Výměna dobré praxe Domovníků-preventistů
V rámci realizace projektu Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory
sociálně situační prevence v obci, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723 se ve dnech 5.-6. 11.
2018 uskutečnilo setkání účastníků projektu se zástupci obcí a realizačního týmu MV ČR.
v Národní soustavě povolání. Do projektu je zapojeno 10 obcí,
v rámci kterých působí 30 zaměstnanců na uvedené pozici. Jednou
z těchto obcí je valašské Meziříčí, kde se setkání konalo.
„Domovníci-prevntisté“ měli na setkání možnost konzultovat
navzájem své zkušenosti, klást dotazy, dávat podněty. První den
setkání se uskutečnila prohlídka objektů, kde „domovníci-prevntisté“
působí – ulice Zašovská a Jičínská ve Valašském Meziříčí. Objekty byly
čisté a udržované. Organizátoři dále členům RT představili pracovnu
domovníků, která mj. slouží jako místo jejich školení příp. místo pro
řešení problémů s nájemníky
objektů
Druhý den setkání byl věnován
konferenci k výměně dobré
praxe „domovníků-preventistů“ ve freskovém sále na zámku
Žerotínů. Úvodního slova se ujal ředitel městské policie ve
Valašském Meziříčí, p. Jan Camfrla, a Věcný gestor projektu,
JUDr. Tomáš Koníček.
Sérii prezentací k realizaci projektu zahájil starosta Valašského
Meziříčí. Uvedl, že „domovníci-preventisté“ představují
pozitivní příklad zaměstnanosti. Tito tři zaměstnanci byli vedeni
v evidenci na úřadu práce, pro veřejnost představují předání
pozitivního vzoru, jsou příkladem. Pro „domovníky-preventisty“
je nutný vztah k místu, kde žijí a kde svoji roli zastávají. Žádoucí
je nejen jejich vzájemná spolupráce, ale i spolupráce ostatních
občanů k tomu, aby udělali svoji obec lepším místem pro život.
JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR následně prezentoval projekt jako celek,
zejména jeho cíle a aktuální stav jejich naplňování. Zdůraznil, že jde zejména o preventivní projekt,
jehož základem je komunikace. Setkání za účelem výměny dobré praxe je mimořádnou aktivitou
v rámci projektu, která je mj. realizována na základě podnětů
DP a koordinátorů obcí. Konference a setkání jsou
administrativně velmi náročné a další výměna dobré praxe
by se mohla uskutečnit v průběhu března či dubna 2019.
Ve Valašském meziříčí „domovníci-preventisté“ cíleně spadají
pod městskou policii, což posiluje jejich preventivní působení
v obci. Ředitel městské policie ve Valašském Meziříčí, p. Jan
Camfrla představil výchozí situaci obce v rámci prevence
kriminality a cíle, kterých chtějí realizací projektu dosáhnout.
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Poukázal na aktuální nízkou míru nezaměstnanosti a rozvinuté sociální služby v obci. Dále poukázal
na nutnost práce s mládeží. Představil do projektu zapojené lokality a zdůraznil, že není problémem
pořádek v objektech (ulicích, na dětských hřištích) udělat, ale udržet jej trvale.
V Břeclavi, na rozdíl od Valašského Meziříčí
spočívá spolupráce města s „domovníkypreventisty“ na jiném principu. Tito
zaměstnanci zde, jak uvedly představitelky
obce, spadají pod majetkový odbor. Manažerka
prevence kriminality, Ing. Mahovská koordinuje
činnost „domovníků-preventistů“ s projektem
„Asistent prevence kriminality“, komunikuje
s městským úřadem a MV. Stejně jako u
Valašského Meziříčí proběhla prezentace do
projektu zapojených lokalit vč. fotodokumentace.
Po prezentacích realizace projektu v jednotlivých zúčastněných obcích následovaly prezentace
evaluace projektu, prezentace projektových záležitostí a prezentace lektorů ze spol. CIRCLE
Education, s.r.o., která pro „domovníky-preventisty“ zajišťuje školení.
Evaluátorka projektu, Ing. Svitáková, představila účastníkům konference náplň své činnosti –
evaluaci. Lze ji chápat jako hodnocení průběhu projektu a jeho výsledků. Evaluátorka hodnotí, zda je
v rámci projektu dosaženo změn, příp. jakých, monitoruje, co se osvědčilo a co nikoli. Je přitom třeba
brát v úvahu východiska vzniku projektu, od programu prevence kriminality z r. 2009, až po aktuální
stav jeho realizace. Evaluátorka dále poukázala nutnost zpětné vazby „domovníků-preventistů“ a
zástupců obcí a nutnost zpracovávání hlášení o činnosti skutečně odpovídajících realitě, vč. uvedení
konkrétních nevšedních záležitostí, se kterými se „domovníci-preventisté“ v rámci své činnosti
setkávají.
Další prezentace, týkající se projektových záležitostí
byla zaměřena na faktické fungování projektu a jeho
realizaci dle harmonogramu, v souladu s právními
předpisy
a
pravidly
operačního
programu
Zaměstnanost. Zástupci obcí měsíčně zasílají hlášení o
činnostech „domovníků preventistů“, které jsou pak
souhrnně hodnoceny a jsou z nich zpracovávány
výstupy.
Za lektory Bc. Kolařík v rámci prezentace uvedl, že
vzdělávání „domovníků-preventistů“ je nezbytné a je
na něj vyčleněno málo času. „Domovníci-preventisté“
sami přicházejí s podněty a otevírají nová témata. Vzdělávání je realizováno v etapách - vstupní,
průběžné vzdělávání I, II, III, supervize. V rámci vzdělávání jde zejména o zjišťování a nastavování
hranic práce „domovníků-preventistů“ a o řešení postupů v jednotlivých situacích, ve kterých se
ocitají. Lektor dále informoval o jejich plánovaném přezkoušení z probrané látky v r. 2019.
Úterní konference se zúčastnili i zástupci obcí, které zaměstnávají osoby na pozici DP mimo pilotní
projekt MV, a to Bruntál, Přerov, Frýdek-Místek a Orlová.

2

Zástupci obce Orlová uvedli, že na rozdíl od
pilotního projektu MV, jsou v Orlové
„domovníci preventisté“ zaměstnáváni pouze
na dohodu. Prezentovali historii lokalit, kde
„domovníci-preventisté“ působí a uvedli
zajímavé podněty pro zástupce ostatních
zúčastněných obcí (př. služební průkazy, které
se osvědčily; zavedení systémů chytré kliky,
kamerový systém ve výtahu…)
Závěrem hovořili zástupci Přerova. „Domovníci-preventisté“ zde působí od r. 2017. Působí zde také
mentor financovaný z prostředků města, který je „domovníkům-preventistům“ k dispozici ke
konzultaci případně k řešení problémů. Projekt vede k eliminaci sociálně patologických jevů,
k dodržování domovních řádů. Stejně jako v pilotním projektu MV, jsou i zde „domovnícipreventisté“ pravidelně proškolováni.
Nejvýraznějším podnětem, který pro realizační tým projektu z uskutečněné výměny dobré praxe
„domovníků-preventistů“ vyvstal, je skutečnost, že „domovníci-preventisté“ svojí činností často
suplují uklízeče, dělníky, opraváře. Nemělo by jít o hlavní náplň jejich práce, projekt cílí na jejich
preventivní působení tak, aby nedocházelo k nežádoucímu chování osob.
Akce byla velmi zdařilá a za celý realizační tým MV ČR děkujeme všem ve Valašském Meziříčí, kteří se
podíleli na její organizaci.

Mgr. Kamila Knotková
Projektová manažerka
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