
                                                           Z á p i s č. 5  

z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 27. 10. 2015 

v zasedací místnosti na Radnici  

 

Doba jednání:   

Zahájení:  14.30 hodin 

Ukončení: 15.40 hodin 

 

Přítomni: 

 

Členové: Bc. Miroslav TÁBORSKÝ, Mgr. L. ANDĚLOVÁ, Mgr. M. NIESNEROVÁ, pprap.  

                Martin MATĚJÍČEK DiS. 

 

 

Hosté:             Bc. Kamil Archel – sociální pracovník  SKP Boétheia Jeseník pro muže a ženy                                                                                                                        

                                    Jan Fukala – sociální pracovník organizace Člověk v tísni            

                                Vít Laštovica - sociální pracovník organizace Člověk v tísni                 

1. Zahájení 

    Předseda komise Miroslav Táborský přivítal přítomné členy komise a hosty a zahájil 

jednání.   

 

  

2. Problematika bezdomovectví – hosté neziskových organizací a jejich činnost  

   s bezdomovci.   
  
  
 Předseda komise požádal zástupce neziskových organizací o informativní schůzku 

 při jednání komise pro prevenci kriminality, aby nastínili svou činnost týkající se práce 

s osobami bez domova. Zástupci organizací se dostavili a předseda jim tímto poděkoval  

za účast a předal jim slovo.  

Slova se ujal Bc. Kamil Archel, který pracuje jako sociální pracovník SKP Boétheia 

Jeseník pro muže a ženy. Dále se představil Jan Fukala - pracovník organizace Člověk v tísni, 

která se zabývá prevencí bezdomovectví. Pracují s lidmi, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení 

v důsledku sociálních jevů. Jako další host se představil taktéž pracovník organizace Člověk 

v tísni v sociálněaktivizačních službách pro rodiny s dětmi - Vít Laštovica.  

 Předseda komise vznesl dotaz, zda li ubytovaní v Azylovém domě mají nějakou 

činnost.  Odpovědi se ujal p. Archel a sděluje, že zde funguje noclehárna, denní centrum  

a Azylový dům. Snaží se s ubytovanými pracovat, ale nemají žádnou povinnost se zúčastnit. 

Vše funguje na dobrovolnosti. Dále uvádí, že nemají aktivizační programy, které by je nutily 

k práci či činnosti. Jsou sice organizace-služba „Sociální práce“, ale řeší až následky 

bezdomovectví.  

 Dalším dotaz je na dobu ubytování osob v azylovém domě a pravidla jejich přijímání. 

Co se týče ubytovaných v noclehárně – nízkoprahové zařízení, tak zde je to dané zákonem  

o sociálních službách a pokud není opilý a agresivní, poskytne se mu pomoc. Dále je jedno, 



jestli je tato osoba trvale hlášena v okrese Jeseník či ne. K tomuto p. Archel uvádí,  

že navštěvují jiná azylová zařízení v ČR a tam je situace obdobná. Větší procento 

ubytovaných je mimo tamní okres. Tito ubytování mají i možnost si zdarma vyprat své 

oblečení, což je posláním této sociální služby.     

 

 Jan Fukala – uvádí, že jejich posláním je práce či služby na lidi, co zatím nejsou bez domova 

– na ulici. Zatím jsou například na noclehárnách a teprve jim hrozí, že se ocitnou na ulici.  

Na osoby bez domova (bezdomovci) se nezaobírají. Pomáhají např. v psychické situaci,  

aby se nedostali na ulici, pokud jim hrozí např. ztráta bydlení. Spolupracují např. 

s OSPODem, Azylovým domem, Městským úřadem, resp. s okolím. S poradnou pro rodinu 

spolupracují jen, pokud dochází v rodině k násilí- domácí násilí. Pokud má určitý případ 

charakter určité terapie, případ se předává psychologů.  

 

Předseda vznáší otázku, je nějaká cesta, jak spolupracovat s bezdomovci na ulici, najít 

je, spolupracovat se, dostat je do neziskových organizací, tak aby nepáchali protiprávní 

činnost. Protože tito lidé většinou bez domova a určitého finančního přijmu, tudíž zákon proti 

jejich činnosti nemá páky. Lidově řečeno, nic nevlastní, trvale bydliště mají na obci,  

takže případná bloková pokuta ztrácí účinek, protože tato osoba bydlí neoficiálně na obci.     

 Odpověď přítomní společně shledávají v nedokonalosti zákona. S tím to je i spojen 

fakt, že samotný stát delegoval tuto problematiku na obce. 

 

Dalším tématem byla otázka bydlení. Opět je zde problematika, o kterou by se měl zajímat 

stát. Ale fungují zde i neziskové organizace, které buď vlastní samotné bytové jednotky,  

nebo staví sociální byty. V současné době např. místní p. Farář postavil sociální byty,  

ale tyto byly okamžitě naplněny. Otázkou je, že byty jako takové jsou (městské, v soukromém 

vlastnictví), ale osoby bez domova nezaplatí nájemné. Taktéž i případný příspěvek na bydlení 

nepokryje nájem, natož aby měl na živobytí.   

 

Jan Fukala navrhuje metodu komunikace s osobami bez domova, co narušují veřejný pořádek, 

kdy ba např. jeden ze strážníků MP Jeseník se těmto osobám věnoval většinu času, 

komunikoval s nimi a pomáhal řešit jejich problémy a pomáhal s jejich začleňováním  

do společnosti. Tento status se dá označit i jako „Asistent prevence kriminality“. Předseda na 

toto reaguje slovy, že minulý vedoucí MP (p. Mgr. P. Šuranský)  zkoušel žádat MV o projekt 

na právě zmíněného asistence kriminality, ale toto bylo MV zamítnuto, protože město Jeseník  

není označeno jako „Sociálně vyloučená lokalita“. Dále pan Fukala uvádí, že je možné zajistit 

seminář, nebo školení pro např. strážníky v oblasti komunikace s těmito osobami.  

Předseda v tomto nevidí nějaký posun dopředu, protože on sám i strážníci se nebrání s nimi 

komunikovat. Jenomže, oni mají svůj cíl, životní standart, který nehodlají měnit.    

 Na závěr p. Fukala uvedl, že si velice pochvaluje zájem paní místostarostky města 

Jeseníku paní Mgr. Blišťanové, jako jedna z mála z vedení města má zájem o jejich činnost, 

kdy se např. zúčastňovala jejich setkání, procházela jejich sociální služby. 

 

 

 



3. Grantový program MV 2016 - příprava  
 

  

Město Jeseník- Městská policie připravuje pro rok 2016 dva projekty „Pohyb neublíží, sport 

sbližuje“ a „Letní tábory s DUHOU III. „ . 

Smyslem prvního projektu je smysluplné a aktivní využití volného času 

prostřednictvím venkovního volně přístupného fitness hřiště, které bude využíváno nejen 

rizikovou skupinou mládeže zdržující se v dané lokalitě, ale vzhledem k umístění hřiště 

v prostoru mezi dvěma sídlišti, střední a učňovskou školou, základní školy, může být 

využitelné i v rámci tělesné výchovy škol v době. Fitness stroje a zařízení jsou vyráběny 

z kvalitních pevných materiálů, odolných proti vandalskému zacházení i vlivům nepříznivých 

klimatických podmínek.  

Druhý projekt je koncipován jako prožitkově vzdělávací forma pro děti z SVČ Duha a 

klienty OSPOD. Program tábora je sestaven podle potřeb cílové skupiny a celkového cíle 

tábora. Děti tak mají možnost zažít pocit vzájemné spolupráce, úspěšnosti, rozvoj jejich 

komunikačních schopností a sociální dovednosti, naučí se zvládnout zátěžové situace a třeba i  

dodržování daných pravidel.  

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise 

Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 


