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Akční plán1
Akční plán obsahuje přehled aktivit a činností Krajského úřadu Zlínského kraje vedoucích
k naplňování priorit vycházejících z těchto cílů:
Cíl 1. Zvýšení bezpečnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů kraje a návštěvníků
Priorita 1.1 Podpora projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti v kraji a aktivní role kraje
v programu prevence kriminality MV ČR
Aktivita 1.1.1
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont

1x ročně

Způsob
financování

V rámci režijních výdajů ZK

Aktivita 1.1.2
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování

Aktivita 1.1.3
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování
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Aktivní role kraje ve vyhlášených programech
prevence kriminality MV ČR na podporu projektů
obcí a měst
KKPK
Realizace
jednotlivých
úkolů
kraje
dle
harmonogramu vyhlášeného programu prevence
kriminality

Hodnocení a podpora projektů prevence kriminality
předkládaných v kraji v rámci Programu prevence
kriminality MV ČR
KKPK a členové pracovní (hodnotitelské) skupiny
počet hodnocených (podpořených) projektů
1x ročně
V rámci režijních výdajů ZK

Příprava krajského projektu prevence kriminality
se zaměřením na aktuální situaci v kraji
KKPK
Realizace projektu

Plnění k 31.12.2012
ZK se spolupodílel
na realizaci aktivit
Programu PK
administrovaného
OPK MVČR.
V souvislosti s ním
byly poskytovány
KKPK konzultace
žadatelům a dále
prováděny
související administr.
úkony.

Plnění k 31.12.2012
V rámci Programu
bylo pracovní
skupinou hodnoceno
celkem 13 projektů
6 měst (Bojkovice,
Hulín, Kroměříž,
Slavičín, Vsetín
a Zlín) - podpora
získána pro
6 projektů.
Plnění k 31.12.2012
V r. 2012 nebyl
realizován krajský
projekt PK.

2013 – 2016
Projekt v maximální výši 1,000.000,- Kč, kdy
spoluúčast kraje představuje minimální výši
stanovenou MV ČR (v roce 2012 stanoveno 10 %)

Materiál je součástí Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016, zveřejněn
viz. web Zlínského kraje http://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-prevence-kriminality-ve-zlinskem-krajina-leta-2012-2016-cl-1253.html
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Priorita 1.2 Podpora aktivit v dalších oblastech podporujících prevenci kriminality

Aktivita 1.2.1
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont

Způsob
financování

Aktivita 1.2.2
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování

Aktivita 1.2.3
Odpovědnost
Výstupy

Podpora a začleňování služeb sociální prevence
do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji
Odbor SOC
Začlenění služeb sociální prevence
Průběžně

V rámci režijních výdajů ZK

Podpora aktivit v oblasti primární prevence dětí
a mládeže (v oblasti školství), kontrolní a metodická
činnost
KŠKP
Uskutečněné aktivity
Průběžně
V rámci režijních výdajů ZK

Podpora aktivit v oblasti bezpečnosti silničního
provozu (BESIP)
Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚZK
Poskytnuté dotace obcím a dalším subjektům
na provoz dětských dopravních hřišť na území ZK
a aktivity související s BESIP ve Zlínském kraji

Časový
horizont

2012 – 2016

Způsob
financování

Finanční prostředky kraje dle schváleného
Rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky
2012-2015

Plnění k 31.12.2012
V r. 2012 bylo
na území ZK
poskytováno celkem
115 služeb soc.
prevence. Z rozpočtu
ZK bylo v tomto roce
poskytnuto
8,512.000 Kč
na podporu 39 služeb
(ze státního rozpočtu
-MPSV poskytnuto
celkem 85,509.000
Kč na 101 služeb).

Plnění k 31.12.2012
V r. 2012 uskut
VI. kraj. konference
k prevenci;
vyhodnocení
preventiv. programů,
kontrol. a metodická
činnost OMP
ve školách, porady
KŠKP, OMP a ŠMP
Plnění k 31.12.2012
V r. 2012 poskytnuty
účelové neinv.
dotace ve výši
celkem 835.000 Kč
(celkem 10 dotací,
z toho 5 měst,
3 nestátní
organizace, 1 státní
příspěvk. organizace
(380.000 Kč)
a 1 škola pro
sluchově postižené
(zřizovatel stát).
Dotace byly
poskytnuty zejména
na provoz dětských
dopr. hřišť a akce
na prevenci BESIP.
Usnesením RZK
č.0977/R26/12 byla
schválena Strategie
bezpečnosti
silničního provozu
Zlínského kraje na
období 2012-2020“.
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Cíl 2. Dostupnost preventivních aktivit a informování o problematice prevence
kriminality
2.1 Podpora a koordinace aktivit v rámci kraje pro zainteresované odborníky a veřejnost

Aktivita 2.1.1
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování

Aktivita 2.1.2
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování

Aktivita 2.1.3
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování

Podpora, koordinace a realizace aktivit pro
zainteresované odborníky v rámci krajského úřadu
i mimo něj
KKPK
Vzdělávací akce

Plnění k 31.12.2012
V r. 2012
neuskutečněno.

1x za období 2012 – 2016
V rámci režijních výdajů ZK
Podpora kraje při realizaci vzdělávacích akcí pro
zainteresované
odborníky
jinými
subjekty
v systému prevence kriminality
KKPK
Vzdělávací akce
1x za období 2012 – 2016
V rámci režijních výdajů ZK
Podpora, koordinace a realizace
veřejnost
s cílem
poskytování
o problematice prevence kriminality
KKPK

aktivit pro
informací

Plnění k 31.12.2012
Ve spolupráci
s ČLK uskutečněn
14.2.2012 seminář
pro nelékařský
zdravotnický personál
na téma domácí násilí
(spolupráce Policie
ČR a IC).

Plnění k 31.12.2012
V r. 2012
neuskutečněno.

Akce nebo aktivita
1x za období 2012 – 2016
V rámci režijních výdajů ZK

2.2 Informování veřejnosti o problematice prevence kriminality
Aktivita 2.2.1
Odpovědnost
Výstupy

Využití informačních nástrojů kraje k preventivnímu
informačnímu působení na veřejnost
KKPK, spolupráce s tiskovým oddělením
Informační produkty (webové stránky Zlínského
kraje, časopis Okno do kraje)

Časový
horizont

2012 – 2016

Způsob
financování

V rámci režijních výdajů ZK

Plnění k 31.12.2012
Poskytování
průběžných informací
z oblasti PK
na www.kr-zlinsky.cz
(viz odkaz Oddělení
neziskového sektoru),
zveřejnění informací
v časopisu Okno
do kraje (3 články
zahrnující tématiku
kriminality a PK).
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Cíl 3. Sběr dat, jejich hodnocení (analýza), poskytování informací
3.1 Sběr a analýza dat týkajících se kriminality

Aktivita 3.1.1
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování
Aktivita 3.1.2
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování
Aktivita 3.1.3
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování
Aktivita 3.1.4
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování

Zpracování, analýza dat Policie ČR a jiných
odborných míst v systému prevence kriminality
a jejich zveřejnění
KKPK ve spolupráci s Policií ČR a odbornými místy
Zveřejnění výstupů z analýzy dat
1x ročně
V rámci režijních výdajů ZK
Zpracování, analýza dat o aktivitách obcí v oblasti
prevence kriminality a jejich zveřejnění
KKPK ve spolupráci s obce a městy
Zveřejnění výstupů z analýzy dat
1x ročně

Plnění k 31.12.2012
Zpracována
bezpečnostní analýza
kraje pro r. 2012,
zveřejněna na
www.kr-zlinsky.cz,
(dále odeslána
na OPK MVČR).

Plnění k 31.12.2012
Zveřejnění aktivit obcí
v oblasti PK
na www.kr-zlinsky.cz
(seznam
podpořených
projektů).

V rámci režijní výdajů ZK
Dotazníkové šetření na školách ZK, sběr údajů
o kriminalitě žáků
Odbor školství, mládeže a sportu KÚZK
Zveřejnění výstupů z analýzy dat
1x ročně
V rámci režijní výdajů ZK
Realizace analýzy názorů, postojů, pocitu bezpečí
občanů Zlínského kraje
KKPK
Analýza

Plnění k 31.12.2012
Zpracován průzkum
výskytu
rizikových typů
chování v kraji
šk. rok 2011/2012,
výzkum je umístěn
na www.zkola.cz

Plnění k 31.12.2012
V r. 2012
neuskutečněno.

2013 – 2016
V rámci režijních výdajů ZK s podporou Programu
prevence kriminality vyhlášeného MV ČR
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Cíl 4. Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality
4.1 Koordinace a spolupráce dotčených útvarů KÚZK zabývajících se prevencí kriminality

Aktivita 4.1.1
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont

Zajištění vzájemné informovanosti v rámci odborů
KÚZK
(především
protidrogová
prevence,
problematika integrace romské menšiny, prevence
rizikového chování apod.)
KKPK
Informační schůzka
1x ročně

Plnění k 31.12.2012
Průběžné vzájemné
informování
za jednotlivé oblasti
odpovědných
pracovníků (výstupy
využity v souvislosti
se zpracováním
výročních zpráv
k daným
problematikám).

Způsob
financování

V rámci režijních výdajů ZK

Aktivita 4.1.2

Pravidelná jednání komise RZK

Plnění k 31.12.2012

Odpovědnost

KKPK

Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování

Pracovní jednání

V r. 2012 se
uskutečnila 4 setkání
členů komise RZK
(12.3., 21.5.,
25.6., 10.9.).

2x ročně
V rámci režijních výdajů ZK

4.2 Spolupráce subjektů podílejících se na systému prevence kriminality na území kraje
a spolupráce s MV ČR
Aktivita 4.2.1
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont

Pravidelná jednání KKPK s místními koordinátory
prevence kriminality
KKPK
Pracovní jednání
2x ročně

Plnění k 31.12.2012
V r. 2012 se
uskutečnilo 1 setkání
(za spoluúčasti
konzultanta OPK
MVČR pro ZK),
další - 2. setkání pro
malý zájem ze strany
zástupců ORP
zrušeno.

Způsob
financování

V rámci režijních výdajů ZK

Aktivita 4.2.2

Metodická činnost kraje vůči obcím

Plnění k 31.12.2012

Odpovědnost

KKPK

Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování

Metodické schůzky s představiteli obcí

V r. 2012 se
uskutečnilo
7 individ. setkání
(dále prováděny
konzultace
a metodická činnost
-telefonicky, mailem).

Průběžně
V rámci režijních výdajů ZK
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Aktivita 4.2.3
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování

Pravidelná jednání KKPK se zástupci MV ČR,
Policie ČR, PMS ČR, MP
KKPK
Pracovní jednání
Průběžně

stav plnění k 31.12.2012

Plnění k 31.12.2012
V r. 2012
uskutečněno cca
10 setkání. Dále viz
také setkání v rámci
komise RZK.

V rámci režijních výdajů ZK

4.3 Hodnocení efektivity v systému kriminality

Aktivita 4.3.1
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Způsob
financování

Hodnocení
efektivity
realizovaných
projektů
prevence kriminality a dopad na kriminalitu v místě
realizace projektu
KKPK
Sběr dat a jejich analýza, zpráva
Průběžně

Plnění k 31.12.2012
Průběžný sběr dat.
Dílčí hodnocení, jako
součást zpracované
Bezpečnostní
analýzy ZK.

V rámci režijních výdajů ZK
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Seznam použitých zkratek
ČLK
ČR
IC
KKPK
KŠKP
KÚZK
MP
MV
OMP
OPK
ORP
PK
PMS
RZK
SOC
ŠMP
ZK

- Česká lékařská komora
- Česká republika
- Intervenční centrum
- Krajský koordinátor prevence kriminality
- Krajská školská koordinátorka prevence
- Krajský úřad Zlínského kraje
- Městská (obecní) policie
- Ministerstvo vnitra České republiky
- Okresní metodik prevence
- Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky
- Obec s rozšířenou působností
- Prevence kriminality
- Probační a mediační služba České republiky
- Rada Zlínského kraje
- Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
- Školní metodik prevence
- Zlínský kraj
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