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Tyto si zvýší
status na trhu práce, kompetence a motivaci
k zaměstnání, případně se sníží jejich sociální
vyloučení.

APK v číslech
 projekt v realizaci v ČR od roku 2009
 od roku 2011 podporován z Evropského sociálního
fondu
 do projektu průběžně zapojeno 250 měst a obcí
 v projektu zaměstnáno cca 750 asistentů
 projekt podpořily i země jako Slovenská republika,
Polsko, Maďarsko a Bulharsko
APK v Bruntále

Nejčastěji řešesné situace APK v Bruntále






ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY
VE MĚSTĚ BRUNTÁL

projekt bude realizován po dobu tří let
vytvoří nové pracovní pozice asistentů
každý asistent bude proškolen
projde řízenou supervizí
Kontakty

Městská policie Bruntál
Nám. Míru 1
792 01 Bruntál
Kontaktní osoba:

Jana Černínová, DiS.
Jana.Cerninova@mubruntal.cz

Provozní doba služby
Po – Pá

7.00 – 22.00 hodin
Důležitá telefonní čísla

Policie ČR
158
Městská policie Bruntál
156
Rychlá lékařská pomoc
155
MěÚ Bruntál, odbor sociálních věcí 554 706 220

„Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo
jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim chováme
podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim
dosáhnout na jejich limity.“
(J. W. Goethe)

