Společně k bezpečí o. s.

Zpráva o činnosti za rok 2008
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Základní údaje o Společně k bezpečí o.s.

Úplný název:

Společně k bezpečí o.s.

Právní forma:

občanské sdružení

Oficiální adresa:

Holandská 2437
272 01 Kladno – Kročehlavy

IČO:

270 54 705

DIČ:

CZ 27054705

Registrace:

MV ČR, 29.1.2007
pod č.j. VS/1-1/66371/07-R

Bankovní spojení:

215393331/0300

WWW: http://www.spolecnekbezpeci.cz/
http://www.community-policing.cz/
Statutární zástupci:
Mgr. Michaela Veselá, předsedkyně sdružení
Mgr. Kateřina Pospíšilová, místopředsedkyně sdružení
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Historie Společně k bezpečí o.s.
Občanské sdružení Společně k bezpečí je poměrně mladé.
Vzniklo 29. ledna 2007, kdy bylo zaregistrováno na Ministerstvu
vnitra. Rok 2008 je tedy druhým rokem fungování našeho
sdružení.
Společně k bezpečí o.s. vzniklo jako sdružení osob, které se na
profesionální i neprofesionální úrovni zabývají problematikou
bezpečnosti, prevence kriminality a vztahy mezi veřejností a
bezpečnostními složkami státu.
V roce 2008 jsme navázali na aktivity zahájené v roce
předchozím: pokračovali jsme ve vzdělávacích, poradenských,
informačních a aktivizačních činnostech určených školám,
obcím, policii a veřejnosti. Tyto aktivity jsme ale dále
významnou měrou rozšířili, a to především o poskytování
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, o sociálně-právní
ochranu dětí a projekt dobrovolnické služby. Naše činnost se
neomezuje jen na Středočeský kraj, ve kterém máme sídlo, ale
v minulém roce se postupně rozšířila do všech krajů České
republiky.
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Cíle Společně k bezpečí o.s.
Cílem občanského sdružení Společně k bezpečí je zlepšit
komunikaci a spolupráci mezi občany a institucemi veřejné a
státní správy a podpořit jejich partnerství na místní úrovni.
Společně k bezpečí o.s. usiluje o zvyšování účasti občanů na
řešení problémů na místní úrovni a rozhodování o nich a
podporu vzniku partnerství mezi občany, samosprávou, státní
správou, podniky, školami, nevládními organizacemi a místními
občanskými aktivitami při řešení komunálních problémů, které
se
týkají
především
oblasti
bezpečnosti,
prevence
kriminality a sociálních věcí. Tyto cíle realizuje sdružení
prostřednictvím
•
•
•
•
•
•

konkrétních projektů
nabídkou poradenské a informační služby v oblasti
společného rozhodování na komunální úrovni
realizací odborných seminářů
pořádáním setkání a diskusí ke konkrétním problémům na
místí úrovni
zprostředkováním zkušeností a příkladů dobré praxe,
vydáváním odborných publikací a informačních materiálů

Společně k bezpečí o.s. se zaměřuje se na ochranu komunit
před všemi projevy protiprávního jednání a sociálně
patologických jevů. Zabývá se mapováním problémových
lokalit a skupin v těchto lokalitách a vytváří návrhy k řešení
uvedených problémů.
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Oprávnění, registrace a akreditace
Společně k bezpečí o.s.
Společně bezpečí o.s. má udělenu registraci pro
poskytování těchto sociálních služeb:
• terénní programy
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Společně bezpečí o.s. je právnickou osobou pověřenou
výkonem sociálně-právní ochrany dětí.
Společně bezpečí o.s. má udělenu akreditaci MŠMT pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků
• vzdělávací programy "Školní násilí" a "Prevence
kriminality, prekriminality a sociálně patologických jevů"
Společně bezpečí o.s. má akreditovány programy
• dobrovolnická služba pro projekt "Dopravní asistent v
Sokolově" (akreditace MV ČR)
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Struktura Společně k bezpečí o.s.
Nejvyšším orgánem sdružení je ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ.
Tvoří ho všichni řádní členové sdružení.
Výkonným orgánem je RADA SDRUŽENÍ. Rada má v současné
době 3 členy včetně předsedkyně a místopředsedkyně sdružení.
Jménem sdružení jedná navenek vždy PŘEDSEDA nebo
MÍSTOPŘEDSEDA sdružení, a to každý z nich samostatně
Předsedkyně:

Mgr. Michaela Veselá

Místopředsedkyně:

Mgr. Kateřina Pospíšilová

Rada sdružení:

Mgr. Michaela Veselá
Mgr. Kateřina Pospíšilová
Alena Vosáhlová

Zaměstnanci a dobrovolníci
Společně k bezpečí o.s. v roce 2008
1 zaměstnanec na HPP
18 kontraktorů na DPP
8 dobrovolníků
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Programy a projekty Společně k bezpečí o.s.
realizované v roce 2008
Projekt „Community policing na Praze 9“ (2007 – 2008)
Cílem projektu je zavádění filozofie community policing do práce veřejné
správy na Praze 9.
Dosavadní výsledky projektu: kvalitnější zajišťování bezpečnosti
obyvatel Nových Vysočan a Proseku, veřejnost se aktivně zapojuje do
řešení bezpečnostní problematiky, obyvatelé lokality jsou schopni prosadit
své požadavky vůči místním institucím.
Na podnět městské části Praha 9 zorganizovalo Společně k bezpečí o.s.
dotazníkové šetření mezi obyvateli Nových Vysočan a Proseku a následně
veřejné setkání občanů k problematice bezpečnosti. Dále Společně
k bezpečí o.s. konzultovalo s občany jejich možné kroky k prosazení
požadavků místní komunity, vedlo je k zakládání občanské iniciativy, která
by zastupovala zájmy místní komunity. Společně k bezpečí o.s. se také
podílelo na řešení některých konkrétních bezpečnostních a sociálních
problémů (konzumace alkoholu nezletilci, veřejný nepořádek v lokalitách,
problém nadměrného výskytu heren, vztahy mezi usedlíky a cizinci
v lokalitě atp.)
Celkové na projekt za rok 2008: 111.000.- Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (údaje za
rok 2008)
Smyslem projektu je poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi - sociální služby realizované podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Jedná se o terénní službu poskytovanou rodině s
dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen dlouhodobými sociálními
problémy, které rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat (vysoké
zadlužení rodiny, dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, onemocnění či
zdravotní handicap, sociální vyloučení, domácí násilí atd.). Tato služba
zároveň podléhá zákonu č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů. Cílem této služby je především zachování
nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí a udržení dítěte
v podmínkách funkční rodiny. Místem realizace je Středočeský kraj.
Naším záměrem od začátku bylo úzce spolupracovat se sociálními odbory
obcí, OSPOD a školami, kdy tyto subjekty mohou ohrožené rodině
doporučit spolupráci s našimi pracovnicemi a využití naší terénní práce.
Podařilo se nám zapojit se do již existující sítě a vstupovat zejména do
těch rodin, kde existuje potřeba intenzivní práce s rodiči i dětmi, ale kde
se (např. z kapacitních důvodů) takovéto služby nedostává. Nejčastější
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problémy, které řešíme, jsou záškoláctví, výchovné problémy v rodinách,
opomíjení lékařské péče, užívání návykových látek v rodinách, domácí
násilí, předluženost apod. Službu poskytuje 1 sociální pracovnice a 1
pracovnice v sociálních službách, v r. 2008 celkem 53 klientům.
V roce 2008 byly celkové náklady 390.000,- Kč.
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Dopravní asistent Sokolov – projekt dobrovolnické služby
(2008 – 2009)
Projekt Dopravní asistent připravilo Společně k bezpečí o.s. ve spolupráci
s Policií ČR Sokolov a Městským úřadem Sokolov. Projekt vychází
z filosofie community policing, která spočívá ve společném řešení
bezpečnostních problémů policí, samosprávou a občany. Díky projektu se
posiluje partnerství mezi občany a institucemi na místní úrovni a aktivní
zapojování občanů do řešení problematiky bezpečnosti. Dopravní asistent
je dobrovolník podílející se na zajišťování bezpečnosti dětí cestou do/ze
školy, především při přecházení silnic. Dopravní asistent v určenou dobu –
ráno před zahájením výuky a odpoledne po jejím skončení – stojí na
přechodech u škol a dalších rizikových přechodech, kudy chodí děti z/do
školy, pomáhá dětem bezpečně přejít na druhou stranu, zastavuje auta a
upozorňuje děti na možná nebezpečí. Za tímto účelem je vybaven reflexní
vestou a stavěcím terčem a proškolen v oblasti dopravní bezpečnosti,
práce s dětmi a mládeží. Ojedinělost projektu spočívá v tom, že dopravní
asistenci nevykonávají placení pracovníci samosprávy, jak je tomu
v některých jiných městech, ale dobrovolníci, kteří poskytují službu ve
svém volném čas, bez nároku na finanční odměnu a čistě ze zájmu o
bezpečnost dětí, potažmo dopravní bezpečnost v Sokolově. Místem
realizace je Sokolov.
Projekt probíhá do 30.6.2009 s možností prodloužení, a nebyl tedy zatím
vyhodnocen. V současné době pracuje v Sokolově 7 dobrovolníků na
vytipovaných rizikových přechodech v blízkosti základních škol.
Společně k bezpečí o.s. je hlavním realizátorem projektu – vysílající i
přijímající
organizací
podle
zákona
o
dobrovolnické
službě.
Spolupracujeme s Městským úřadem Sokolov (koordinace služeb
s městskou policií, vydávání pověření k zastavování vozidel pro
dobrovolníky, poskytnutí části vybavení) a Policií ČR Sokolov (koordinace
služeb, účast na odborné přípravě dobrovolníků).
V roce 2008 byly celkové náklady 100.000,- Kč
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra ČR (70.000,-Kč), finančně se
podílelo i Město Sokolov (30.000,- Kč)

Informační a poradenská činnost pro oběti neetického
jednání policistů
Smyslem projektu je informační a poradenská činnost pro oběti
neetického jednání policistů, především „systému brána“. „Systém brána“
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je pojem poprvé užitý ve studii Markéty Vaňkové „Systém brána“ aneb jak
přispívá policie k reprodukci sociálního vyloučení (In: Jakoubek, M. –
Budilová, L.: Romové a Cikáni – neznámí i známí. Leda, Praha 2008, s.
123-130), v níž je podrobně popisován případ obvodního oddělení policie,
které má vyvinutý důmyslný systém pro to, jak odrazovat oznamovatele
od podání oznámení (odrazování oznamovatelů popisované v této studii
začíná už na vrátnici obvodního oddělení – „bráně“ – od toho autorka
odvodila dnes již zažitý termín „systém brána“). „Systém brána“ je tedy
způsob jednání policisty, při kterém se snaží odradit oznamovatele od
podání oznámení, nepřijme oznámení nebo vystupuje neochotně vůči
oznamovateli, přičemž toto jednání má řadu forem a příčin. Toto jednání
postihuje nejčastěji osoby ohrožené sociálním znevýhodněním. Obdobné
případy jsou časté a vyskytují se v celé ČR, Společně k bezpečí o.s. jich
eviduje několik desítek. Toto poradenství poskytují členové sdružení
zdarma, program nemá dárce.

Společně k bezpečí o.s. pro veřejnou správu
Cílem programu je poskytování poradenství a tvorba odborných materiálů
pro instituce a orgány veřejné správy v oblasti bezpečnosti, prevence
kriminality a community policing. Výstupem z programu za rok 2008 je 6
odborných studií, koncepčních materiálů a manuálů:
• Hodnocení na základních útvarech Policie ČR (pro Ministerstvo
vnitra ČR, květen 2008),
• Strategie prevence kriminality ve Středočeském kraji na léta 2009
– 2012 (pro Středočeský kraj, červen 2008),
• Sociální vyloučení a úloha Policie ČR: metodická příručka pro
realizaci vzdělávacího kurzu (pro společnost Člověk v tísni, o.p.s.,
září 2008),
• Community policing: role zastupitele (pro Magistrát města Plzně,
říjen 2008),
• Community policing: manuál pro uniformovanou policii (pro
Ministerstvo vnitra ČR, prosinec 2008)
• Sociální vyloučení: výzvy, příležitosti a řešení (pro Ministerstvo
vnitra ČR, prosinec 2008)
Celkové náklady na program v r. 2008 byly 415.000,- Kč.

Bezpečná škola, bezpečná rodina
Náplní programu je pořádání vzdělávacích aktivit pro školy a školská
zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, instituce veřejné správy,
nevládní organizace a útvary policie, které se týkají sociálně-patologických
a jiných negativních jevů souvisejících s prací s dětmi a mládeží. Témata
seminářů: prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování, školní
nekázeň, tvorba školního a vnitřního řádu, právní vědomí v prostředí ZŠ,
SŠ a školských zařízení, prevence kriminality a sociálně patologických
jevů ve školním prostředí. V roce 2008 bylo realizováno celkem 133
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vzdělávacích aktivit. Program bude pokračovat i v následujících letech. Na
roky 2009 – 2011 je objednáno 305 seminářů.

Další aktivity
• Provozování webových stránek

www.spolecnekbezpeci.cz
(včetně poradenských aktivit)
www.community-policing.cz
(jediné stránky o community policing v českém jazyce)

•

V průběhu celého roku 2008 poskytovalo sdružení poradenskou
činnost pro školskou veřejnost (učitele, ředitele, rodiče, sociální
pracovníky) v oblasti právního vědomí a prevence kriminality

•

Spolupráce s Magistrátem města Plzně na projektu
„Bezpečná Plzeň“: Cílem projektu je zlepšení bezpečnostní situace
na území města Plzně, zvýšení pocitu bezpečí občanů v Plzni a
koordinace Policie ČR, městské policie Plzeň, samospráv na úrovni
ÚMO a Magistrátu města Plzně při řešení bezpečnostní situace na
území města Plzně. Společně k bezpečí o.s. se na tomto projektu
podílí od r. 2008 jako externí poradce a subdodavatel některých
služeb – školení strážníků městské policie, konzultační činnost pro
členy zastupitelstva, pořádání veřejných setkání v oblasti
bezpečnosti a prevence kriminality apod.
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Spolupracující subjekty
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR
Policie ČR
Středočeský kraj
Magistrát města Plzně
Město Sokolov
Městský úřad Mělník
Městská část Praha 9
Středisko výchovné péče Slaný
Gymnázium Sokolov
Člověk v tísni, o.p.s.
Proprev, o.s.
AISIS, o.s.

Poskytovatelé dotací a grantů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Město Sokolov

Poděkování
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kdo se na realizaci
našich aktivit spolupodíleli, naši činnost podporovali finančně,
radou i jinou pomocí.
Děkujeme také všem našim příznivcům, dobrovolníkům a
zástupcům médií.

Považujete naši činnost za užitečnou?
• podpořte nás jednorázovým finančním příspěvkem či
trvalým příkazem k úhradě na náš účet číslo

215393331/0300

• staňte se dobrovolníkem prostřednictvím našeho sdružení
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Hospodaření občanského sdružení Společně
k bezpečí
Poskytnuté dary
Kateřina Pospíšilová 10 000Kč
Vybrané údaje z rozvahy k 31.12.2007
Aktiva celkem 389 000
Vybrané údaje z výsledovky k 31.12.2007
Výnosy – tržby z prodeje služeb 686 000
Provozní dotace 490 000
/z toho 390 000 MPSV (sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi)
70 000 MPSV (dopravní asistenti – projekt dobrovolnické
služby)/
30 000 město Sokolov (dopravní asistenti – projekt
dobrovolnické služby)
Členské příspěvky 1000
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Vybrané mediální ohlasy
•

Vítaný novoroční dárek, Čro Plzeň, 18. prosince 2008

•

„Terénní práce“ v Janově? Má smysl, MF Dnes, 8. prosince
2008

•

Škola je dílna lidskosti, ne bitva u Verdunu. Rozhovor s
Michaelou Veselou. Moderní vyučování 10/2008

•

Jak se bránit otrapům a kriminálníkům? Devítka 7/2008

•

Necítíte se bezpečně? Vyplňte dotazník, MF Dnes,
21. května 2008

•

Běhej měsíc ve Stromovce a můžeš k policii, Týden,
18. února 2008
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