Setkání manažerů prevence kriminality obcí Ústeckého kraje
– 3. 12. 2018

Program
1. Prezence
2. Informace k připravovanému projektu Ústeckého kraje z Programu PK na rok 2019
3. Informace k Programu PK - realizace projektů, dobrá praxe, možná pochybení (Mgr.
Polák, MV)
1. Manažerka PK Ústeckého kraje podala informace k připravovanému projektu ÚK do
programu PK na rok 2019 – jedná se o projekt, jehož cílem je materiální zabezpečení
speciálních výslechových místností (v kraji se nachází 8 SVM), čtyř policejních
služeben kriminalistů a vyšetřovatelů s největším nápadem trestných činů páchaných
na dětech a mladistvých a 16 pohovorových místností (ty se nacházejí na ORP, kde
působí OSPODy). Je plánováno všechny SVM, 4 policejní služebny a 1 pohovorovou
místnost vybavit demonstračními pomůckami (rodina Jája, Pája). Dále je plánováno
vybavit všechny SVM a všech 16 pohovorových místností látkovými hračkami, které
si děti mohou ponechat.
Dalším cílem projektu je zvýšení kompetencí odborných pracovníků, kteří jsou
v kontaktu s dětmi, které se staly svědky či oběťmi trestné činnosti či jiných násilných
činů. V rámci aktivity vzdělávání je plánováno celkem 9 seminářů, z toho 6 pro
střední zdravotní personál, sociální pracovníky nemocnic, záchranáře, 1 akreditovaný
seminář pro sociální pracovníky, 2 neakreditované semináře pro sociální pracovníky
a další odborníky. Dále je plánována 1 konference, která bude pořádána ve spolupráci
s organizací Spirála Ústecký kraj, z.s.
2. Mgr. Polák podal informace k Programu prevence kriminality – věcná stránka,
finanční stránka, z výkladu jsem vybrala následující informace:
- Zásady jsou nyní u podpisu na MV.
- Předpoklad termínu Výzvy – polovina prosince 2018.
- Žádosti bude možné podávat od 1. 1. 2019 – 15. 12. 2018 (elektronicky)
prostřednictvím webové aplikace: https://isprofin.mfcr.cz/rispf .
- Nezapomeňte přikládat povinné přílohy (některé projekty mají specifické – např.
speciální výslechové místnosti, APK, projekty situační prevence …).
- Všechny projektové žádosti musí obsahovat přílohu potvrzení o zřízení účtu ČNB,
identifikaci osob, bezpečnostní analýzu, Strategie – pouze odkaz na tento
dokument – je nutné uvést odkaz, který „dovede“ pracovníky MV na konkrétní –
platný dokument. Je nutné, aby dokument byl platný minimálně 2 roky a byl
platný pro rok, na který je žádána dotace, tj. na rok 2019.
- Spolufinancování musí být zajištěno vždy žadatelem, tedy obcí!

-

Zůstává možnost víceletého financování projektů – APK, domovník, a to až na
3 roky. Musí být vždy podán podrobný rozpočet na každý rok se spoluúčastí
minimálně ve výši 10%!

Nezapomeňte udělat vyhodnocení efektivity u projektů, jejichž efektivitu sledujete
více let! Toto vyhodnocení zasíláte na MV do 31. 1. 2019. Do tohoto data zasíláte na
MV také věcné a finanční vyhodnocení projektů, které jste realizovali v letošním roce,
tj. v roce 2018!
Na termíny vás budu postupně mailem upozorňovat.

Zapsala: Jana Kubecová, 6. 12. 2018
Příloha: Prezentace MV – Mgr. Polák

