ZÁPIS
z jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na
realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality pro rok 2021

Datum a místo jednání: 16. března 2021, MV Nad Štolou 3, Praha 7 (online), od 9.00 hod.
Vzhledem kvládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a vsouladu s rozhodnutím

státního tajemníka v Ministerstvu vnitra o zákazu konání hromadných akcí bylo jednání vedeno

pomocí videokonference. Zápis a tabulka s podpořenými projekty a položkami budou členy

komise schváleny per rollam.
Přítomni:

Členové komise:

JUDr. Michal Barbořík — předseda komise, OPK MV

Mgr. Kateřina Bělohlávková, OPK MV

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, OKW PP ČR
plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ŘSPP PP ČR
pplk. Mgr. Martin Klečka, ÚSKPV PP ČR

Mgr. Jana Divišová, na základě plné moci zastupovala Mgr. Kateřina Pohůnková, OTPR MV
Mgr. Martin Koňařík, na základě plné moci zastupoval Mgr. Václav Počta, OBP MV
Průběh jednání:
Členové komise byli seznámeni s čestným prohlášením o nepodjatosti a mlčenlivosti (viz

příloha zápisu) a všichni s ním vyjádřili souhlas.

Po uvítání členů komise sdělil předseda kpmise, že bude posuzováno celkem 37 projektů,
a to ze 2 útvarů PP CR, 2 útvarů MV CR a 11 krajských ředitelství policie. Celkový
požadavek na finanční prostředky na předložené projekty činí 3,687.538 Kč.
Na rok 2021 byla na Program MV v oblasti prevence kriminality vyčleněna v rozpočtu

Ministerstva vnitra částka 2,000.000 Kč, v rozpočtu PP ČR je navíc 292.664 Kč na projekty

PP ČR na rok 2021 z nespotřebovaných výdajů z Programu z roku 2020 a z let předchozích.
Z důvodu pozdního vyúčtování dále zůstává na účtu KŘP Moravskoslezského kraje 6318573
Kč, které budou, v případě podpory, použity k úhradě projektů tohoto kraje.
Při posuzování předložených projektů se bude postupovat následně:

na

Podporovány budou1:

Celostátní preventivní projekty, které jsou k dispozici všem KŘP, reagujíc[ na aktuální témata

a související s prioritami aktuální Strategie prevence kriminality v Ceské republice a

schválenými prioritami ve výzvě.

Projekty zaměřené na následující prioritní oblasti:

a) Děti (děti jako zvlášť zranitelné oběti, trestná činnost páchaná dětmi, prevence
závadoveho chování představujícího šikanu, smlouvání bitek apod.) - priorita pro rok
2021;
* Jak vyplývá ze schválených Podmínek pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci
resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2021 (dále jen „Podmínky“).

b) Senioři (senioři jako zvlášť zranitelné oběti, podvody na seniorech, senioři v on—Iine
prostředí, ochrana majetku a finančních prostředků);
c) Bezpečnost vdigitá/ním prostředí (bezpečný pohyb von—Iine prostředí, eliminace
podvodného chování a kyberkriminality);
d) Závislostní problematika (alkohol a drogy za volantem, aktivity podporující zákaz

prodeje alkoholu dětem, zákaz hazardního hraní u dětí, prevence rizik a zvyšování
právního vědomí, systémové vzdělávání v této oblasti);

e) Péče o oběti trestných činů, vzájemná tolerance a potlačování agresivity (práce
sobět'mi, domácí násilí, práce policie ve vztahu kmenšinám, eliminace rasových

konfliktů, neakceptování agresivního chování včetně agresivity za volantem);
f)

Prevence majetkové trestné činnosti (včetně poškozování cizí věci a sprejerství,
osvětové a edukační aktivity, informace a rady pro veřejnost, inovativní nástroje).

Podporovány budou projekty, které lze v rámci dobré praxe využít na celém území ČR a
nejsou licenčně omezeny pouze na určité území.
.

Nebudou podporovány zejménaz:
a) projekty a položky, které jsou zaměřeny na propagaci P ČR a nemají vysloveně
preventivní charakter;

b) dále projekty KŘP, které se zabývají problematikou řešenou celorepublikovými projekty
a kampaněmi;

c) projekty, které by měly být řešeny jednotně celorepublikově a jejich řešení v rámci
jednotlivých krajů či dokonce jen územních odborů (navíc v každém regionu řešené
jinak) není efektivní a správné;
d) opakující se projekty, které nemají dostatečně nastavena kritéria hodnocení efektivity
a/nebo jejichž účinnost není dostatečně doložena, vydávání letáčků bez navazujících
aktivit, dárků s logem P CR, atd.;

.

Současně musí projekty navržené k poskytnutí finančních prostředků splňovat podmínky
pro uvolňování prostředků a sledují schválené priority uvedené ve výzvě k předložení
projektů a v podmínkách pro uvolňování prostředků čl. 2 (viz přílohy);

.

Členové komise se usnesli, že pokud některý z hodnocených projektů bude hodnocen
přidělení finančních prostředků je 30 bodů (včetně). Počet bodů je uveden vtabulce

s podpořenými projekty a položkami (viz příloha).
.

Předseda komise informoval členy komise, že jako ředitel odboru prevence kriminality
využil svého oprávnění a udělil zcela mimořádnou výjimku z důvodu komplikací spojených

s pandemií nemoci COVlD-19 z Podmínek pro uvolňování účelově vyčleněných finančních

prostředků na realizaci resortního Programu Ministerstva vnitra voblasti prevence
kriminality vroce 2020, kdy je včl. 6, odst. 2 uvedeno, že nepředložení finančního

vyhodnocení a závěrečné zprávy nejpozději do 15. února 2021 bude mít za následek
neposkytnutí finančních prostředků vroce 2021. Výjimka byla udělena Krajskému
2 Nad rámec schválených Podmínek pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci
resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2021 (dále jen „Podmínky")

ředitelství Libereckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, a to na základě řádně

odůvodněné žádosti o udělení výjimky. Důvodem bylo zvážení reálného stavu pandemické
situace, která trvá už druhým rokem, přičemž Policie ČR plní v této situaci zásadní úkoly

v rozsahu zákona a opatření vlády ČR a je rovněž co do personálních zdrojů a organizace

práce zásadně negativně ovlivněna souvisejícími omezujícími opatřeními. Zároveň ale
piatí, že v době konání této komise všechna krajská ředitelství požadované finanční
vyhodnocení a závěrečnou zprávu předložila.
.

Předseda komise vyjádřil velkou spokojenost skvalitou zpracování (popisu
v požadovaném formuláři žádosti) předložených projektů Krajského ředitelství Plzeňského
kraje a označil je „za vzorové".

Tabulka s podpořenými projekty a položkami bude po schválení ministrem vnitra zveřejněna

na webových stránkách MV a současně zaslána v elektronické podobě na vědomí všem
krajským koordinátorům prevence policie. Krajská ředitelství policie a útvary PP ČR , které

žádaly o finanční prostředky, budou po schválení ministrem vnitra vyrozuměny
o poskytnutí/neposkytnutí finančních prostředků dopisem ředitele odboru prevence kriminality

MV.

Návrhy na přidělení finančních prostředků jednotlivým projektům a hlasování Komise
viz přiložená tabulka s podpořenými projekty a položkami.
Informace k projednávaným projektům

Policejní prezidium ČR
1. Odbor komunikace a vněiších vztahů PP ČR, odd. prevence
2020 — 2 projekty, 1 projekt vyhodnoceno; 1 projekt - prodloužena realizace do 2021; 1
projekt z roku 2019 — prodloužena realizace do 11/2021

1.1: Zabezpečte se IV.
Projekt je realizován od roku 2018 s každoroční podporou MV. V předchozích ročnících bylo
řešeno mechanické a mechatroníoké zabezpečení. V roce 2021 by měla být problematika
ucelena a šířena především interně do policie jako jeden z nástrojů mobilní bezpečné
platformy a prostřednictvím odboru pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál jako informace
pro koncové uživatele — veřejnost. Rozvoj projektu je potřebný i vzhledem k jeho zapojení do
Evropského dne proti vloupání. Celorepublikový projekt na snížení nápadu trestné činnosti,
osvětu kveřejnosti, sdílení nových metod a systémů efektivního zabezpečení a proškolení
policistů:
1) Rozšíření do mobilní bezpečnostní platformy
2) Šíření informací o projektu široké veřejnosti; formou tištěných letáků i elektronického
baneru informovat veřejnost o moderních formách zabezpečení. Na odboru pro zbraně,

střelivo a bezpečnostní materiál se jedná o čekající veřejnost, která je cílovou skupinou

při zabezpečování zbraní a střeliva v domácím prostředí. Široké veřejnosti se

informace předají prostřednictvím inzertního sdělení v tištěných i elektronických
médiích.
Cílovou skupinou všechny věkové kategorie občanů, tj. široká veřejnost. A také specialisté na
majetkovou trestnou činnost z řad Policie ČR a nově všichni policisté pracující s mobilní
bezpečnostní platformou. Působnost projektu je celorepubliková. Požadavek je na položku

Inzertní medializace 2 opakování (jaro a podzim) 160.000 Kč; grafická výroba letáku a el.
banneru 8.000 Kč; propagační předměty pro Evropský den proti vloupání — přívěskové baterky

event. svítilny s logem projektu, min. 200 ks, 1 ks á 50 Kč a visací zámek s logem projektu,
min. 200 ks, 1 ks á 60 Kč.

Požadavek: Kč 190.000,-

Komise dogoručuie: podpořit částkou Kč 168.000,-; Komise nepodpořila položku propagační
předměty, upozornila na poměrně vysokou částku jednotlivých předmětů a zároveň celkově
malé množství, kdyjde o neefektivní využití finančních prostředků.

1.2: Chraň svůj svět!
Základem programu bude preventivně informační kampaň založená na nově vytvořené
hudební skladbě podpořené klipem s odkazy do problematik sociálně patologických jevů
v prostředí školní mládeže (návykové látky, sociální izolace & vyloučení/šikana, sociální sítě,

agresivita atd.). Projekt pracujejednak 5 online formou kampaně, ale také s možností realizace
série eventových akcí, dle aktuální epidemiologické situace. Projekt bude určen všem dětem

se zohledněním dětí v SVL a dětí z dětských domovů. Hudebník Tokhi spolupracuje
s Nadačním fondem Hanky Kynychové. Cílem jejich spolupráce bude působení na
volnočasové aktivity dětí vdětských domovech. Na skladbu bude navazovat Choreografie
společného tance — tzv. flash mob, který by tančily děti po celé ČR. Jedná se o celorepublikový

projekt. Požadavekje na veškeré aktivity spojené s tvorbou písně, natáčením klipu a informací

k daným problematikám — Kč 120.000; realizace 3 eventových akcí — rozpočet na jednu akci

zahrnuje technické zajištění, tj.

ozvučení,

podium,

propagace,

produkce,

PR,

účast

H.Kynychové a Tokhiho, medializace Kč 240.000; velkoformátový roll — up + grafický návrh Kč
4.000.
Požadavek: Kč 364.000,-

Komise dogoručuie: podpořit částkou Kč 224.000,-;

Komise navrhuje podporu pouze

1 eventove' akce, a to s podmínkou, že bude streamovaná on—line (3 rozpočtem 100.000 Kč).

Tím dojde k zapojení většího počtu cílové skupiny.

2. ÚSKPV; odbor pátrání + oddělení prevence odboru komunikace a vněiších vztahů PP ČR

2020 — nepožadováno

2.1: ZTRACENÝat'zůstane jen jeden!
Ve spolupráci se zpěvákem Markem Ztraceným je záměrem vytvořit krátká výuková videa

stématem prevence pohřešování. Videa budou postupně dostupná na sociálních sítích,
internetových stránkách Policie ČR a Ministerstva vnitra. Současně bude možné tato videa
použít jako celek při preventivních akcích PČR na školách a letních táborech. Videa budou

v délce do 1 minuty (komunikace mezi rodiči a dětmi, chování na letních hudebních festivalech
a koncertech, požívání alkoholu a jiných omamné psychotropních látek, negativní chování
v partě, Záškoláctví). Podstatnou částí celého projektu bude celorepubliková mediální
prezentace problematiky pohřešování dětí prostřednictvím TV Nova a jejího pořadu Snídaně
s Novou. Záměr zaplatit vysílání celého pořadu, tzv. výjezdní vysílání. Celý pořad by se vysílal
z prostor Muzea Policie ČR. Součástí pořadu by byly jednotlivé vstupy na téma pátrání po
pohřešovaných dětech a kriminalita mládeže. Představíly by se také jednotlivé složky Policie
ČR. Vystoupila by hosté. Ambasadorem projektu by byl Marek Ztracený. Spuštění projektu je
naplánováno kolem 25. 5. 2021 u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Po
odvysílání by následovaly celorepublikové akce na školách a letních táborech. Alternativou

Snídaně s Novou by bylo vysílání na hudební stanici óčko. Cílovou skupinou jsou děti ve věku
kolem 15 let. Požaduji finanční prostředky na realizaci pořadu Snídaně s Novou/vysílání v TV

óčko —- náklad na realizaci 1 vysílání celého pořadu Kč 106.000; prezentace vtištěných a

internetových médiích — Kč 90.000; silikonové ztracenky, min. 1000 ks, 1 ks á do 19 Kč +

potisk či ražba a grafická příprava cca Kč 26.000.

Požadavek: 222.000,Komise dogoručuie: podpořit částkou Kč 116.000,-; vzhledem ke skutečnosti, že k dnešnímu
dni není znám souhlas TV Nova s realizací samostatného pořadu, navrhuje komise realizovat

projekt s využitím běžných & již vyzkoušených mediálních forem (do TV by byly realizovány
pouze jednotlivé vstupy, např. do zmiňované Snídaně sNovou) & nepodpořit tak částku
související se samostatným pořadem.

Ministerstvo vnitra

3. Policejní akademie ČR
2020 - nepožadováno

3.1: Trauma-senzitivníjóga pro oběti a pachatele trestné činnosti

Projekt je zaměřen na podporu a rozvíjení aktivit v oblasti preventivního působení na oběti
trestných činů, vzájemnou toleranci a potlačování agresivity Cílovou skupinou jsou oběti TČ,
ale také pachatelé TČ Projekt vychází z konceptu restorativní justice a byl by realizován na
základě dobré praxe a to konceptu Trauma—sensitive yoga. Koncept vytvořil D. Emerson ve
spolupráci s B. van der Kolkem, který se věnuje na univerzitě v Bostonu výzkumu

posttraumatické stresové poruchy. V Massachusetts bylo vytvořeno centrum, které realizuje
programy trauma-senzitivní jógy pro oběti znásilnění, domácího násilí, aje také pro dětské
oběti či oběti terorismu a válečné veterány. Tato terapie byla přenesena i do vězeňského
prostředí, kde je realizována v některých věznicích v USA, Mexiku a několika evropských
státech. Jóga je zde formou psychoterapie, neboť se jedná o autogenní trénink účastníků. U
osob vykonávajících trest odnětí svobodyje složkou penitenciární peče. Hlavní aktivitou je 10
lekcí jógy (terapeutická intervence a jako resocializační aktivita) se skupinou 10 účastníků.
Lekce trvá 90 min. a probíhat by měla 1x týdně Součástí| mapování potřeb obětí s následnou
evaluaci (dotazníkové šetření). Projekt je realizován jako pilotní a přinášející do České
republiky koncept Trauma-sensitive yoga a bude prozatím realizován na PA ČR V případě

úspěchu je potenciál se rozvíjet na celorepublikové úrovni. V případě nepříznivé
epidemiologické situace je možné realizace projektu prostřednictvím online lekcí. Cílová
skupina obětí tě bude vybrána ve spolupráci s organizacemi pomáhajícím obětem tč.
Požadavek - cvičební pomůcky (10 x podložka na cvičení jógy pro účastníky — oběti; celkem
10 podložek, 1 podložka cca 500 Kč — účastníci si ji ponechají; dtto pro pachatele tč).
Požadavek: Kč 10.000,-

Komise dogoručuje: projekt plně podpořit; komise však doporučuje projekt realizovat pouze
za následujících podmínek. V případě nepříznivé epidemiologické situace projekt nerealizovat
online. Je možné mít nakoupeny cvičební pomůcky a realizovat jej až po zlepšení situace.
Podmínkou pro realizaci je dále doložení kvalifikace lektora. Velkou pozornost je nutné
věnovat ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR výběru účastníků z řad osob ve výkonu trestu
odnětí svobody tak, aby projekt realizovali ze svého přesvědčení ktomuto přístupu a na

základě pozitivní motivace.

4. VPŠ a SPŠ MV v Praze
2020 — nepožadováno

Stanovisko Expertní skupiny k SVM doloženo

4.1: ťjsemkriminalistou, ťnormalnijenemlcet
V rámci projektu chtějí vytvořit na škole modelovou speciální výslechovou místnost, která by
samozřejmě odpovídala standardům SVM. Vytvořením této místnosti bude možné žákům

představit skutečne prostředí pro jednání se zvlášt zranitelnými obětmi, naučitje se v prostředí
pohybovat. Místnost bude přístupná pro jakékoliv složky PČR. Díky tomu se žáci přímo na
škole setkají s odborníky z praxe. Druhá část projektu je zaměřena na prevenci, ale i řešení

krizových situací v souvislosti se sociálně patologickými jevy, které vznikají i v prostředí školy.

Okruhy: kriminalita mládeže a na mládeži, zvlášť zranitelná oběť, šikana a kyberšikana.

V každém okruhu bude přednáška s diskusí, modelová situace, výstupy formou dotazníků,
řízených rozhovorů, evaluace. Veškeré tyto aktivity je možné provést i v online prostředí.
Cílovou skupinou jsou žáci třetích a čtvrtých ročníků — u první části projektu. U druhé jsou
cílovou skupinou všichni žáci školy. Přínos realizace projektu bude i pro učitele a pracovníky
školy. Po zavedení projektu je předpoklad zapojení i pobočky školy v Sokolově. Požadavek —
vybavení SVM — Kč 99.000; flipchart Kč 4000; propagační materiál — roll up banner, edukační

leták (roll up 85 x 200 cm, 1 ks a' 5000 Kč; letáky — v rozloženém stavu A4, min. 500 ks, 1 ks

á 10 Kč) — tj. 10000 Kč na každou část projektu.
Požadavek: Kč 123.000,Komise dogoručuie: projekt plně podpořit

Policie ČR
5. KŘP Zlínského kraje

2020 — nepožadováno; Il. kolo -— 1 projekt vyhodnoceno

5.1: Nedejte šanci zlodějům! — obrazovky ve vozidlech MHD

Projekt je zaměřen na předcházení majetkové kriminality, především krádeže vloupáním do

bytů, rodinných domků a rekreačních objektů. Vytvoření grafického návrhu preventivního
spotu, který bude zhotoven v rámci KŘP a bude upozorňovat na ochranu a zabezpečení

obydlí. Určeno pro širokou veřejnost. Spot bude vysílán v měsíci červen a říjen, bude promítán
ve vozidlech MHD ve Zlíně a Otrokovicích (66 vozů s 87 displeji), počet zobrazení cca 1300

denně. Požaduji prostředky na vysílání spotu ve vozidlech MHD, předběžně na 2 měsíce
Požadavek: Kč 30.000,-

Komise dogoručuje: projekt plně podpořit

6. KŘP Olomouckého kraje

2020 — 1 projekt, vyhodnoceno; ||. kolo — 4 projekty vyhodnoceno

6.1: Nenechám se napálit !!
Projekt je pokračování projektu 2 roku 2020, kdy měl mezi cílovou skupinou velký úspěch. Je
zaměřený na předcházení trestné činnosti na seniorech. A to jak v domácím prostředí, tak i
mimo domov. V rámci projektu letos nebudou vytvářet stolní kalendář, kde budou kromě běžně
uváděných údajů uvedeny preventivní rady k danému problému a ilustrovaný obrázek, který
humorně znázorňuje příběh, ale využijí stávající. Bude se opět jednat o varování před
podvodnými telefonáty pod různými legendami, výhodné koupě, přeplatky energií, atd. Budou
zde i rady jak se chovat na soc.sítích, jak nakupovat přes internet atd. Celkem 28 obrázků

různých situací a rad. Na každé stránce kalendáře bude uveden i kontakt na tísňovou linku a
kontakt na bezplatnou senior linku. Bude ponechán i prostor pro možné dopisování do

kalendáře např. různé tel. čísla či schůzky.

Kalendáře budou rozdávány při besedách se

seniory v klubech seniorů v rámci celého kraje. Cestou obecních úřadů by se měly kalendáře

dostat i kseniorům, kteří nikam nechodí. Požaduji prostředky na grafickou úpravu a tisk
stolního kalendáře (min. 2000 ks a 40 Kč)
Požadavek: Kč 80.000,-

Komise dogoručuie: projekt plně podpořit

7. KŘP Jihomoravského kraje

2020 - 2 projekty nepodpořeno; ll. kolo — 4 projekty předloženy, 3 podpořeny a

vyhodnoceny

7.1: Bezpečně vkyberprostoru— kteréje správně?
Kyberkriminalita je nejčastější problematikou, kterou preventisté KŘP nejčastěji řeší na
školách. Vtéto oblasti KŘP spolupracuje sJihomoravským krajem a realizuje preventivní
projekt Bezpečně vkyberprostoru, jehož součástí jsou besedy, každoročně vyhlašované

soutěž atd. Nyní by chtěli policisté připravit aktivity vtéto oblastí pro mladší děti. V rámci
projektu chtějí vytvořit preventivní omalovánky na uvedenou problematiku. Omalovánky budou
doprovodným materiálem a zároveň pomůckou pro pedagogy, co lze sdětmi rozebírat.

Omalovánky budou formátu A5 a jsou určeny pro děti z I. stupně ZŠ. Na jedné straně bude

špatné chování — na druhé správné. Pedagogové, event. rodiče budou moci s dětmi danou

situaci rozebrat a vysvětlit pročje to špatně a proč by to děti dělat neměly. Požaduji prostředky
na vytvoření obrázků — min. 10 ks, 1 ks á 1.300, tj. 13.000 Kč; výrobu a tisk omalovánek vč.
grafické úpravy — min. 7000 ks, 1 ks á cca 15 Kč, A5.

Požadavek: Kč 118.000,Komise dogoručuie: projekt nepodpořit; Komise je informována o celorepublikovém projektu

PP ČR, který je zaměřen na problematiku kyberkriminality „Tvoje cesta onlinem“. Vrámci
tohoto projektu jsou připraveny materiály pro děti, rodiče i pedagogy, které je možné - a také

z PP ČR doporučené — při realizaci tohoto typu projektů využít. Vzhledem k tomu, považuje
komise přidělení finančních prostředků na tento projekt jako neefektivní.

7. 2: Bezpečně vkyberprostoru— zabezpečení profilů
Problematika kyberkriminality. Na projektu Bezpečně vkyberprostoru spolupracuje KŘP
s Jihomoravským krajem V rámci tohoto projektu cílí na dospělé. V rámci besed ke

kyberkriminalitě jsou časté žádosti o pomoc voblasti napadení účtu na sociálních sítích.
Kromě realizovaných besed a dalších aktivit připraví pro dospělé jednoduchou brožurku
snávody, co dělat, když dojde knapadení účtu na nejpoužívanějších sociálních sítích.
Požaduji finanční prostředky na brožurku A5, barevné provedení včetně grafické úpravy, min.

4000 ks, 1 ks á cca 20,-.
Požadavek: Kč 80.000,Komise dogoručuie: projekt nepodpořit; Komise je informována o celorepublikovém projektu
PP ČR, který je zaměřen na problematiku kyberkriminality „Tvoje cesta on/inem“. Vrémci

tohoto projektu jsou připraveny materiály pro děti, rodiče i pedagogy, které je možné - a také

z PP ČR doporučené — při realizaci tohoto typu projektů využít. Vzhledem k tomu, považuje

komise přidělení finančních prostředků na tento projekt jako neefektivní.

7.3: Obezřetný senior - kalendáře
Projekt zaměřený na seniory. Policisté realizují preventivní besedy a aktivity v průběhu celého
roku. K dispozici mají aktuální letáky s informacemi. V letošním roce by zdrojem informací měl
být, krom klasických letáků, preventivní stolní kalendář. Bude obsahovat ilustrace, které budou

upozorňovat na nejčastější rizika související se seniorskou populací. Podvody, krádeže, rizika
související s užíváním internetu atd. Chybět nebudou důležitá telefonní čísla tísňových linek.
Jednalo by se o 28 ilustrací, tj. 28 rizikových situací a preventivních rad. Rozdáváno při
besedách, event. po domluvě s městskými či obecními úřady. Požaduji finanční prostředky na
grafické návrhy min. 28 obrázků zpracovaných profesionálem (1 obrázek á 1200 Kč) -— tj.
33.600 Kč; stolní kalendáře vč. grafické úpravy (min. 2200 ks, 1 ks á 60 Kč) — tj. 132.000 Kč.
Požadavek: Kč 165.600,-

Komise dogoručuie: projekt plně podpořit

8. KŘP Ústeckého kraie

2020 - 1 projekt, nepodpořeno
8.1: Vzdělávání seniorů — „Bezpečí seniorů v realitě i na Sitich “
Projekt zaměřený na seniory. Vroce 2019 zrealizovalo KŘP pilotní projekt — dvoudenní
konferenci pro seniory, posluchače Univerzity 3. věku UJEP Ústí nad Labem, která proběhla
ve spolupráci s Divadlem VeTři V důsledku epidemiologické situace, která má za násiedek
snížení přímých aktivit zaměřených na seniory, připravilo KŘP preventivní projekt, který do
jisté míry, vč preventivních témat, přenáší program pilotní preventivní konference z r. roku
2019 do videospotů. Tento videoprojekt bude součástí a doplněním programu pro seniory a

současně zástupným projektem v případě, že epidemiologické situace nedovolí přímý kontakt
s cílovou skupinou. Předkládaný projekt předpokládá realizaci dvoudenní konference prioritně
pro posluchače Univerzity 3. věku UJEP a tří seminářů pro seniory v klubech pro seniory

v Třebenicích na Litoměřicku, v Teplicích a na Mostecku. Všechny aktivity mají část

teoretickou a praktickou. Praktická část je vpodobě divadelní inscenace Divadla VeTři.

Požaduji finanční prostředky na preventivní divadelní představení Divadla VeTři — 7
představení v 5 dnech (1 představení, 2 herci, 5.500 Kč — tj. Kč 38.500); pronájem

přednáškového sálu UJEP Ústí nad Labem (2 dny, 1000 kč/den — tj. Kč 2000); preventivní
materiál — reflexní tašky (250 ks, 1 ks a' 60 kč — tj. 15.000); preventivní materiál — nástěnné

kalendáře A3 (250 ks, 170 Kč á 1 ks — tj. 42.500)

Požadavek: Kč 98.000,Komise dogoručuie: podpořit částkou Kč 83.000,-; Komise doporučuje podporu podmínit

skutečností, že se příjemce vrámci vyhodnocení projektu zaměří podrobně na předávání
získaných informací od zúčastněných aktivních seniorů dalším seniorům (ideálně s
vyčíslením), a to především (ale nejen) v klubu v Třebenicích.

9. KŘP Moravskoslezském kraie

2020 — 2 projekty, prodlouženo 2021; II. kolo —- 2 projekty vyhodnoceno 9. 3. 2021

9.1:

Edukační videa k projektu „PORADCE policejní rádce pro bezpečný život“

zaměřené na oblast trestné činnosti páchané dětmi ve věku do 15 let

Projekt reaguje na potřebu prevence protiprávního a závadového chování dětí mladších 15-ti
let, které je pácháno např. formou šikany, fyzického násilí, výtržnictví, atd. Základní aktivitou
projektu je edukační video, které seznámí odbornou i širokou veřejnost a zvláště děti, jakým
způsobem se může osoba mladší 15 let dopustit protiprávního jednání. Video popisuje možné
krizové situace na základě smyšlených příběhů. Video se zaměří na zvyšování povědomí o
protiprávním a závadovém chování nezletilých, pomoc při řešení rizikových situací, postupy
řešení konkrétních problémů, podporu vzdělávání vtéto oblasti. V interakci s přednáškami
policejních preventistů, kteří témata doplňují svým výkladem, a to např. i distanční formou, se

jedná o komplexní vzdělávací nástroj. Edukační video je podkladem k navazujícím
preventivním přednáškám pro jednotlivé třídy, rodiče a další zájemce. Edukační video bude
zveřejněno a trvale přístupné na webových stránkách PČR (konkrétně na YouTube PČR.
Požaduji finanční prostředky na zhotovení videa v délce cca 5 -— 15 min., jehož součástí budou

komentáře od vybraného herce (střih, studio, režie, honorář herce cca 10.000 Kč; výroba

animace vč. animačních a přechodových efektů s obrázky, grafy, piktogramy za účelem
zdůraznění obsahu cca 25.000 Kč; produkce, režie, grafické práce, kompletace videa a
přechodů animace zvuku, vč. doplnění a úprav textu cca 25.000 Kč).
Požadavek: 60.000

Komise dogoručuie: projekt plně podpořit; jako podmínku poskytnutí podpaly doporučuje
uložit příjemci předání všech 14 vytvořených videí v tomto projektu do celé PČR, všem

krajským ředitelstvím policie !( využití pro jejich preventivní aktivity.

9.2: Edukační video kprojektu „PORADCE policejní rádce pro bezpečný život“

zaměřené na oblast trestné činnosti páchané dětmi ve věku od 15 let
Projekt reaguje na potřebu prevence protiprávního a závadového chování dětí starších 15—ti
let a osob blízkých tomuto věku, které je pácháno např. formou neoprávněného přístupu
kpočítačovému systému, porušením autorských práv, pohlavního zneužívání, znásilnění,
majetkové trestné činnosti apod. Video popisuje možné krizové situace na základě smyšlených

příběhů. Video se zaměří na zvyšování povědomí o protiprávním a závadovém chování
mladistvých, pomoc při řešení rizikových situací, postupy řešení konkrétních problémů,

podporu vzdělávání vtéto oblasti. Vinterakci s přednáškami policejních preventistů, kteří

témata doplňují svým výkladem, a to např. i distanční formou, sejedná o komplexní vzdělávací
nástroj. Edukační video je podkladem k navazujícím preventivním přednáškám pro jednotlivé
třídy, rodiče a další zájemce. Edukační video bude zveřejněno a trvale přístupné na webových
stránkách PČR (konkrétně na YouTube PČR. Požaduji finanční prostředky na zhotovení videa
v délce cca 5 — 15 min., jehož součástí budou komentáře od vybraného herce (střih, studio,
režie, honorář herce cca 10.000 Kč; výroba animace vč. animačních a přechodových efektů

s obrázky, grafy, piktogramy za účelem zdůraznění obsahu cca 25.000 Kč; produkce, režie,

grafické práce, kompletace videa a přechodů animace zvuku, vč. doplnění a úprav textu cca
25.000 Kč).

Požadavek: Kč 60.000,Komise dogoručuie: projekt plně podpořit; jako podmínku poskytnutí podpory doporučuje

uložit příjemci předání všech 14 vytvořených videí vtomto projektu do celé PČR, všem

krajským ředitelstvím policie !( využití pro jejich preventivní aktivity.

9.3: Edukační video k projektu „PORADCE policejní rádce pro bezpečný život“

zaměřené na závislostní problematiku
Projekt reaguje na potřebu prevence před užíváním či jakoukoliv manipulací s omamnými a
psychotropními látkami. Cílem je objasnit zejména mladým a dospívajícím lidem fakta o
drogách a tím je připravit na možné právní rizika spojená sjejich užíváním a manipulací.

Zabývá se i problematikou drog za volantem. Video popisuje možné situace na základě

smyšlených příběhů. Video se zaměří na fakta o drogách a na možná právní rizika spojená
sjejich užíváním a manipulací, trestní rizika za jednání související s výrobou a jiným
nakládáním, šířením drog, výrobou či držením,atd. Vinterakci spřednáškami policejních
preventistů, kteří témata doplňují svým výkladem, a to např. i distanční formou, se jedná o
komplexní vzdělávací nástroj. Edukační video je podkladem knavazujícím preventivním
přednáškám pro jednotlivé třídy, rodiče a další zájemce. Edukační video bude zveřejněno a

trvale přístupné na webových stránkách PČR (konkrétně na YouTube PČR. Požaduji finanční

prostředky na zhotovení videa v délce cca 5 —— 15 min., jehož součástí budou komentáře od

vybraného herce (střih, studio, režie, honorář herce cca 10.000 Kč; výroba animace vč.

animačních a přechodových efektů s obrázky, grafy, piktogramy za účelem zdůraznění obsahu
cca 25.000 Kč; produkce, režie, grafické práce, kompletace videa a přechodů animace zvuku,
vč. doplnění a úprav textu cca 25.000 Kč).
Požadavek: Kč 60.000,-

Komise dogoručuie: projekt plně podpořit; jako podmínku poskytnutí podpory dgporučuje
uložit příjemci předání všech 14 vytvořených videí vtomto projektu do celé PCR, všem
krajským ředitelstvím policie !( využití pro jejich preventivní aktivity.
9.4: Edukační videa k projektu „PORADCE policejní rádce pro bezpečný život“

zaměřené na domácí násilí
Projekt reaguje na potřebu prevence domácího násilí, kdy uvnitř partnerských, rodinných a
jiných vztahů mezi blízkými osobami může docházet k rozmanitým variantám násilných
incidentů. Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu. Je proto
důležité umět domácí násilí včas rozpoznat a v rámci prevence nabídnout takové informace,
aby domácímu násilí bylo předcházeno. Video popisuje možné situace na základě smyšlených
příběhů. Video se zaměří na zvyšování povědomí o znacích DN a jeho forem, způsoby, jak lze
DN řešit, podporu vzdělávání v této oblasti. V interakci s přednáškami policejních preventistů,
kteří témata doplňují svým výkladem, a to např. i distanční formou, se jedná o komplexní
vzdělávací nástroj. Edukační videoje podkladem k navazujícím preventivním přednáškám pro
jednotlivé třídy, rodiče a další zájemce. Edukační video bude zveřejněno a trvale přístupné na
webových stránkách PČR (konkrétně na YouTube PČR. Požaduji finanční prostředky na
zhotovení videa v délce cca 5 — 15 min., jehož součástí budou komentáře od vybraného herce
(střih, studio, režie, honorář herce cca 10.000 Kč; výroba animace vč. animačních a

přechodových efektů s obrázky, grafy, piktogramy za účelem zdůraznění obsahu cca 25.000
Kč; produkce, režie, grafické práce, kompletace videa a přechodů animace zvuku, vč. doplnění
a úprav textu cca 25.000 Kč).
Požadavek: Kč 60.000,Komise dogoručuie: projekt plně podpořit; jako podmínku poskytnutí podpory doporučuje

uložit příjemci předání všech 14 vytvořených videí vtomto projektu do celé PČR, všem

krajským ředitelstvím policie k využití pro jejich preventivní aktivity.

10. KŘP Středočeského kraje

2020 — 4 projekty, 1 podpořen — prodlouženo do 2021; ||. kolo — 1 projekt — prodlouženo
do 2021
10. 1 : Prevengers

Projekt se zaměřuje na rozšíření právního vědomí dětí a mládeže. Navazuje na projekt, který

vytvořilo KŘP hl. m. Prahy, které vytvořilo již 4 komiksové sešity. Základem projektu je
vytvoření 2 komiksových sešitů, které obsahují celistvý příběh vycházející ze skutečnosti.

Podstatou je, aby sami čtenáři rozhodli, co udělají a jak příběh dopadne. Vrámci těchto
příběhů jsou obsaženy různé problematiky: nátlak, gangy, závislosti, kybekriminalita, atd.

Komiksy by měly být součástí besední činnosti, při níž se o problému souvisejí s obsahem
příběhu, bude policista se skupinou bavit. Cílovou skupinou jsou žáci 5. — 9. tříd ZŠ, studenti
prvního ročníku OU, SŠ. Požaduji finanční prostředky na grafické zpracování komiksu- 50 000
Kč, záložky do knihy— zdarma v Tiskárně MV; kapesní poznámkový blok s tužkou s potiskem

(min. 600 ks, 1 ks á 23,60 Kč, tj. 15000 Kč).
Požadavek: Kč 65. 000,-

Komise dogoručuje: podpořit částkou Kč 50.000,-; Komise nepodpořila z důvodu

neefektivního využití finančních prostředků položku kapesní poznámkový blok stužkou

(prostor na poznámky je možné např. včlenit na závěr vytvářeného komiksového sešitu).
10.2: TRAIN GALLERY

V posledních dvou letech zaznamenalo město Příbram nárůst sprejerství. Za posledních deset
let se jednalo o deset případů za rok, v současné době se počet téměř o dvacet případů zvýšil.
Projekt nabízí legální graffiti plochu, která se nachází vedle nové vlakové zastávky ve městě
Příbram a jedná se o zed o velikosti 400 m2, která je ve vlastnictví HZS Příbram. Jednalo by
se možná o největší legální plochu na graffiti vČR. Část plochy budou zaplňovat graffiti
odkazujícími na práci složek IZS, k jejich vytvoření budou přizváni dva lidé z graffiti subkultury.
Cílovou skupinou je mladí lidé, subkultura graffiti. Budou moci volně tvořit aniž by tím páchali

trestný čin. Požaduji finanční prostředky na nátěrovou barvu na fasádu — základní černá barva

(celkem 67 kg — 1 kg barvy je na 6 m2 á 110 Kč, tj. celkem 7.370 Kč); ostatní materiál pro

nátěr (válečky, štětky, pásky — 2.220 Kč); spreje (celkem 134 ks, 1 sprej na 3 m2 á 115 Kč,

spreje budou použity na 200 m2 k vytvoření obrazů k problematice IZS, tj. 15.410 Kč).
Požadavek: 25.000 Kč
Komise dogoručuje. projekt nepodpořit; Komise zastává názor, že tento typ projektu by
neměl být realizován vkompetenci Policie ČR. Realizátorem tohoto projektu by melo být
město.
10.3: Interaktivní tabule
V rámci projektu bude zakoupena interaktivní tabule, která bude instalováno v objektu PČR
ÚO Mělník vmístnosti určené pro preventivní aktivity. Preventivním pracovníkem budou
vyhotoveny naučné zpracované soubory ve formě prezentací na různá témata voblasti
zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, např. šikana, kyberšikana. Požaduji finanční
prostředky pouze na komplet interaktivní tabule, software a další příslušenství (dataprojektor,

držák, kabeláž).

Požadavek: 70. 000 Kč
Komise dogoručuje. projekt nepodpořit, Komise doporučuje projekt nepodpořit, jelikož se
jedná o technické vybavení prostor policie, které je plně v kompetenci příslušného KŘP.

10.4: Dovybavení výslechové místnosti

Žádají o finanční prostředky na dovybavení SVM na ÚO Kladno. Jedná se o zakoupení hraček
(plyšák Tlapková patrola, 9 ks, 1 ks á 140 Kč; plyšáci 10 ks, 1 ks á 300 Kč); leporela (Malý
zajíček, 11 knih á 668 Kč, 10 sad); výtvarných potřeb (foukací fixy a 4 šablony, 10 sad, 1 sada
á 125 Kč; podložka modelovací plastová A3, 10 ks, 1 ks á 31 Kč; modelovací hmota sada 10
barev + nářadí, 20 ks, 35 Kč á 1 ks; školní sešit -100 ks, 1 ks á 8 Kč; kreslicí papírA3 — balík

200 archů, 366 Kč); didaktické pomůcky (Moje první puzzle 10 ks á 229 Kč). Spotřební materiál

si budou moci děti odnést po dokončení procesních úkonů domů. Pořízením tohoto vybavení
se navodí příjemná atmosféra pro práci s dětmi, dojde ke snížení stresu u dítěte a lépe se
s dítětem naváže kontakt.
Požadavek: 20.000 Kč

Komise dogoručuie: projekt nepodpořit; Komise uvádí, že tento typ projektu není dlouhodobě
podporován. Vybavení SVM hračkami & jinými pomůckami nepatří do Standardu vybavení

SVM. Komise dlouhodobě navrhuje řešení hraček pro dětijako oběti či svědky trestné činnosti
formou celorepublikového projektu, např. ze strany ÚSKPV, což by bylo mnohem efektivnější.

11. KŘP Karlovarského kraje

2020 —- 3 projekty, 2 podpořeny — prodlouženo do 2021; H. kolo -1 projekt vyhodnoceno

2G. 2. 2021

11.1: Advent seniorům
Projekt zaměřený na seniory (osoby starší 65 let). Cílem je zaměřit se na seniory aktivní i
neaktivní. K šíření osvěty bude použita mediální kampaň prostřednictvím rozhlasu a tištěných
periodik. Audiospoty v rádiu či nákupních střediscích v období adventu listopad — prosinec.
Tištěná periodika — využít zejména spolupracující městské zpravodaje, které jsou většinou
zadarmo. Během adventu by preventísté v rámci celého kraje opakovaně navštívili
spolupracující nákupní centra nebo jejich venkovní prostory (parkoviště), každý advent min.
1x týdně, kde budou oslovovat cílovou skupinu, seniorům předají několik preventivních rad a
předají letáček s preventivními radami a preventivním dárečkem, který bude součástí letáku.

Každý adventní týden bude mít jiné preventivní téma (1. Kapsáři v době adventu a rady proti

nim, 2. Online nákupy, 3. Podvodníci za Vašimi dveřmi, 4. Platba kartou či výběrz bankomatu).
Požaduji finanční prostředky na medializaci v rozhlase (výroba 1 audiospotu — 10.000 Kč,
medializace listopad — prosinec, tj. 69.000 Kč); výroba letáku s preventivními radami a
vlepeným dárkem 1. advent (min. 200 ks, leták s kapesní lupou v podobě kreditní karty, 1 ks
á 45 Kč, tj. 9.000 Kč); výroba letáku s preventivními radami a vlepeným dárkem 2. advent (min.
200 ks, leták s krytem na web kameru, 1 ks á 35 Kč, tj. 7.000 Kč); výroba letáku s preventivními
radami a vlepeným dárkem 3. advent (min. 200 ks, leták s ubrouskem na čištění brýlí, 1 ks á
45 Kč, tj. 9.000 Kč); výroba letáku s preventivními radami a vlepeným dárkem 4. advent (min.
200 ks, leták s obalem na kreditní kartu, 1 ks á 35 Kč, tj. 7000 Kč); grafické zpracování letáků
a předmětu (cena práce za 1 hod. 660 Kč, odhad min. 5 hodin, tj. 3.300 Kč).
Požadavek: 104.300 Kč

Komise dogoručuie: projekt plně podpořit
11.2: Hraj si a uč se

Projektje zaměřený především na prevenci u mladších žáků ZŠ. Je zaměřen na šikanu, drogy,
a dopravu. Vznikne zábavné pexeso, kde obrázky budou obsahovat reálné situace, které
mohou děti v životě kdykoliv potkat. Budou si povídat o tom, jak se v této situaci cítí, co by
udělali. Jsou vytipovane ZŠ a družiny, které se s těmito problémy často potýkají. Do každé
třídy, které se zapojí, se rozdají tři druhy pexesa —— šikana, drogy, doprava. Postup hry vysvětlí
preventisté pedagogům a dětem při úvodní hodině. Princip hryje stejnýjako u běžného pexesa
— hledají se dva společné obrázky (doplněné krátkým textem). Požaduji finanční prostředky
na tři druhy pexesa (min. 900 ks, 1 ks á 12,20 Kč, tj. 10.980 Kč); kuličkové pero se šňůrkou
(min. 200 ks, 1 ks á 17,50 Kč, tj. 3500 Kč); peněženka (min. 200 ks, 1 ks á 30 Kč, tj. 6000 Kč);
přívěsek na klíče (min. 200 ks, 1 ks á 20 Kč, tj. 4.000 Kč); grafická úprava (min. 5 hodin, 1 hod.
á 700 Kč, tj. 3.500 Kč).
Požadavek: 27.980 Kč
Komise dogoručuie: projekt nepodpořit; podpora je směřována mj. na oblast BESIP, což
nespadá mezi podporované priority v rámci tohoto Programu & rozpočet v tomto nelze oddělit.
Dalším důvodem jsou položky na propagační předměty nad limit stanovený Podmínkami.

11.3: Jsem nezávislý
Projekt zaměřen na oblast drog. Bude nabízen do vytipovaných zařízení, která jsou dle

vyhodnocení kraje nejvíce ohrožená touto problematikou. Projekt se uskuteční formou besed.

Je zaměřen na žáky ZŠ a SŠ ve věku od 12 —- 18 let. První část projektu — dotazník na téma
drogy, následuje přednáška za účasti kriminalisty, kde budou popsány reálné případy v kraji,
na závěr žáci dostanou pracovní list (1 s preventivními radami), kde po ukončení přednášky
vyplní správné odpovědi. Následně vyhodnocení, jaký měla přednáška na žáky dopad.
Požaduji finanční prostředky na vstupní dotazník (min. 1250 ks, 1 ks á 3 Kč, rozměr A4, tj.
3750 Kč); pracovní list s preventivními radami oboustranný (min. 1250 ks, 1 ks á 3 Kč, rozměr

A5, tj. 3750 Kč); preventivní plakát s radami k problematice (min. 60 ks, 1 ks á 25 Kč, rozměr
A3, tj 1500 Kč); propagační materiál — propiska s názvem projektu (min. 1250 ks, 1 ks á cca

12 Kč, tj. 15.000 Kč); grafické zpracování — cena zahrnuje grafickou úpravu všech tiskovin
(3000 Kč).
Požadavek: 27.000 Kč
Komise dogoručuie: projekt nepodpořit; Komise je informována o celorepublikovém projektu

PP ČR, který bude zaměřen na problematiku závislostního chování „ Tvoje cesta načisto“ &

který bude k dispozici s doporučením realizace všem krajským ředitelstvím v průběhu roku
2021. Bude postaven & zaměřen velmi podobně, jako předkládaný projekt. Vzhledem k tomu,

považuje komise přidělení finančních prostředků na tento projekt jako neefektivní.

12. KŘP kraie Vysočina

2020 — 5 projektů, 3 podpořeny — vyhodnoceno; ll. kolo — 2 projekty - vyhodnoceno

12.1: Život beru zodpovědně

Projekt je zaměřen vjedné částí na děti druhého stupně, ve druhé části cílí na rodiče, resp.

širokou veřejnost. Informační kampaň bude prevencí protiprávní činnosti páchané dětmi a na

dětech, šikany, alkoholu, drog a bezpečnosti v digitálním prostředí. Vytvořen bude preventivní
materiál ve formě sešitu, se kterým budou děti pracovat. Bude obsahovat deset témat +
závěrečné shrnutí (oblasti: šikana, sociální sítě, trestné činy, přestupky, alkohol, drogy,
komunikace na internetu, úrazy — přelézání vlaků, lezení na stožáry, pyrotechnika, oblast
dopravy. Témata bude uvádět příběh, který se bude vést celým sešitem. Jednotlivá témata
budou doprovázet také kvízy, křížovky, spojovačky a úkoly zučiva. Bude se pracovat i
s testovými otázkami. Ke každému tématu preventivní rady a doporučení. Požaduji finanční
prostředky na vázaný sešit A5, 24 stran + obálka (grafické návrhy, textová příprava, příprava
pro tisk (6000 Kč), min. 3000 ks, 1 ks á 6 Kč, tj. 24.000 Kč; multifunkční kovové pero (min. 300

ks, 1 ks á 70 Kč, tj. 21000 Kč); multifunkční ledvinka — pro uložení mobilního telefonu,
s otvorem na sluchátka s logem PČR (min. 200 ks, 1 ks á 130 Kč, tj. 26000 Kč); kartička ve
formátu A7 s logem PČR (min. 3000 ks, 1 ks á 6 Kč, tj. 18000 Kč); papírový bloček na

poznámky stužkou a logem PČR (min. 200 ks, 1 ks á 80 Kč, tj. 16000 Kč); peněženka
s přívěskem na klíče s logem PČR (min. 200 ks, 1 ks á 40 Kč; tj. 8000 Kč).
Požadavek: Kč 113.000,-

Komise dogoručuie: podpořit částkou Kč 42.000,-; Komise doporučuje krátit 0 položky na

propagační předměty, které jsou navíc nad limit stanovený Podmínkami.

12.2: Bezpečný advent: Nenechejte se okrást!
Projekt je zacílený především na obyvatele a návštěvníky krajského města a proběhne
v prostředcích MHD a je zaměřený na problematiku majetkové kriminality. V rámci projektu
budou připraveny čtyři druhy letáků: 1. krádeže peněženek z kabelek a tašek, 2. krádeže

peněženek a mobilních telefonů zkapes, 3. okrádání nakupujících vobchodech, 4. rizika
vsouvislosti se Silvestrem. Plakáty budou po dobu 4 týdnů (prosinec) vyvěšeny v cca 50
vozidlech MHD v Jihlavě (autobusy a trolejbusy). Požaduji finanční prostředky na 4 druhy

plakátů (4 témata), formát A/4, min. 240 ks (min. 50 ks jedno téma), grafický návrh a tisk +
pronájem v cca 50 vozidlech MHD po dobu 4 týdnů.

Požadavek: Kč 30.000,-

Komise dogoručuje: projekt plně podpořit

12.3: Bezpečný návrat z každého výletu
Projekt se týká problematiky pátrání po osobách, které se ztratí v přírodě a mohou být
v ohrožení života. Je zaměřen především na seniory a děti. Bude vytvořen plakát
s preventivními radami, který se bude následně posílat prostřednictvím elektronické pošty na
jednotlivé obce, které si jej mohou vytisknout a vyvěsit na obecní nástěnky nebo dát na svoje
internetové stránky Dále budou vytvořeny kartičky formátu A7 s preventivními radami, které

budou předávány s cestovní lékárničkou. Pro děti I. stupně ZŠ bude vytvořen sešit A5, který

bude obsahovat preventivní rady a zábavný kvíz. Může být použit i při výuce prvouky nebo

vlastivědy. Požaduji prostředky na grafický návrh (700 kč) a tisk preventivní kartičky A7, min.

3000 ks á 1 50 Kč, tj. 5500 Kč; plakát 4/0— grafický návrh 500 Kč, min 200 ks, 1 ks á 15 Kč,
tj. 4000 Kč; sešit pro žáky [. stupně ZŠ (grafický návrh 700 Kč, tisk, min. 3000 ks, 1 ks á 6 Kč,

tj. 19.000 Kč); LED svítilna kapesní s logem PČR (min. 500 ks, 1 ks á 35 Kč, tj. 17500 Kč);

cestovní lékárnička s logem PČR (min. 500 ks, 1 ks á 60 Kč, tj. 30000 Kč)
Požadavek: Kč 76. 000, Komise dogoručuje: projekt nepodpořit; Komise doporučuje využít materiálů vytvořených PP

ČR a předaných do krajů, které se na problematiku pátrání po seniorech & dětech zaměřují.
Využití finančních prostředků na tento projekt by tak bylo neefektivní.

12.4: Rizika začínajících řidičů
Projekt je určen pro uchazeče o řidičské oprávnění jakékoli skupiny či podskupiny. Cílem je
účelně působit do objasti dopravních zkušeností a zamezit rizikovému chování zejména
mladších řidičů. Interaktivní přednášky pro uchazeče s problematikou rizikového chování
(přestupek, trestný čin, alkohol, omamné a psychotropní látky, dopravní nehoda, neposkytnutí
pomoci, první pomoc atd.). Bude se využívat také konkrétních dat, rozsudků, fotografií zjiž

odsouzených případů. Na konci projektu dotazníkové šetření. Požaduji finanční prostředky na
řezáky na pásy s logem PČR (min. 400 ks, 1 ks á cca 70 Kč, tj. 30.000 Kč); škrabka a smetáček
s logem PČR (min. 300 ks, 1 ks á 80 Kč, tj 25000 Kč); reflexní vesta s logem PČR (min. 300
ks, 1 ks 231 cca 80 Kč, tj 25000 Kč). Všechny tyto pomucky budou využity v rámci interaktivních

přednášek Dále požadují prostředky na karty A5 —- Desatero zásad správného chování při

dopravní nehodě (min. 1000 ks, 1 ks á 5 Kč, tj. 5000 Kč); záznam o dopravní nehodě

(euroformulář) A4 (min 3000 ks, 1 ks á 0,90 Kč, tj. 5000 Kč); průhledná fólie A5 s logem PČR

(k uložení 3 ks euroformuláře), min. 3000 ks, 1 ks á 4000 Kč, tj. 12000 Kč.
Požadavek: 102.000 Kč

Komise dogoručuje: projekt nepodpořit; Projekt je zaměřen na problematiku BESIP (alkohol

a drogy za volantem jsou pouze jednou z oblastí BESIP v tomto projektu), což nespadá mezi

podporované priority Programu. Rovněž položky na propagační předměty jsou nad limit
stanovený Podmínkami.
12. 5: Zločin— vina- trest
Projekt zaměřen na kriminalitu dětí a mladistvých v různém procesním postavení (pachatel,
svědek, obět). Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ a SŠ napříč celým krajem. Preventivní aktivita
bude probíhat formou besedy s odsouzeným vězněm, a to za účasti psychologa a sociálního
pracovníka Vězeňské služby. Besedu bude moderovat preventista, kterýděti seznámí s pojmy
protiprávního jednání, přestupkem a trestným činem. Odsouzený vězeň poté odvypráví svůj
příběh, kvuli kterémuje ve vězení. Řeknejim, jak žij před spácháním tč, jakzije nyní Budeje
varovat před podobným jednáním. Na závěr proběhne 3 odsouzeným diskuse. Celkově by

beseda neměla přesáhnout 2 hodiny. Požaduji prostředky na propisku s logem projektu (min.

2000 ks, 1 ks á 10 Kč, tj. 22.000 Kč); poznámkový blok A5 s logem projektu (min. 2000 ks, 1
ks á 15 Kč); pronájem sálu (vč. ozvučení a sociálního zázemí) v pěti městech kraje Vysočina

(max. 10000 Kč za sál, čas. dotace pronájmu max. 4 hodiny, tj. 50000 Kč); plakáty A/O a A/1

(min. 100 ks, 1 ks á 15 Kč, k propagaci projektu ve školách).
Požadavek: 105.000 Kč

Komise dogoručuie: projekt nepodpořit; Komise má pochyby o vhodnosti tohoto typu
prevence. Podporovatele' projektů primární prevence u dětí od tohoto typu projektu již delší
dobu upouštějí. Zaměření projektu přímo nekoresponduje s žádnou z podporovaných priorit
Programu.

13. KŘP Plzeňského kraie

2020 — 3 projekty, 2 podpořeny - vyhodnoceno

13.1: Šance pro všechny

V rámci projektu navštíví preventistky PČR pobočky organizace Člověk v tísni v rámci kraje.

V každém kvartáiu (4x v průběhu roku) na každé územní lokalitě uskuteční s dětmi a
mladistvými ze sociálně znevýhodněného prostředí besedu na dané téma, a to s přihlédnutím
k věku zúčastněných. V rámci projektu budou připravena tři témata - bezpečí doma, ve škole
a v dopravě, základy právního vědomí, bezpečí ve virtuálním prostředí. Poslední blok
proběhne v budově KŘP, které má kdispozici preventivní prostory s místností, kde si děti
vyzkoušejí hru na téma „Závěrečná zkouška absolventů policejní akademie“. Bude jim také

představena činnost policie. Děti dostanou certifikát o absolvování programu. V případě
nepříznivé epidemiologické situace je možné projekt realizovat distanční formou vonline
prostředí. Požaduji prostředky na grafickou přípravu závěrečného certifikátu a pracovního
sešitu pro 3 tematické bloky (5000 Kč tisková předloha, min. 150 účastníků, 1 komplet 100 Kč,

tj. 20000 Kč); akrylové barvy (sada obsahuje akrylové barvy, štětce) pro vybavení klubů pro

malování na kamínky (min. 6 ks, 1 ks á 1000 Kč, tj. 6.000 Kč); nákup společenské edukativní
hry (min. 6 ks, 1 ks á 1000 Kč, vybavení klubů pro herní aktivity, tj. 6000 Kč).

Požadavek: Kč 32. 000,-

Komise dogoručuie: podpořit částkou Kč 20. 000,-; Komise navrhuje krátit 0 položky akrylové
barvy a nákup společenské edukativní hry, jelikož nevnímá jejich přímý preventivní dopad &
domnívá se, že se tak jedná 0 položky nepodporovaná v rámci Programu.
13.2: Senioři, nedejte se

Projekt je zaměřen na seniory kproblematice majetkové trestné činnosti páchané na
seniorech. Formou besed by byly realizované návštěvy v konkrétních zařízeních, spolcích,
klubech seniorů, atd., kde by byla cílová skupina seznamována sdanou problematikou.
1nformace by byly také o statistických datech z území Plzeňského kraje, senioři by se seznámili
se skutečnými případy. Prezentace pro besedy by byla k dispozici i v tištěné podobě a za

pomoci místní samosprávy by mohla být distribuována i k imobilním seniorům vždy v konkrétní

obci, kde by se projekt realizoval. Seniorům by se také předávaly kalendáře s grafickou
úpravou, která by se týkala prevence majetkové trestné činnosti. Požaduji finanční prostředky
na grafiku kaiendáře —- 20000 Kč; kalendáře (min. 1857 ks, 1 ks á 70 Kč, tj. 130000 Kč).
Požadavek: Kč 150.000,Komise dogoručuie: projekt plně podpořit

13.3: Preventivní místnost
KŘP již několik let spolupracuje s KÚ Plzeňského kraje. V roce 2020 se díky finanční podpoře

KÚ začala budovat přímo v budově KŘP preventivní místnost. Jedná se o zcela ojedinělý
projekt, jehož součástí je i edukativní hra, při které si účastníci mohou vyzkoušet několik
činností a absolvovat „Závěrečnou zkoušku studentů policejní akademie“. Jakmile dovolí

epidemiologické situace, budou se v místnosti konat přednášky na předem domluvené téma a
účastníci se zúčastní interaktivní hry s policejní tematikou. Požaduji finanční prostředky na
oboustranný didaktický paravan k preventivním činnostem (min. 1 ks, 3990 Kč); sada obrázků
pro umístění do didaktického paravanu (min. 1 sada, 1980 Kč); dataprojektor (min. 1 ks, 13000

Kč); výuková pomůcka sloužící pro výuku problematiky osobního bezpečí - dřevěný domeček

rizik 3D (min. 1 ks, 15000 Kč); didaktická pomůcka pro výuku dopravní výchovy — Kolo štěstí
(min. 1 ks, 6900 Kč).
Požadavek: Kč 40. 870, -

Komise dogoručuje: projekt nepodpořit; Komise doporučuje projekt nepodpořit, jelikož se
jedná o technické vybavení prostor policie, které je plně vkompetenci príslušného KŘP.
Uváděné preventivní materiály jsou z velké části zaměřeny na oblasti mimo podporované
priority Programu.

14. KŘP Královéhradeckého kraje

2020 — nepožadováno, II. kolo -— 5 projektů - vyhodnoceno
14.1: Senioři, pozor na nebezpečí v online prostředí!

Projektje zaměřen na seniory, kteří se pohybují v online prostředí Problémem bývá přílišná
důvěra seniorů v informace, které obdrží v anonymním prostředí online. Často tak uvěří

podvodníkům, kteří se umí přizpůsobit každé situaci a umí obratně manipulovat s fakty. Projekt

se zaměřuje na aktivní seniory, kteří se naučili pracovat s PC, tabletem, chytrým telefonem
apod. a využívají online prostředí, ale nejsou dostatečně obeznámeni s nebezpečím, kteréjim
tam hrozí. Projekt využívá osvědčených utěrek na brýle, jako nosných médií s důležitými
informacemi, radami a zásadami bezpečného chování v online prostředí. Podpůrnou součástí
projektu jsou i odborné přednášky na téma bezpečí seniorů v online prostředí, které se budou
realizovat v klubech, městských knihovnách atd. nebo v případě potřeby online. Požaduji
finanční prostředky na utěrky na brýle s celoplošným potiskem cca 13 x 18 cm až 15 x 20 cm,
min. 4000 ks, 1 ks á 27 Kč, tj. 108000 Kč; grafické a přípravné práce tisku 400 Kč.
Požadavek: Kč 108.400,-

Komise dogoručuie: projekt plně podpořit
14.2: Sebeobrana pro každého
Projekt reaguje na násilí a agresivitu ve společnosti a z toho plynoucí trestnou činnost. Cílem
je seznámit veřejnost s možností aktivní obrany (sebeobrany) v případě přímo hrozícího nebo
probíhajícího fyzického útoku. Projekt bude realizován formou online videokurzu, kdy v 10
lekcích bude vysvětlena základní teorie sebeobrany a prakticky řešeny nejčastější způsoby
fyzického útoku s podrobným popisem jednotlivých technik Výstupem tedy bud 10 video lekcí.
Instruktory projektu budou: instruktor sebeobrany, preventista & soudní znalec v oboru sport a
druhým instruktorem bude instruktor služební přípravy na ŠPS KŘP Královéhradeckého kraje.
Odkaz na projekt bude umístěn na stránkách policie. Videa budou použita v dalších

preventivních aktivitách. Požaduji finanční prostředky na kompletní vytvoření 10 videí dle
zadaných osnov vdélce 5 — 8 min., jeden díl á 1500 Kč, tj. 15000 Kč; propisovací tužka
s potiskem — logo PČR a odkaz na stránky s umístěním projektu (min. 250 ks, 1 ks á cca 12
Kč, tj. 3000 Kč).
Požadavek: Kč 18.000,-

Komise dogoručuie: projekt nepodpořit; Komise zastává názor, že online forma sebeobrany
bez faktického nácviku nebude mít potřebný dopad. Navíc návodů na sebeobranu je veřejně
k dispozici zdarma na internetu celá řada. Použití finančních prostředků na tento projekt by tak
bylo neefektivní.

14.3: Modernizace speciální výslechové místnosti na územním odboru Náchod
Stanovisko Expertní skupiny přiloženo.
Místnost byla vybudováno v roce 2009 a následně dovybavena v letech 2012 — 2013 v rámci
celkové revitalizace budovy ÚO Náchod. Je využívána k výslechům dětí a zvlášť zranitelných
osob. V současné době vybavení neodpovídá standardům vybavení SVM. Zejména technické
vybavení je velmi zastaralé. V roce 2020 byly přiděleny finanční prostředky (v rámci

vnitroresortu 2020 II. kolo) na modernizace této SVM. Po konzultaci s odbornou firmou však
bylo zjištěno, že tehdy požadovaná modernizace by nevedla k zamýšlenému zlepšení

aktuálního stavu a proto se KŘP rozhodlo projekt nerealizovat a přidělené finanční prostředky

vrátit, jelikož by jejich použití bylo neefektivní. Ztoho důvodu předkládá KŘP projekt na
modernizaci SVM opětovně, avšak zcela nově vypracovaný. Požaduji finanční prostředky na

novou audio a video techniku a PC.
Požadavek: Kč 588.288,Komise dogoručuie: projekt v požadované podobě nepodpořit a vyzvat žadatele k úpravě

žádosti; modernizace SVM s tímto vybavením & rozpočtem je s ohledem na běžné

podporovaný standard SVM vysoce nadhodnocené. Komise doporučuje dát KŘP možnost

přepracovat rozpočet projektu a zaslat jej k dodatečnému schválení do 20. dubna 2021 na

odbor prevence kriminality. Komise doporučuje výši modernizace do částky Kč 300000,- a
k vypracování nového rozpočtu projektu doporučuje jednak inspiraci realizovanými projekty na
modernizaci SVM KŘP Královéhradeckého kraje z loňského roku a jednak konzultaci
s předsedou expertní skupiny pro SVM pplk. Mgr. Klečkou z ÚSKPV.

15. KŘP Libereckého kraie

2020 — 5 projektů, 2 podpořeny - vyhodnoceno; II. kolo - 1 projekt - vyhodnoceno
19. 2. 2021
15.1: „Je to jen na Tobě“

Projekt zaměřen na zneužívání návykových látek (tabák, alkohol, drogy). Cílovou skupinou

jsou děti ve věku 13 —— 18 let. V rámci projektu bude vytvořena společenská hra zaměřená na
tuto problematiku. Distribuce hry bude probíhat na přednáškách o návykových látkách. Hru

obdrží vždy 2 —— 3 žáci, či studenti, kteří budou při přednáškách nejvíce aktivní. Součástí
projektu bude i informativní leták pro rodiče na téma drogy. Letáky budou distribuovány při
přednáškách pro rodiče, převážně v rámci rodičovských schůzek či na prezentačních akcích

pro veřejnost. Požaduji finanční prostředky na hru — nákup figurek, výroba kostek + grafické
zpracování (min. 300 ks, 1 ks á cca 242 Kč, tj. 72600 Kč); informativní leták pro rodiče A5 (min.

3000 ks, 1 ks á cca 4,50 Kč, tj. 13.500).
Požadavek: Kč 86.100,-

Komise dogoručuie: podpořit částkou Kč 37.700,-; Komise doporučuje podpořit projekt
s podmínkou, že hry nebudou rozdávány dětem, ale budou ponechány pro práci s dětmi ve

školách. Proto komise navrhuje snížení počtu her na 100 kusů.
15.2: „Stojí mi to za to?“

Projekt zaměřený na problematiku návykových látek za volantem. V rámci projektu budou při
přednáškách v autoškolách na téma „Řidič pod vlivem návykových látek“ předávány
polypropenové obaly s drukem ve formátu A6 a propisovací tužka s logem PČR a heslem „Stojí

mi to za to?“. Obaly jsou určeny na doklady od vozidla (ŘP, OTP a zelená karta). Přednášky
provádí policisté preventisté. Obaly budou také distribuovány policisty při dopravně

bezpečnostních akcích. Požaduji finanční prostředky na nákup polypropenových pouzder
s drukem A6 s uvedeným nápisem a logem PČR (min. 1700 ks, 1 ks á cca 21 Kč, tj. 35700

Kč); nákup propisovacích tužek modré barvy s nápisem a logem PČR (min. 1700 ks, 1 ks á
cca 13 Kč, tj. 22100 Kč).

Požadavek: Kč 57.800,Komise dogoručuie: projekt nepodpořit; neefektivní využití finančních prostředků, kdy se

jedná pouze 0 položky na předání propagačních materiálů. Tím pádem projekt ani nesplňuje
limity pro propagační předměty dané Podmínkami.
15.3: Na nás sijen tak někdo nepřijde!

Projekt zaměřený na seniory. Při besedách, přednáškách či jiných různých preventivních
akcích by senioři obdrželi od policistů nástěnný kalendář. Ten bude obsahovat celkem 12
preventivních témat. Požaduji finanční prostředky na výrobu nástěnných kalendářů — min. 300
ks, 1 ks á cca 150 Kč a grafické a výtvarné práce 20.000 Kč).
Požadavek: Kč 65.000 Kč,Komise dogoručuie: projekt plně podpořit

15.4: „Pozor na cizí ruce“

Projekt se zaměřuje na problematiku drobných krádeží (krádeže z kabelek, batohů, či

příručních zavazadel, přímo na osobě a také zneužití platebních a kreditních karet). V rámci
preventivních akcí, např. u obchodních center, či v rámci Evropského dne proti vloupání a

vrámci přednášek souvisejících stouto problematikou se budou předávat nákupní tašky
s preventivní tematikou. Tašky by měly občany upozornit na rizika při nákupech či cestování
dopravním hromadným prostředkem. Jedná se o látkové nákupní tašky s logem PČR a

nápisem „Pozor na cizí ruce“, vč. tematického obrázku. Požadují finanční prostředky na nákup
uvedených tašek (min. 1150 ks, 1 ks á 48 Kč, včetně potisku).

Požadavek: Kč 55.200,Komise dogoručuie: projekt nepodpořit; neefektivní využití finančních prostředků, kdy se
jedná pouze 0 položky na předání propagačních materiálů. Tím pádem projekt ani nesplňuje
limity pro propagační předměty dané Podmínkami.

Závěr: Komise navrhla k podpoře celkem 22 projektů v celkové výši Kč 1,847.000,- a u

jednoho projektu doporučuje vyzvat žadatele k úpravě žádosti (do maximální výše cca

300.000 Kč odpovídající běžným standardům).

Datum vyhotovení a podpis předsedy komise:

16. března 2021

!JUDr. Michal Barbořík
předseda komise
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