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Programová dotace PREVENCE  KRIMINALITY 
 

 Název projektu / stručný popis Realizátor Náklady 
celkem / 
dotace SMOl 

Cílová skupina / počet 

2014 Chci být viděn / Projekt byl zaměřen na prevenci úrazů a nehod 

na pozemních komunikacích v situacích zhoršené viditelnosti. 
Spočíval ve vybavení ohrožené veřejnosti, zejména dětí a 
seniorů, reflexními doplňkovými prvky - reflexní vesty ve tvaru 
písmena V (motocyklisté a cyklisté), reflexní tyčinky do výpletu 
jízdního kola (cyklisti), reflexní nálepky (např. senioři na 
francouzské hole, maminky na kočárky), taháčky na zip (děti), 
brožury s problematikou silničního provozu (senioři).Reflexní 
prvky byly distribuovány při dopravně bezpečnostních a 
preventivních akcích, na besedách ve školských zařízeních a 
zařízeních pro seniory, při spolupráci v Centru Semafor. 
Uvedené aktivity proběhly ve spolupráci s BESIP a Městskou 
policií Olomouc. 

Kapsa / Projekt byl zaměřen na předcházení riziku kapesních 

krádeží a vychází z celorepublikového policejního projektu 
„Obezřetnost se vyplatí“. Pomocí osvěty a preventivních akcí 
seznámoval občany se základními pravidly osobní bezpečnosti 
tak, aby nedocházelo k trestné činnosti kapesních krádeží. 
Působil preventivně v exponovaných místech, kde dochází ke 
zvýšenému nápadu trestné činnosti kapesních krádeží a to 
nejen v určitých obdobích roku (Velikonoce, vánoční svátky, 
veletrhy atp.), ale celoročně. Klíčenkami se žetony do vozíku 
byli, po vzoru celorepublikového projektu, oceněni lidé, kteří 
aktivně předcházejí krádežím.  

E-Bezpečí pro Olomouc 2014 / Jednalo se o pokračující 

projekt, který je zaměřen na prevenci rizikového chování 
(kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, metody sociální 
manipulace, hoax a spam, sexting, rizika sociálních sítí) 
spojeného s užíváním informačních a komunikačních technologií 
dětmi. 

Preventivně informační mapy / Jednalo se o nový projekt 

Městské policie Olomouc, který volně navazuje na obdobný 
projekt z roku 2006. Jeho potřeba vychází z principu community 
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72 000 / 72 000 

 
 
 
 
60 300 / 60 300 

 
 
 
 

Rizikové skupiny obyvatel - děti, 
maminky s kočárky, cyklisté, 
motocyklisté a senioři  
na území města. / 5000 osob 

 

 

 

 

Zákazníci v nákupních centrech, 
cestující využívající služeb 
MHD, návštěvníci veletrhů, 
sportovních a kulturních akcí na 
území města / 32 preventivních 
akcí pro veřejnost 

 

 

15 vzdělávacích akcí, 530 žáků 
a 130 studentů 

 

Občané i návštěvníci města se 
obracejí na strážníky městské 
policie i příslušníky Policie ČR 
s různými žádostmi na vyhledání 



 2 

policing založeném na vstřícném výkonu policejní práce 
v terénu, který se opírá o ochotu veřejnosti podílet se na věcech 
veřejných.  
Záměrem realizátora bylo pořídit 10 000 ks mini-map včetně 
krabičky a 1 000 ks bločků trhacích map formátu A5 
s upozorněním na důležité zásady bezpečného chování obyvatel 
a výčtem tísňových linek jednotlivých složek IZS, zachycující 
centrum města s vyznačením parkovacích zón a umístěním 
parkovacích automatů. Pro snadnější orientaci veřejnosti byly 
vyznačeny i jednotlivé služebny Policie ČR. Mapy budou 
vytvořeny v několika jazykových mutacích (anglicky, německy, 
francouzsky). 

Online poradna centra PRVoK pro oblast rizikového chování 
na internetu – ETAPA 2014 / Jednalo se o pokračující projekt, 

poskytování poradenských služeb v oblasti rizikové virtuální 
komunikace (kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, 
sexting, SMS spoofing).  

Poradna pro dlužníky2014 / Ochrana dlužníků před 

zadlužováním a nekalými praktikami poskytovatelů úvěrů 
prostřednictvím prevence spočívající v navyšování jejich finanční 
gramotnosti. 

 

Rozšíření mobilního kamerového systému / Rozmístěním 

dalších mobilních kamer posílit pocit bezpečí v monitorovaných 
lokalitách ve smyslu prevence protiprávního jednání nejen 
majetkového, ale i násilného charakteru včetně alkoholové a 
nealkoholové toxikomanie 
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Kopecký, Ph.D. 

 

Sdružení SPES, 
o.s. 

 

 

MPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85 500 / 40 500 

 
 
 
 

 
236474/185000 
 
 
 
 
 
 
180000/180000 

určitého místa. V případě 
hledání konkrétního místa bude 
mít strážník (policista) možnost, 
na základě místní znalosti, celou 
trasu k požadovanému cíli 
názorně vyznačit na mapce a tu 
předat tazateli spolu s předáním 
informací o zásadách 
bezpečného chování (např. 
Flora – kapesní krádeže, 
parkoviště obchodních center – 
krádeže věcí z vozidel).  

274 případů, 21 případů 
předáno k šetření Polici CŘ, 48 
blokací závadného obsahu na 
internetu 

Zadlužené domácnosti 
v počtu 500 

2015 Chci být viděn / Projekt byl zaměřen na prevenci úrazů a nehod 

na pozemních komunikacích v situacích zhoršené viditelnosti. 
Spočívá ve vybavení ohrožené veřejnosti, zejména dětí a 
seniorů, reflexními doplňkovými prvky - reflexní vesty ve tvaru 
písmena V (motocyklisté a cyklisté), reflexní tyčinky do výpletu 
jízdního kola (cyklisti), reflexní nálepky (např. senioři na 
francouzské hole, maminky na kočárky), taháčky na zip (děti), 
brožury s problematikou silničního provozu (senioři).Reflexní 

International 
Police 
Association, o.s. 

 

20 000/20000 

 

 

Rizikové skupiny obyvatel - děti, 
maminky s kočárky, cyklisté, 
motocyklisté a senioři  
na území města. / 30 dopravně 
bezpečnostních akcí 
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prvky byly distribuovány při dopravně bezpečnostních a 
preventivních akcích, na besedách ve školských zařízeních a 
zařízeních pro seniory, při spolupráci v Centru Semafor. 
Uvedené aktivity proběhly ve spolupráci s BESIP a Městskou 
policií Olomouc. 

Prevence majetkové trestné činnosti / Projekt byl zaměřen na 

předcházení riziku kapesních krádeží a vycházel 
z celorepublikového policejního projektu „Obezřetnost se 
vyplatí“. Pomocí osvěty a preventivních akcí seznámit občany se 
základními pravidly osobní bezpečnosti tak, aby nedocházelo  
k trestné činnosti kapesních krádeží. Působit preventivně 
v exponovaných místech, kde dochází ke zvýšenému nápadu 
trestné činnosti kapesních krádeží a to nejen v určitých obdobích 
roku (Velikonoce, vánoční svátky, veletrhy atp.), ale celoročně. 
Klíčenkami se žetony do vozíku budou, po vzoru 
celorepublikového projektu, byli oceněni lidé, kteří aktivně 
předcházejí krádežím.  

E-Bezpečí pro Olomouc 2015 / Jednalo se o pokračující 

projekt, který je zaměřen na prevenci rizikového chování 
(kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, metody sociální 
manipulace, hoax a spam, sexting, rizika sociálních sítí) 
spojeného s užíváním informačních a komunikačních technologií 
dětmi. 

Online poradna centra PRVoK pro oblast rizikového chování 
na internetu – ETAPA 2015 / Jednalo se o pokračující projekt, 

poskytování poradenských služeb v oblasti rizikové virtuální 
komunikace (kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, 
sexting, SMS spoofing 

Poradna pro dlužníky2015 / Ochrana dlužníků před 

zadlužováním a nekalými praktikami poskytovatelů úvěrů 
prostřednictvím prevence spočívající v navyšování jejich finanční 
gramotnosti. 
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Mgr. Kamil 
Kopecký, Ph.D. 

 

 

Sdružení SPES, 
o.s. 

 

 

 

20000/20000 

 

 

 

 

 

60000/60000 

 

 

115000/40000 

 

164372/100000 

 

 

29 preventivních akcí  
uskutečněných nejen 
v nákupních centrech a 
přilehlých parkovištích, ale také 
v místech, kde je zvýšená 
fluktuace obyvatel včetně 
prostředků MHD. 

 

 

445 žáků, 106 rodičů,14 
vzdělávacích akcí 

 

 

292 případů, 43 případů 
předáno P ČR 

 

220 kontaktů – prevence 
trestných činů ze strany dlužníků 
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2016 E-Bezpečí pro Olomouc 2016 / Jedná se o pokračující projekt, 

který je zaměřen na prevenci rizikového chování (kyberšikana, 
kybergrooming, kyberstalking, metody sociální manipulace, hoax 
a spam, sexting, rizika sociálních sítí) spojeného s užíváním 
informačních a komunikačních technologií dětmi. 

 

Mgr. Kamil 
Kopecký, Ph.D. 

 

185 000/80000 Přibližně 1 000 žáků ZŠ a SŠ ve 
věku 11 – 17 let v rámci 15-ti 
vzdělávacích akcí, rodiče, 
pedagogové 

Umět se dívat kolem sebe/ Jedná se o nový projekt zaměřený 

na realizaci speciálních kurzů sebeobrany. 
Konkrétně je orientován na podporu zdravých  a 
sebeochranných návyků u žen, které jsou dle dlouhodobých 
průzkumů i policejních statistik  více ohroženou skupinou než 
muži. 
Vyššímu riziku jsou pak vystaveny ženy z těchto skupin: matky 
na rodičovské dovolené (kočárek a malé dítě omezují obranné 
reakce), seniorky či ženy se zdravotním postižením (motorické či 
senzorické omezení dané věkem či zdravotním stavem jsou 
příležitostí pro násilníky) a dospívající a mladé dospělé dívky 
(zde je rizikovým prvkem sociální nezkušenost, expresivní 
projev, který přitahuje pozornost a dále v mnoha případech je to 
pozornost zaměřená na sledování telefonu a ne na sledování 
okolí).  
 

COMBAT 
ELEMENTS o.s. 

215000/90000 Oběti násilných činů či účastnice 
násilných situací (ve spolupráci 
s Bílým kruhem bezpečí, 
Intervenčním centrem), 
dospívající a mladé dospělé 
dívky (střední a vysoké školy), 
matky  
na rodičovské dovolené nebo 
s malými dětmi (mateřská centra 
a rodinné poradny), seniorky 
(kluby seniorů). Je předpoklad 
zapojení 180 účastnic do 
speciálních cvičebních 
programů. 

Online poradna centra PRVoK pro oblast rizikového chování 
na internetu – ETAPA 2016 / Jedná se o pokračující projekt, 

poskytování poradenských služeb v oblasti rizikové virtuální 
komunikace (kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, 
sexting, SMS spoofing 

 

Mgr. Kamil 
Kopecký, Ph.D. 

 

260000/60000 Přibližně  300 dětí a dospělých, 
tj. osob v tísni spojených se 
zneužitím informačních a 
komunikačních technologií. 

Poradna pro dlužníky2016 / Ochrana dlužníků před 

zadlužováním a nekalými praktikami poskytovatelů úvěrů 
prostřednictvím prevence spočívající v navyšování jejich finanční 
gramotnosti 

Sdružení SPES, 
o.s. 

225000/120000 Přibližně 300 osob -obyvatel 
města, kteří se potýkají 
s dluhovou problematikou. 

 

 


