MAP II v ORP Tábor
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105

Zápis – Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Datum: 16. 10. 2020
Místo: zasedací místnost - budova Matriky, Žižkovo nám. č.p. 7, Tábor
Přítomni: dle prezenční listiny
1) Mgr. Křemen:
➢ přivítání všech přítomných
➢ program:
• schválení návrhu aktivit pro MAP 2021/2022
• zvýšená kriminalita dětských gangů v Táboře:
 aktuální situace
 spolupráce dotčených subjektů, zavedená opatření
 možnosti řešení
• diskuse
2) Bc. Rosecký – představení pracovní verze aktivit:
➢ došlo k posledním drobným úpravám cílů a aktivit nového MAP ORP Tábor a
akčního plánu 2021/22
➢ pracovní verze MAP (včetně akčního plánu) bude na začátku listopadu rozeslána
všem ředitelům škol, členům pracovních skupin a řídícího výboru k posledním
připomínkám. Na konci listopadu pak bude schválen řídícím výborem.
➢ pracovní skupina schvaluje aktuální podobu cílů a aktivit, zejména cíle 2.1
Inkluzivní vzdělávání
3) Mgr. Křemen – úvod do problému:
➢ v poslední době výrazné zhoršení v oblasti kriminality dětských gangů – strmý
nárůst počtu trestných činů
➢ skupinky dětí, nebo mladistvých se zaměřují na osamocené vrstevníky –
pod pohrůžkou násilí požadují peníze, mobilní telefony
➢ zejména v oblasti mezi nám. TGM a Husovým parkem – nábřeží Jordánu
➢ vedení města vede intenzivní jednání s Policií ČR a Městskou policií Tábor v těsné
spolupráci s Odborem sociálních věcí
➢ v souvislosti s tím byla přijata zvýšená preventivní opatření – zvýšení počtu
policejních hlídek, větší frekvence kontrol v této oblasti obou těchto složek
4) Mgr. Manková – vedoucí Odboru soc. věcí MěÚ Tábor – pí Pánová – terénní pracovník
odd. soc. práce a pomoci MěÚ Tábor – pí Musilová – romský poradce odd. soc. práce a
pomoci MěÚ Tábor:
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➢ odbor intenzivně spolupracuje na řešení tohoto závažného problému
➢ ve své organizační struktuře má v rámci oddělení sociální práce a pomoci
samostatné pracovníky na tuto oblast – terénní pracovník, romský poradce;
v rámci oddělení OSPOD – kurátory pro děti a mládež:
• sledování situace romských komunit v regionu
• rozvoj spolupráce
• udržování kontaktů
• podíl na integračních postupech a aktivitách
➢ další možnosti personálního zajištění je zaměstnání asistenta prevence kriminality:
• zaměstnanec samosprávy zařazený do obecní policie
• nejde však ani o strážníka, nebo čekatele, terénního sociálního pracovníka,
a ani o úřední osobu
• plní úkoly, které nejsou dle zákona svěřené výhradně strážníkům nebo
čekatelům:
 podávají zprávy o zjištěných a řešených skutečnostech
 vykonávají dohled u základních škol
 dohled nad veřejným pořádkem
 účast na kontrolách heren
 návštěvy problémových rodin
 práce s dětmi a mládeží
 zapojení do přednáškové činnosti na školách aj.
• cílovou skupinou pro jeho práci jsou zejména příslušníci romské menšiny,
obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, dlouhodobě a obtížně
zaměstnavatelní jedinci
• profesní předpoklady nejsou kladeny, důležitá je znalost lokality, romské
menšiny
• na výběru vhodného kandidáta se spolupodílí Odbor sociálních věcí, Policie
ČR, romský poradce, Městská policie
• klady:
 jejich působení snižuje riziko páchání trestných činů
 využití osob se znalostmi specifik sociálně vyloučených osob
 změna náhledu obyvatel na romskou komunitu
 vyvíjený tlak na děti, žáky a jejich rodiny mnohem účinnější
 prohloubení spolupráce subjektů působících v komunitě
• zápory:
 problém nalezení vhodného kandidáta na pozici
 nenavázání vztahů s občany v dané lokalitě i v ostatních lokalitách
 nedůvěra občanů v přínos APK
• možnost financování:
 státní dotace MV ČR – Program prevence kriminality na místní
úrovni
 dotace poskytována 1x/rok
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 podmínky, např.:
o zpracovaný víceletý Program prevence kriminality
o zpracována aktuální bezpečnostní analýza
o organizační podmínky
o zvolen vhodný mentor – strážník obecní policie
5) PaedDr. Heršálková – doplnění:
➢ jedná se dlouhodobý problém – potýkají se s ním téměř všechny školy, zejména
školy na sídlištích a v centru města
➢ úzká spolupráce s městem, NNO, poradnami, rodiči
➢ Středisko výchovné péče:
• všechny táborské školy navázaly spolupráci s nově otevřenou pobočkou
Střediska výchovné péče na Sídlišti Nad Lužnicí - detašované pracoviště
Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Černovice (kraj Vysočina
• poskytuje pomoc nejen dětem a žákům, ale i jejich rodinám, školám a
školským zařízením
• typy řešených problémů mohou být následující:
 vztahové (v rodině, mezi vrstevníky aj.)
 komunikační
 záškoláctví
 útěky z domova
 krádeže
 šikana
 agresivita
 drogy, alkohol
➢ Cheiron T, o.p.s. Tábor:
• organizace pracující s dětmi, mladými lidmi, jejich rodinami i celou
komunitou – taktéž se školami
 kluby pro děti a mládež:
o preventivní služba pro děti ve věku 6 – 26 let – doučování,
motivace k doučování, neformální vzdělávání, poradenství
o 2 kluby v centru města, 1 klub – BejVák na Sídlišti
Nad Lužnicí (velká část klientů)
 terénní služba:
o nejčastěji v lokalitě Sídliště nad Lužnicí a Pražské sídliště,
autobusové nádraží, okolí Jordánu
o podobné služby jako nízkoprahové zařízení, ale přímo
v terénu
 služby pro rodiny s dětmi:
o práce s rodinou – motivace rodičů ke spolupráci se školou
o podpora rodiny zejména v domácím prostředí, ale i
ambulantní forma
 práce s romskou komunitou:
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o specifikace problémů, volba vhodných řešení
o rozvoj osobního potenciálu
• spolupráce s rodiči mnohdy velmi komplikovaná, nezájem o řešení
problémů, celkový nezájem o výchovu dětí
6) Mgr. Křemen – doplnění:
➢ Město komunikuje s preventisty základních a středních škol pro získání zpětné
vazby
➢ proběhlo výběrové řízení na pozici asistenta prevence kriminality – 2 místa
u Městské policie Tábor:
• nástup listopad 2020
• práci budou vykonávat spolu s hlídkou městské policie
➢ v plánu je organizace cyklu přednášek Městské policie pro školy všech stupňů –
témata např. Mládež a paragrafy, Šikana a záškoláctví, Kyberšikana a sociální sítě,
Senioři a rizika
➢ vhodnou variantou by bylo zaměstnání uchazeče z romské komunity na pozici
strážníka Městské policie – prozatím nebyl vhodný zájemce
7) Mgr. Křemen - závěr:
➢ poděkování za účast
➢ příští setkání PS se uskuteční do konce roku 2020

Zapsal: Mgr. Ladislav Křemen

