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1. Úvod 

Program prevence kriminality Městské části Praha 14 vychází z dokumentů: „Strategie 
prevence kriminality na léta 2016 až 2020“ a „Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na 
léta 2017 až 2021“. Program byl sestaven v souladu s dokumenty MČ Praha 14 (Strategický 
plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025, Akční plán 2017 – 2018, 
Komunitní plán sociálních služeb na území MČ Praha 14 2017-2020, Programové prohlášení 
Rady MČ Prahy 14 pro volební období 2014-2018). Příprava a koordinace programů 
zaměřených na prevenci kriminality je řízena koordinátorkou prevence rizikového chování, 
která organizačně přísluší odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 14. 
Otázkami prevence kriminality se zabývá i komise bezpečnostní a protidrogová a pracovní 
skupina, tzv. Fórum prevence. 
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2. Bezpečnostní analýza 

2.1 Protiprávní (přečiny, zločiny, přestupky) 

Obecné problémy1 
 

 Majetková trestná činnost (např. krádeže vloupáním do bytů, rodinných domů 
a ostatních objektů; krádeže prosté – věcí z aut, auta a jejich součástky; kapesní 
krádeže). 

 Násilná trestná činnost (loupeže; násilná trestná činnost páchaná na ulici, 
na veřejném prostranství a spáchaná pod vlivem alkoholu a nealkoholových drog; 
šikana). 

 Trestná činnost směřující proti dětem, rodině a lidské důstojnosti (týrání svěřené 
osoby, ohrožování mravní výchovy mládeže, znásilnění, pohlavní zneužívání). 

 Další: korupce; vandalismus; protiprávní jednání páchané v okolí restaurací, heren, 
klubů, diskoték a protiprávní jednání v lokalitách, kde se soustřeďují sociálně 
vyloučení občané; přestupky v oblasti občanského soužití a přestupky proti majetku. 

 
Dílčí problémy  
Přehled nápadu trestné činnosti  - statistika PČR 
 

Druh trestné činnosti I.pol. II.pol. I.pol II.pol I.pol. II.pol. I.pol 

  2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 

vloupání do vozidla 257 127 142 258 91 83 84 

vloupání do bytu 40 33 29 49 7 11 6 

vloupání do RD 22 15 8 17 5 13 3 

vloupání do garáže 14 5   5 8 5 

vloupání do sklepa 137 72   30 17 10 

vloupání do chatky 10 0 4 5 6 5 0 

vloupání do ostatních objektů 104 77 115 214 3 0 1 

krádež vozidla 83 40 44 76 31 16 16 

krádež kapesní 26 42 66 145 42 48 31 

ostatní 253 347 667 233 428 359 444 

náhlé úmrtí neevidováno 

CELKEM 946 758 1075 997 648 560 600 

 

                                                 
1 Statistiky PČR, místní oddělení Kyje, k 30.9.2017 
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Přehled přestupků - statistika MP  
   

§ 46 § 47/1a § 47/1b § 47/1c § 47/1d § 47/1e § 47/1f § 47/1g § 47/1h § 47/1 i § 48 Celkem

1471 7 548 162 1797 1 0 1 1476 6 1 5470

Přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě -  rok 2015

 
 

§ 46 § 47/1a § 47/1b § 47/1c § 47/1d § 47/1e § 47/1f § 47/1g § 47/1h § 47/1 i § 47/2 § 48 Celkem

2848 12 0 732 99 32 0 0 1660 8 0 1 5392

Přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě - rok 2016

 
 

§ 46 § 47/1a § 47/1b § 47/1c § 47/1d § 47/1e § 47/1f § 47/1g § 47/1h § 47/1 i § 47/2 § 48 Celkem

1399 7 0 314 36 53 0 0 586 1 0 0 2396

Přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě - od 1.1. - 30.6.2017

 
 

§ 4/2 § 5/1a § 5/1b § 5/1c § 5/1d § 5/1e § 5/1f § 5/1g § 5/1h § 5/1i § 5/1j Celkem

78 3 1 0 14 0 5 81 0 0 0 182

Přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě - od 1.7. - 31.8.2017

 
      

Druh  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 
 

R  Rok 2017  
(    (k 31.8.) 

Proti veřejnému pořádku 3568 5470 5392 2578 

V dopravě 11851 14561 15740 11815 

Proti občanskému soužití 4 19 3 5 

Proti majetku 444 430 262 149 

Na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi 

818 2043 2090 1250 

Celkem 
 

16685 22523 23487 15797 

 
 

Přestupky v dopravě – rok 2015 

měření rychlosti pěší zóna zákaz vjezdu zákaz stání zákaz zastavení 
stání na 

chodníku 

63 2 5006 1303 3428 1619 

ostatní v 

dopravě 

jízda na 

červenou 

jízda-vyhr. jízdní 

pruh 

železniční 

přejezd 

zóny s 

omezením 
přechod 

771 1 3 0 46 252 

křižovatka pruh zakrytí DZ vjezd 
parkoviště 

invalidů 

vyhrazené 

parkoviště 

580 181 1 124 385 446 

druhá řada 
přestupky 

chodců 
  Celkem Z toho cyklistů 

47 303   14561 81 

 
Přestupky v dopravě – rok 2016  

měření pěší zóna zákaz vjezdu zákaz stání zákaz stání na 
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rychlosti zastavení chodníku 

0 51 4792 1305 3690 1643 

ostatní v 

dopravě 

jízda na 

červenou 

jízda-vyhr. 

jízdní pruh 

železniční 

přejezd 

zóny s 

omezením 
přechod 

860 0 1 0 100 338 

křižovatka pruh zakrytí DZ vjezd 
parkoviště 

invalidů 

vyhrazené 

parkoviště 

591 899 3 150 316 583 

druhá řada 
přestupky 

chodců 

Přestupky 

cyklistů 
  Celkem 

69 232 117   15740 

 
Přestupky v dopravě – I. pol. roku 2017 (do 31.8.2017) 

měření 

rychlosti 
pěší zóna zákaz vjezdu zákaz stání 

zákaz 

zastavení 

stání na 

chodníku 

0 12 3836 790 2579 1067 

Zákaz - ostatní 
jízda na 

červenou 

jízda-vyhr. 

jízdní pruh 

železniční 

přejezd 

zóny s 

omezením 
přechod 

465 0 2 0 195 348 

křižovatka pruh zakrytí DZ vjezd 
parkoviště 

invalidů 

vyhrazené 

parkoviště 

629 404 4 142 440 587 

druhá řada 
přestupky 

chodců 

Přestupky 

cyklistů 

Držení tel. 

přístroje 

Doprava – 

ostatní 

Přestupky 

ohrožující 

chodce 

127 147 41 0 0 0 

     Celkem 

    

 

11815 

 
Statistika vybraných ukazatelů - přestupky2 

 Přestupky proti veřejnému pořádku a v územní samosprávě – 5392 přestupků/2016 

 Přestupky v dopravě -15740 přestupků/2016 (nejčastěji: zákaz zastavení, zákaz 
vjezdu, stání na chodníku).  

2.2 Sociální (chudoba a nezaměstnanost) 

2.2.1 Stručný popis Městské části Praha 14 

Praha 14 je jednou z 57 městských částí hlavního města Praha. Nachází se na 
severovýchodním okraji Prahy na území, které zahrnuje původní historické obce Kyje, 
Hloubětín a Hostavice a v nedávné době vzniklá sídliště Černý Most I. a II. Správní obvod 
Praha 14 zahrnuje také MČ Dolní Počernice. Počet obyvatel 46 577 (k 31.12.20163).  

2.2.2 Počet nezaměstnaných  

Počet nezaměstnaných k 11.10.20174  
 

                                                 
2 Statistiky Obvodního ředitelství MP Praha 14 
3 Veřejná databáze ČSÚ, územně analytické podklady, k 11.10.2017. 
4 Veřejná databáze ČSÚ, územně analytické podklady, k 11.10.2017. 
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  2014 2015 2016 

Míra nezaměstnanosti - dosažitelní (%)  6,8  5,6 4,3 

Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní  2 261 1845 1446 

Počet uchazečů o zaměstnání   2 307 1889 1488 

Počet volných míst   177 189 Data 
nezjištěna 

 
V průměru se nezaměstnanost sociálně vyloučených lokalit na území m. č. Praha 14, 
pohybuje kolem 70%.  

2.2.3 Počet vyplacených sociálních dávek5 

Informace pochází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního 
města Prahy na období 2016 – 2018 a databáze Úřadu práce Prahy 14 
 

Počet vyplacených sociálních dávek hmotné 
nouze 

2014 2015 2016 
I.pol. 
2017 

Příspěvek na živobytí 7792 6880 5823 2477 

Doplatek na bydlení 4255 3813 3331 1531 

Mimořádná okamžitá pomoc 74 110 112 39 

2.2.4 Existence sociálně vyloučených lokalit 

Složení obyvatelstva MČ Praha 14 je národnostně a etnicky různorodé. V souvislosti s 
rozsáhlou sídlištní výstavbou, která proběhla v posledních 20 letech, se zde vytvořila početná 
romská komunita čítající podle našich odhadů cca 1000 - 1500 osob. Podle Analýzy sociálně 
vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této 
oblasti z roku 2006 jsou na území m. č. Praha 14 dvě sociálně vyloučené romské lokality E a 
F. 
 
Lokalita E 
Dvě ulice na sídlišti v těsném sousedství sociálně nevyloučených. Občanská vybavenost je v 
dosahu cca 15 minut chůze. Odhadovaný počet obyvatel činí 100 až 150 osob. Většina 
obyvatel má pouze základní vzdělání (70%), s uvedeným počtem koresponduje i vysoká míra 
nezaměstnanosti, která je rovněž odhadovaná na 70%. Ve speciálním vzdělávacím programu 
na základní škole je vzděláváno až cca 30% romských dětí.  
 
Lokalita F 
Dvě ulice na sídlišti v těsném sousedství sociálně nevyloučených. Občanská vybavenost je v 
dosahu cca 10 minut chůze. Odhadovaný počet obyvatel činí 150 až 200 osob. Většina 
obyvatel má pouze základní vzdělání (75%). Míra nezaměstnanosti je odhadována na 30%. 
Ve speciálním vzdělávacím programu na základní škole je vzděláváno až cca 30% romských 
dětí.  
 
Lokalita G (nová lokalita) 
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Další velmi problémovou lokalitu identifikuje městská část objekt, který byl vybudován jako 
„sociální bydlení“ pro rodiny s dětmi i jednotlivce, kteří nejsou schopni s ohledem na svou 
sociální, rodinnou či finanční situaci zajistit si bydlení na běžném trhu s bytu. V objektu je v 
současné době 30 bytových jednotek, které jsou plně obsazeny. Objekt je situován mimo 
sídlištní zástavbu. Většina obyvatel tohoto objektu pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi. 
90% dětí z tohoto objektu je vzděláváno ve speciálním vzdělávacím programu.  
 
V sociálně vyloučených lokalitách žije dle uvedené analýzy a našich odhadů cca 400 osob. 
Tento počet se hýbe podle pohybu rodin – výměny bytů, výpovědi z bytů či nově ubytování. 
Z valné většiny se jedná o Romy. K tomuto počtu je však nutné započítat několik dalších 
desítek až stovek osob, které sice nežijí v sociálně vyloučených lokalitách, ale patří do 
skupiny potencionálně ohrožených osob sociálním vyloučením.   

 

2.3 Institucionální analýza   

2.3.1 Instituce zapojené do systému prevence kriminality  

Policie ČR – OŘ Praha III, místní oddělení Kyje 
Základní preventivní aktivity na území městské části vyvíjí PČR, tj. přímá hlídková a 
obchůzková služba a dopravně bezpečnostní akce. Podílí se i na dalších preventivních 
činnostech (přednášky, prezentační akce pro veřejnost apod.). Zástupce PČR je zván na 
jednání Komise bezpečnostní a protidrogové (stabilní host), je důležitým partnerem při 
předávání analytických dat (nápad trestné činnosti na území MČ Praha 14). 
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Městská policie – OŘ MP Praha 14 
Městská policie je důležitým nástrojem prevence kriminality na území MČ Praha 14. Je jak 
represivní složkou, tak i složkou preventivní (vyvíjí celou řadu aktivit, které se snaží 
předcházet trestným činům a přestupkům). Zástupce MP je členem Komise bezpečnostní a 
protidrogové RMČ. V oblasti situační prevence je důležitá vzájemná spolupráce a předávání 
analytických dat. 
 
Úsek krizového řízení kanceláře starosty ÚMČ Praha 14 

 Spolupracuje s MP a PČR při zajišťování bezpečnosti na území MČ 

 V oblasti situační prevence spolupracuje s Odborem krizového řízení MHMP při 
výběru nových stanovišť Městského kamerového systému HMP  

 Spolupracuje s orgány HMP při realizaci krajského programu prevence kriminality 
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, manažer prevence rizikového chování 

 Zajišťuje propojení preventivního programu městské části s Krajským programem 
HMP 

 Spolupracuje s orgány HMP při realizaci Krajského programu prevence kriminality 
HMP 

 Mapuje bezpečnostní situaci ve městě, zjišťuje potřeby prevence, tyto vyhodnocuje a 
předkládá návrhy na řešení Komisi bezpečnostní a protidrogové RMČ Praha 14 

 Vykonává funkci tajemníka Komise bezpečnostní a protidrogové RMČ Praha 14 

 Zpracovává koncepční materiály a programy prevence kriminality městské části 

 Spolupracuje se zástupci státní správy a samosprávy, Policií ČR, Městskou policií hl. 
m. Prahy a dalšími subjekty na území městské části, které působí v oblasti prevence 
kriminality 

 Zajišťuje činnost při posuzování projektů prevence kriminality v rámci programu 
prevence kriminality 

 V rámci programu prevence kriminality zpracovává projekty, kterými se městská část 
uchází o poskytnutí dotací a zajišťuje jejich konečné vyhodnocení 

 Odpovídá za účelné využití dotací, průběžně sleduje jejich čerpání, vede v tomto 
směru potřebnou dokumentaci a zajišťuje jejich konečné vyúčtování a vyhodnocení 

 
Komise bezpečnostní a protidrogová Rady městské části Praha 14 

 Poradní orgán RMČ 

 Připravuje a doporučuje materiály v oblasti prevence kriminality pro jednání RMČ a 
ZMČ 

 Předkládá RMČ návrhy realizace opatření v oblasti prevence kriminality podle 
aktuální situace 

 
Fórum prevence 
Fórum prevence je neformální pracovní skupinou odborníků v oblasti prevence. Cílem této 
pracovní skupiny je prohloubení spolupráce a vytvoření funkční sítě, která by dokázala 
především včas zachytit v oblasti rizikového chování. Vhodné nastavení aktivit v oblasti 
prevence, koordinace aktivit (aby nedocházelo ke zdvojování aktivit), předávání informací a 
poznatků, navázání spolupráce jednotlivých organizací.  
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Přehled zapojených institucí: o.s Jahoda, MC Motýlek /KC Pacific,, o.s. Progressive, Prev-
Centrum, z. ú. , zástupce základních škol MČ Praha 14, PČR, MP, Komunitní centrum Chánov, 
zástupce starosty MČ Praha 14, Praha 14 kulturní, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
(vedoucí odboru, manažer prevence rizikového chování, vedoucí OSPOD,  vedoucí odd. 
sociální pomoci a prevence). 
 
Spolupráce s dalšími institucemi 
Při řešení jednotlivých dílčích problémů spolupracuje MČ Praha 14 nejvíce s následujícími 
institucemi a subjekty: 

 základní a střední školy MČ Praha 14 

 odbory Úřadu MČ Praha 14 

 o.s. Progressive, Prev-Centrum, z. ú., Komunitní centrum Chánov, Praha 14 kulturní 

 nízkoprahová zařízení MČ Praha 14 (Jahoda o.s., Nízkoprahový klub Pacific, 
Neposeda, z.ú. (NZDM Autobus) a další. 
 

2.3.2 Popis aktivit na úseku prevence kriminality 

Primární prevence 

 Od června r. 2008 probíhá „Program primární prevence sociálně patologických jevů 
na základních školách na území MČ Praha 14“.  

 Preventivní programy pro ZŠ a SŠ: Přednášky, besedy se specifickým zaměřením např. 
na téma: „Úvod do problematiky extremismu“, popř. realizace přednášek PČR, MP. 
Programy jsou financovány z rozpočtu MČ Praha 14, v případě přidělení dotace 
prevence kriminality jsou programy hrazeny z grantu. 

 Práce s mládeží v nízkoprahových klubech: Jedná se o kontaktní sociální práci jako 
základní formu vztahu s dětmi a dospívající mládeží, preventivní působení proti 
sociálnímu vyloučení, pomoc zvládat konfliktní situace, řešení obtížné životní situace 
atd. Tyto aktivity jsou finančně podporovány z rozpočtu MČ Praha 14. 

 Preventivní pobyty pro ohrožené děti a mládež: Jedná se o realizaci dvou 
víkendových pobytů a jednoho letního táborového pobytu rekreačně výchovného 
charakteru. Od roku 2017 jsou k projektu připojeny i preventivní jednodenní aktivity, 
které koordinátor prevence kriminality. Jedná se o soustavné aktivity v pravidelných 
intervalech každého měsíce, obohacené o kreativní činnosti a vzdělávacími 
workshopy. Tyto aktivity jsou financovány z rozpočtu MČ Praha 14, v případě 
přidělení dotace prevence kriminality jsou programy hrazeny z grantu MHMP.  

 Informování občanů: Zahrnuje informování veřejnosti o nejčastějších typech trestné 
činnosti o způsobech jejich páchání a o místech a časech jejich výskytu cíleně 
zaměřené přednášky (poskytování rad, návodů a doporučení ke zvýšení bezpečí 
majetku a osob, informační kampaně, informační materiály). V rámci této aktivity 
jsou ve spolupráci s PČR a MP realizovány přednášky pro seniory. 

 Vzdělávání: vzdělávací programy Městské policie hl. m. Prahy, nabídka přednášek a 
besed realizovaných policisty z Preventivně informačního oddělení Krajského 
ředitelství policie hl. m. Prahy, realizace vzdělávacích seminářů se zaměřením na 
kyberšikanu (v rámci projektu „Praha bezpečně online“). 
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Sociální prevence 
Cílem služeb těchto služeb je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální 
situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Služby 
sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou sociálním 
vyloučením potencionálně ohroženy (krizové sociální situace, životní návyky a způsob života 
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí apod.)  
Sociálně vyloučené lokality jsou často spojeny i s vyšší mírou kriminality, kdy příčinou tohoto 
stavu je především koncentrovaný výskyt jevů, které souvisí s životem v sociálním vyloučení 
(chudoba, předlužení, závislosti). Osoby ohrožené sociálním vyloučením nelze chápat jen 
jako skupinu potencionálních pachatelů, ale i jako potencionální oběti (kriminální chování se 
projevuje i uvnitř skupiny, např. násilí či lichva).  
Toto je řešeno v rámci terénní sociální práce a spoluprací s NNO. 
 
 
Terénní práce v rámci nízkoprahového klubu Jahoda 
Terénní sociální práce je určena jako pomoc dětem a mladým lidem, kteří tráví volný čas na 
ulicích sídliště a nechtějí navštěvovat jakoukoliv organizovanou formu volnočasových aktivit. 
Využívají ke vzájemnému setkávání veřejná prostranství či koutky v ulicích sídliště a často 
svým chování vytváří problémy sobě nebo okolí (absence ve školní docházce, experimenty 
s alkoholem, pouliční kriminalita apod.). 
Od roku 2011 využívají terénní pracovníci zázemí „buňky“, která je umístěna uprostřed 
sídliště a umožňuje práci s uživateli nejen v době nepříznivých podmínek (např. mráz, déšť). 
Cílem terénní práce je předcházení a zmírňování negativních situací plynoucích z jejich 
pohybu v ulicích sídliště.  
 
Situační prevence 
Jedná se o budování městského kamerového systému (dále jen MKS) a rozšiřování již 
stávajících systémů. Budování MKS je jednou z priorit hlavního města Prahy v oblasti situační 
prevence.  
 
Interaktivní mapa  
Ve spolupráci s MP a PČR mapování situace v oblasti výskytu trestné činnosti – interaktivní 
mapa. Sledování míst s výskytem trestné činnosti, drogových přestupků a dalších deliktů a 
jejich záznam do interaktivní mapy. Za účelem plánování preventivních opatření. 

 

3. Plán preventivních aktivit 

3.1 Oblast primární prevence 

 Realizace stávajících preventivních programů na ZŠ a SŠ (pokračovat v realizaci 
dlouhodobého programu primární prevence na základních školách). 

 Realizace dlouhodobého programu primární prevence rizikového chování na 
základních školách zřízených Městskou částí Praha 14 

 Realizace preventivních aktivit na ZŠ a SŠ v oblasti extremismu. 
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 Realizace vzdělávacích seminářů se zaměřením na kyberšikanu (v rámci projektu 
„Praha bezpečně online“) ve spolupráci s MHMP. 

 Preventivní program Box Plechárna Praha zaměřený na kvalitní aktivní trávení 
volného času dětí a mládeže spadajících pod ochranu orgánu sociálně právní ochrany 
dětí.  

 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže zejména prostřednictvím grantového 
systému MČ a také dalšími prostředky (spolupořádání akcí, zvýhodněné pronájmy, 
publicita apod.). 

 Realizace preventivních aktivit u seniorů (realizace preventivních přednášek ve 
spolupráci s MP) – projekt Senior akademie uskutečněná v roce 2016, plánované 
pokračování 2019. 

 Realizace preventivních aktivit u ohrožených skupin dětí, žen a mládeže – kurzy 
sebeobrany, s cílem zvýšení pocitu bezpečí a snížení viktimizace dotčených osob 
(ženy, senioři). 

 Realizace preventivních aktivit určených pro děti ohrožené sociálním vyloučením 
(podán projekt na MHMP „Prevence kriminality na rok 2018“) – pobytové akce pro 
děti a mládež. 

 Komunikace s veřejností (zabývat se jejími podněty a návrhy týkajících se prevence 
kriminality, pokusit se více aktivně zapojit občany do řešení problematiky prevence 
kriminality). 

 Podávání žádostí o finanční podporu na realizaci programů prevence. 

3.2 Oblast sociální prevence 

 Omezovat případy porušování ustanovená zákona č. 65/2017 Sb., o opatřeních k 
ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami, omezovat kriminalitu páchanou pod vlivem alkoholu (při 
kontrolách se zaměřit zejména na porušování ustanovení o podávání alkoholu 
nezletilým, mladistvým a podnapilým osobám). 

 Podpora sociální práce (pomoc při resocializaci, zabránění vzniku či prohloubení 
sociálního vyloučení, zmírnění rizika kriminální recidivy a pomoc při plnohodnotném 
začlenění do společnosti).  

 Realizace sociálně integračních aktivit určených pro děti a mládež ohrožené sociálním 
vyloučením 

 Snaha o zvyšování pocitu bezpečí ve vyloučených lokalitách. 

3.3 Situační prevence 

 Mapování situace v oblasti výskytu trestné činnosti – interaktivní mapa. Sledování 
míst s výskytem trestné činnosti, drogových přestupků a dalších deliktů a jejich 
záznam do interaktivní mapy. Za účelem plánování preventivních opatření, dále pak  

 Podporovat dostatečné pouliční osvětlení míst s exponovanou kriminalitou 
(nepřehledná místa, parky, apod.). 

 Zajistit zvýšenou hlídkovou činnost ve vytipovaných rizikových oblastech v 
nejrizikovější době (MP). 
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4. Identifikace hlavních problémů a cíle pro období 2018 až 2019 

4.1 Identifikace problémů 

Obyvatelé sociálně vyloučených lokality a místní romská komunita se vyznačují nízkou úrovní 
vzdělanosti, a z toho vyplývající vysokou mírou nezaměstnanosti. Podle zveřejněných údajů 
ČSÚ za rok 2014 byla na městské části Praha 14 jedna z nejvyšších míra nezaměstnanosti 
v hl. m. Praze (6,83%). Problémem je oblast bydlení, a to hned ze 2 pohledů. Jedním 
problémem je soužití několika generací nebo více rodin v jednom bytě, tj. sousedské 
neshody, rušení nočního klidu a druhým problémem jsou dlouhodobě neřešené dluhy na 
nájemném, kdy se hrozba ztráty bydlení jeví velmi reálnou. Komunita se dále potýká s velkou 
předlužeností, kdy příslušníci komunity podléhají nabídkám lehce dostupných půjček. 
Závazkům z půjček vyplývajících však již nejsou schopni dostát. Vedle těchto problémů se 
ohrožené skupiny obyvatel potýkají s problematikou gamblerství, závislosti na alkoholu i na 
nealkoholových drogách, distribuce drog, krádežemi, nepořádku v lokalitách, ničení 
veřejného majetku (majetku obce) atd.  
 
Pokud jde speciálně o skupinu obyvatel ohroženým sociálním vyloučením, kterou na území 
m. č. Praha 14 netvoří výlučně Romové, lze říci, že tito obyvatelé mají problémy zejména v 
oblastech nezaměstnanosti, které se v této oblasti pohybuje kolem 70% a také s nízkou 
kvalifikací a nízkým stupněm vzdělání, který se do situace zaměstnanosti velmi silně promítá. 
Také bývají často předluženi. Půjčují si u lichvářů, splátkových firem anebo uzavírají smlouvy 
o nebankovních půjčkách s velmi vysokým úrokem dosahující několik stovek procent. I tuto 
skupinu obyvatel trápí otázka bezpečnosti. Speciálně otevřené rasové útoky nebyly v 
posledních letech sice zaznamenány, k drobným potyčkám, zejména verbálním, však dle 
asistentů prevence kriminality a terénních pracovníků dochází pravidelně. Na straně druhé 
tito obyvatelé jsou vnímáni za rizikovější, neboť se častěji dopouštějí v důsledku své situace 
přečinů či trestných činů. 
 
Na území MČ se nachází velké množství neorganizovaných dětí a mládeže, včetně dětí 
romské národnosti, ve věku od 6 do 18 let, které žijí nebo tráví volný čas na sídlištích Prahy 
14. Děti jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy a rizikovým chováním, které ohrožuje 
jejich zdravý vývoj a sociální začlenění. Terénní sociální pracovníci, sociální odbor ÚMČ Praha 
14 i samotná cílová skupina vnímají potřebu rozšíření preventivních služeb pro 
neorganizované děti a mládež. Kapacita i poslání sociální služby má své limity, v současné 
době nedokáže pokrýt potřebu a poptávku dětí po volnočasových aktivitách, které by byly 
realizovány přímo na ulici. 
 
V souvislosti s tvorbou dokumentu Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro 
období 2015 až 2025 byla v rámci analýzy kvality života a potřeb obyvatel Prahy 14 zjištěna 
nízká míra bezpečí obyvatel této městské části. Z průzkumu provedeného v roce 2013 
vyplývá, že bezpečnost je problémem, který je pro občany Prahy 14 nejpalčivější. Za 
nejproblémovější je obyvateli považována především situace v Hloubětíně a Černém Mostě, 
mezi jejichž hlavní problémy patří zejména násilná trestná činnost (páchaná na ulici, 
veřejném prostranství, vlivem alkoholu či drog, šikana, loupeže). Dotazovaní obyvatelé 
vyjádřili pouze poloviční spokojenost s bezpečností na Černém Mostě (56 bodů ze 100) a 
Hloubětíně (46 bodů ze 100).  
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4.2 Způsob řešení (navrhovaná opatření) 

V návaznosti na již schválené lokální koncepční dokumenty (Komunitní plán zdravé městské 
části, Komunitní plán sociálních služeb, Strategický plán rozvoje městské části Praha 14) 
identifikujeme tyto hlavní cíle: 

 Podpora terénní/sociální práce realizované městskou částí Praha 14, formou 
spolupráce a sdílení poznatků ve specifických oblastech identifikovaných tímto 
dokumentem (viz bod 2.2.4). 

 Aktivní realizace doplňkových volnočasových aktivit pro děti ze sociálně vyloučených 
lokalit a romské komunity. 

 Realizace vzdělávacích preventivních aktivit pro ohrožené skupiny dětí, žen a seniorů 
s cílem zvýšení pocitu bezpečí a snížení viktimizace dotčených osob. 

 Posílení bezpečí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a přilehlých oblastí 
s očekáváním, že tato „intervence“ se projeví ve snížení počtu spáchaných trestných 
činů (krádeže, loupeže, ničení majetku) i přestupků (rušení nočního klidu, popíjení 
alkoholu na ulici v rozporu s vyhláškou hl. m. Prahy, nevhodné způsoby chování atd.) 
v sociálně vyloučených lokalitách.  

 Obecně podporovat sociální integraci, zvýšit sociální status, prevenci a eliminaci 
sociálního vyloučení ve shodě s cíly a prioritami stanovenými dalšími koncepčními 
dokumenty. 

 Minimalizace a prevence rasově motivovaných sporů, diskriminačního jednání a 
extremistických projevů.  

 Usilování o změnu výrazně negativního pohledu majoritní společnosti na obyvatele 
sociálně vyloučených lokalit a příslušníky romské komunity.  

 

4.3 Integrace navrhovaných opatření a finanční zajištění 

 Vzdělávací preventivní aktivity pro cílové skupiny dětí, žen a mládeže – projekt 
sebeobrana (finanční spoluúčast MČ Praha 14) a projekt senior akademie 
(financování Městská policie). 

 Sociálně integrační aktivity (financování v rámci projektu MHMP, finanční spoluúčast 
MČ Praha 14). 

 Terénní/sociální práce (financování MČ Praha 14) 

4.4 Vymezení aktivit (dílčích projektů) 

4.4.1 Projekt Sebeobrana + Senior akademie 

Vymezení aktivit: 
- Nabídka efektivního způsobu zvyšování pocitu bezpečí a snižování viktimizace cílové 

skupiny seniorů a druhotně také jejich rodin a nejbližšího okolí. 
- Aktivizace seniorů a nabídka bezpečného prostředí k setkávání. 
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4.4.2 Projekt „Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež“ 

Vymezení aktivit: 
- Realizace preventivních aktivit (resocializačních pobytů), které jsou určeny pro děti 

ohrožené rizikovým chováním a sociálním vyloučením. 
- Praha 14 ve spolupráci s místními nízkoprahovými kluby každoročně organizuje dva 

víkendové pobyty a jeden tábor.  Současně provádí navazující aktivizační činnosti 
realizované jednou měsíčně.  

- Podporuje aktivního trávení volného času nebo navázání vztahu s nízkoprahovými 
kluby a redukuje negativní vlivy neosobní sídlištní zástavby.  

- Cílem je osobní rozvoj dětí, zlepšení komunikačních dovedností, aktivní trávení 
volného času, navýšení počtu sociálních kontaktů, získání nových kamarádů, získání 
nových zkušeností a pozitivních zážitků, zlepšení schopnosti pracovat ve skupině, 
zvýšení sebevědomí.  

4.4.3 Futsal Praha 14 

Cílem projektu je prostřednictvím sportovních aktivit preventivně působit na cílovou skupinu 
dětí a mládeže, která je ohrožená rizikovým chováním. Projekt nabízí dětem a mladistvým ze 
sociálně slabých rodin bezplatné aktivní trávení volného času. Projekt realizuje pravidelné 
tréninky futsalu 3x v týdnu. 

4.4.4 Terénní/sociální práce 

Vymezení aktivit: 
Těžištěm terénní práce na Praze 14 je individuální sociální práce s klienty a jejich rodinami při 
řešení jejich finančních, sociálních, rodinných problémů. Stále aktuálním problémem je práce 
se zadluženými rodinami, při práci s touto problematikou se zaměřujeme na zprostředkování 
kontaktu s věřiteli klientů a klienty vedeme k uvážlivému nakládání s příjmy. 

4.5  Způsob měření efektivity dopadů 

 Hodnotícím kritériem projektu sebeobrany a senior akademie bude počet 
proškolených osob, vytíženost nabízených aktivit a zvýšení pocitu bezpečí 
zjišťovaného prostřednictvím řízených rozhovorů mezi účastníky a lektory kurzu. 

 Výstupními kritérii sociálně integračních aktivit bude počet účastníků realizovaných 
akcí a pozitivní změna závadového chování zjišťovaná prostřednictvím řízených 
rozhovorů s dětmi a osobami odpovědnými za výchovu.  

4.6 Odpovědnost za realizaci plánu 

Odpovědnost za realizaci plánu: 
Rada městské části Praha 14: Ing. Irena Kolmanová, členka Rady MČ Praha 14 
Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: Mgr. Dana Havlínová  
 
Odpovědnost za realizaci dílčího projektu „Sebeobrana“: 
Lektor: Václav Folejtar– Krav Maga 
Manažerka prevence rizikového chování: Bc. Veronika Havlíčková 
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Odpovědnost za realizaci dílčího projektu „Senior akademie“: 
Městská policie MČ Praha 14: Ing. Dana Hetzlová 
Manažerka prevence rizikového chování: Bc. Veronika Havlíčková 
 
Odpovědnost za realizaci dílčího projektu „Preventivní aktivity pro ohrožené děti a 
mládež“: 
Vedoucí odd. sociální prevence a sociální pomoci: František Bradáč DiS. 
Manažerka prevence rizikového chování: Bc. Veronika Havlíčková 
 
Odpovědnost za realizaci dílčího projektu „Futsal Praha 14“: 
Trenér: Marek Bělor 
Manažerka prevence rizikového chování: Bc. Veronika Havlíčková 
 
 
 

https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/pracovnici/bradac-frantisek-dis/
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/pracovnici/bradac-frantisek-dis/

