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ÚVOD
Město Šumperk se zapojilo do Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky (dále jen
MVČR) na místní úrovni již v roce 1997 jako jedno z prvních měst v republice. V letech 1997–2021
bylo v rámci tohoto dotačního programu realizováno přes 132 projektů z oblasti sociální a situační
prevence, jakož i projekty sloužící k informování občanů. Celkové náklady na projekty programu prevence
kriminality činily přes 25,5 mil. Kč, přičemž MVČR podpořilo tyto projekty státní účelovou dotací v celkové
výši přes 15 mil. Kč, ostatní náklady neslo město a subjekty participující na realizaci jednotlivých dílčích
projektů. Skutečné finanční náklady na projekty a aktivity související s prevencí kriminality ve městě
Šumperku jsou ve skutečnosti mnohem vyšší. Bez požadavků na finanční prostředky, v rámci dotačního
programu města Šumperka nebo z jiných dotačních zdrojů byly realizovány další projekty a aktivity,
např. rekonstrukce hřišť a sportovních plácků, školních hřišť, rekonstrukce prostor pro zřízení denního
centra pro osoby bez přístřeší, pouliční osvětlení míst s exponovanou kriminalitou, modernizace a rozšíření
kamerového dohlížecího systému, výstavba skateparku, sociologické průzkumy, informační a vzdělávací
aktivity, besedy, Komplexní preventivní program Šumperk pro základní školy (jedná se o preventivní
program zaměřený na žáky 5. až 9. ročníků, jehož cílem je předcházení rizikovému chování v třídních
kolektivech), preventivní akce a projekty Policie České republiky, Městské policie Šumperk nebo Střediska
volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DORIS Šumperk a další.
Strategie prevence kriminality v Šumperku na období let 2022–2027 vychází ze Strategie prevence
kriminality v České republice na léta 2022–2027, Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje
na období 2022–2027 a navazuje na strategické dokumenty prevence kriminality města Šumperka –
Strategie prevence kriminality v Šumperku na období 2018–2021, Strategie prevence kriminality
v Šumperku na období 2016–2017, Strategie prevence kriminality v Šumperku na léta 2012–2015
a Koncepce prevence kriminality města Šumperka na léta 2009 až 2011.
Strategie prevence kriminality města Šumperka na období let 2022–2027.


Byla zpracována s cílem definovat a popsat problematiku kriminality v Šumperku, a na základě
problémů identifikovaných v rámci bezpečnostních analýz – kriminality, sociálně-demografické
a institucionální, si stanovit cíle a priority, které budou v rámci tohoto dokumentu řešeny dílčími
projekty nejen v rámci Programu prevence kriminality na daný rok, ale také z jiných finančních zdrojů.
Hlavním cílem Strategie je stanovit si cíle a priority v oblasti prevence kriminality, na kterých budou
participovat odpovědné instituce ve městě Šumperku.



Struktura a obsah strategie vychází z Metodiky pro tvorbu strategických dokumentů prevence
kriminality a víceletých bezpečnostních analýz MVČR, včetně způsobu a kritérií stanovování míry
rizikovosti území (indikátory rizikovosti, apod.) ve vztahu k prevenci kriminality.



Strategii zpracovala pracovní skupina prevence kriminality. Strategie byla projednána a schválena:
– Pracovní skupinou prevence kriminality dne 24.1.2022.
– Komisí pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě dne 31.1.2022.
– Zastupitelstvem města Šumperka dne 24.3.2022.
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1

PREVENCE KRIMINALI TY

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními,
veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav
z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích
následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální
pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně
informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů.
Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším
patří nejrůznější formy závislostí.


Sociální prevence – představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity
zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány
za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.



Situační prevence – staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době,
na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické
a technické povahy se snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat. Její důležitou součástí
je informování veřejnosti možnostech ochrany před trestnou činností.



Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů – je založena na konceptech bezpečného
chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených
osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink
v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody
sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni.



Informování občanů a jejich aktivizace – zprostředkování informací o bezpečnostní situaci, o účinných
formách obrany před trestnou činností. Cílem je zapojování občanů do aktivního způsobu zvyšování
vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí.

Preventivní aktivity se uskutečňují na úrovni primární, sekundární a terciární.


Primární prevence je zaměřena na celou populaci, dospělé i děti, a zahrnuje především výchovné,
vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost.
Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného
času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách
a v lokálních společenstvích.



Sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové skupiny obyvatelstva, zabývá se rizikovými
jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi
trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové
a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty,
dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací.



Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění
vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení …). Jejím cílem je udržet
dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.

SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČR
Politika prevence kriminality má v demokratické České republice již dlouholetou tradici, neboť je její
nepřetržitou součástí prakticky od samého počátku, tj. od roku 1993, kdy se v České republice začala
prevence kriminality systematicky formovat jako nedílná součást vládní politiky. První Strategie prevence
kriminality byla přijata v roce 1996 a od té doby se v České republice formuje a vyvíjí systém prevence
kriminality na celorepublikové i místní úrovni a rozvíjí se přístupy a postupy státní správy i samospráv
v preventivním přístupu k řešení jednotlivých druhů kriminality (trestné činnosti i přestupků) a kriminálně
rizikových jevů, k řešení komplexní bezpečnostní situace v ohrožených lokalitách, k zacházení s oběťmi
a pachateli trestné činnosti. Posiluje se spolupráce a vzájemná koordinace partnerů v oblasti prevence
kriminality.
Základem úspěšné preventivní politiky státu je efektivní systém prevence kriminality. Ten lze v ČR
považovat již za stabilní a úspěšný, když na základě předchozích Strategií prevence kriminality zahrnuje
následující 3 úrovně:


republiková – vláda ČR, Republikový výbor pro prevenci kriminality, ministerstva a další státní instituce,



krajská – krajské úřady,



lokální – samosprávy měst a obcí.
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Obrázek č. 1: Systém prevence kriminality a role jednotlivých subjektů

Koordinační úlohu na celorepublikové úrovni plní v systému prevence kriminality Republikový výbor
pro prevenci kriminality (dále jen Republikový výbor). Republikový výbor je meziresortní iniciační,
koordinační a metodický orgán zřízený při MVČR.
Kraje a obce jsou zásadní součástí systému prevence kriminality v ČR. Kraje v rámci prevence kriminality,
zejména prostřednictvím vytvořených pozic manažerů prevence kriminality, především koordinují aktivity
v oblasti prevence kriminality na svém území, zprostředkovávají informace mezi ministerstvy a obcemi,
účastní se dotačního řízení MVČR pro oblast prevence kriminality či v této oblasti realizují i vlastní dotační
aktivity. Obce tvoří základní úroveň, na které jsou opatření prevence kriminality v praxi nakonec
naplňována. Obecní úroveň je tou klíčovou úrovní, na které je třeba řešit konkrétní problémy a za tím
účelem realizovat potřebnou spolupráci samosprávných orgánů obce (včetně obecních policií) i těch,
které zde vykonávají přenesenou působnost státu, místních zastoupení státní orgánů, Policie ČR,
neziskového sektoru, občanů i podnikatelských subjektů. Vedle veřejných subjektů uvedených výše mají
svou nezastupitelnou roli v prevenci kriminality i soukromé subjekty – nestátní neziskové organizace,
vědecká a akademická sféra, podnikatelské subjekty, fyzické osoby jako dobrovolníci, donátoři apod.
Ze strany státu či samospráv je nutné pokračovat v podpoře spolupráce a vytvářet potřebné transparentní
systémové, legislativní, administrativní, organizační, metodické, finanční i další podmínky pro jejich zapojení
do preventivních aktivit a opatření. 1

1

Zdroj: Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027
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2

VÝCHODISKA STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA
ŠUMPERKA NA OBDOBÍ 2022–2027

2.1 B EZPEČNOSTNÍ A NALÝ ZA
Registrovaná kriminalita v České republice v roce 2020 poklesla oproti předchozímu roku o 33.696 skutků,
což v procentuálním vyjádření znamená 16,9 %. Objasněnost naopak vzrostla o více než 3 % a dosáhla
úrovně 56,3 %. Hlavní příčiny poklesu nápadu trestné činnosti lze samozřejmě spatřovat v omezujících
opatřeních, která zapříčinila menší mobilitu osob v České republice, v omezení vstupu občanů ostatních
zemí k nám a dále také v novelizaci trestního zákoníku, ve které došlo ke změně hranice výše škody
při kvalifikaci trestného činu na 10.000 Kč. Pokles nápadu trestné činnosti zaznamenáváme ve všech
sledovaných kategoriích. Pokles nápadu trestné činnosti se týkal všech krajů v ČR. 2
Tabulka č. 1: Registrovaná kriminalita v krajích
počet trestných činů
KŘP Hl. města Prahy
KŘP Ústeckého kraje
KŘP Moravskoslezského kraje
KŘP Libereckého kraje
KŘP Plzeňského kraje
KŘP Karlovarského kraje
KŘP Jihomoravského kraje
KŘP Olomouckého kraje
KŘP Středočeského kraje
KŘP Jihočeského kraje
KŘP Královehradeckého kraje
KŘP Kraje Vysočina
KŘP Zlínského kraje
KŘP Pardubického kraje

2016

2017

2018

2019

2020

56 432
18 337
26 528
9 186
9 679
4 983
21 599
11 600
22 124
10 816
7 286
5 986
7 398
5 933

50 726
17 531
24 781
8 672
9 727
5 084
20 086
10 246
20 424
9 662
7 230
5 459
6 876
5 808

47 601
16 560
23 465
9 065
9 923
5 034
19 562
9 332
19 210
8 861
6 723
5 312
6 199
5 558

49 863
17 099
23 885
8 752
10 324
5 735
19 757
9 838
20 428
9 229
7 132
5 538
6 185
5 636

38 059
14 872
19 635
7 290
8 996
4 422
16 985
8 369
18 091
7 947
5 794
4 853
5 452
4 778

index
kriminality
2020
274,92
174,45
164,03
153,40
144,30
141,03
134,41
122,39
121,80
115,77
97,59
88,03
87,73
82,09

Data k trestné činnosti a grafické znázornění nápadu trestné činnosti jsou zpracována prostřednictvím
webového portálu www.mapakriminality.cz, který slouží ke srovnání míry kriminality v daných územních
jednotkách, vyjádřené počtem evidovaných trestných činů a tzv. indexem kriminality. 3
Obrázek č. 2: Počet trestných činů a index kriminality na území České republiky 1.1.–30.9.2020

2

Zdroj: https://www.policie.cz/clanek/kriminalita-klesla-o-vice-nez-16.aspx

3

Index kriminality = počet zjištěných skutků za zvolené období, přepočtený na 10.000 obyvatel.
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2.1.1 Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
V roce 2020 bylo na území Olomouckého kraje zaznamenáno celkem 8.369 trestných činů (6.684 trestných
činů k 30.9.), což představuje oproti loňskému roku pokles o 1.469 trestných činů (resp. o 1.050 méně
trestných činů k 30.9.). Objasněnost trestných činů byla v loňském roce 58,62 %, což je mírný nárůst oproti
roku předchozímu.
Tabulka č. 2: Celková kriminalita dle územních odborů KŘP Olomouckého kraje, 2020
počet trestných činů
objasněnost v %

ÚO Jeseník

ÚO Šumperk

ÚO Olomouc

ÚO Prostějov

ÚO Přerov

564
75,2

1.536
66,0

3.098
48,2

1.602
63,0

1.569
61,6

ÚO Šumperk se v rámci Krajského ředitelství Olomouckého kraje v objasněnosti umístil na 2. místě za ÚO Jeseník.

Za výraznějším poklesem nápadu trestné činnosti stojí kromě dalších ukazatelů samozřejmě i opatření
související s šířením výskytu nemoci Covid-19, zejména pak snížení pohybu osob na veřejnosti, další možnou
příčinou je také novelizace trestního zákoníku, ve které došlo ke změně hranice výše škody při kvalifikaci
trestného činu na 10.000 Kč. Jelikož zmíněná novelizace vstoupila v platnost až od 1.10.2020, ovlivnila tato
skutečnost s největší pravděpodobností statistické údaje pouze minimálně.


Na celkovém nápadu kriminality v Olomouckém kraji se podílí téměř 40 % majetková kriminalita.
V roce 2020 byl i zde zaznamenán pokles počtu majetkových trestných činů. Ze zjištěných trestných činů,
kterých bylo celkem 3.323, což je o 866 skutků méně než v roce 2019, bylo objasněných 36,90 %.



Mravnostní kriminalita – na úseku mravnostní kriminality bylo evidováno celkem 131 případů
mravnostních deliktů (o 8 skutků více než v roce 2019), z nich bylo 68 objasněno. Celková objasněnost
případů mravnostního charakteru za rok 2020 je 51,90 %.



Kriminalita páchaná na seniorech – zaznamenáno bylo 49 případů, což je sice nárůst o 20 případů
oproti roku 2019, nicméně kriminalistům se podařilo objasnit 34 případů, což je 69,39 %.
Mezi nejčastější legendy, pod kterými pachatelé při páchání trestné činnosti na seniorech vystupovali,
patří legendy s nabídkou různých služeb „topenář“, „sociální pracovník“, „příbuzný“, „přeplatek“ apod.



Informační kriminalita – mezi hlavní faktory mající vliv na kybernetickou kriminalitu nadále patří
zejména neustále zvyšující se rozšířenost IT technologií mezi obyvatelstvem, která nezávisí ani na věku
ani na postavení ve společnosti. Do virtuálního prostředí je přesunuta část běžné trestné činnosti
zejména v podobě podvodů na inzertních portálech, vydírání prostřednictvím sociálních sítí.
Ke standardu již připadly formy trestné činnosti spočívající v krádežích účtů na sociálních sítích
či schránek elektronické pošty, ale i různé formy sexuálního obtěžování přes internet.
Dalším podstatným faktorem ovlivňujícím kybernetickou kriminalitu je podceňování možných rizik
na internetu, z něhož plyne nezodpovědné chování uživatelů. Dalším faktorem je možnost anonymity
v internetovém prostředí, která by v reálném prostředí nebyla možná. 4
Obrázek č. 3: Počet trestných činů a index kriminality na území Olomouckého kraje, 1.1.–30.9.2020

4

Zdroj: https://www.policie.cz/clanek/kriminalita-v-olomouckem-kraji-klesla.aspx
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2.1.2 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,
Územní odbor Šumperk – okres Šumperk
Obrázek č. 4: Územní odbor Šumperk Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Policie ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen KŘP), Územní odbor Šumperk (dále jen
ÚO Šumperk) je útvar s územně vymezenou působností. Svou činnost vykonává na teritoriu okresu
Šumperk, v rámci kterého je dislokováno celkem 5 obvodních oddělení: Šumperk, Zábřeh, Mohelnice,
Hanušovice a Velké Losiny.
Obrázek č. 5: Počet trestných činů a index kriminality na území ÚO Šumperk, k 30.9.2020

Kriminogenní faktory okresu Šumperk
Převážná část kriminogenních faktorů na území okresu Šumperk zůstává nezměněna. Území okresu
Šumperk je poměrně rozlehlé s podstatně menším zalidněním, než jiná území, protože se jedná o hornatý
kraj, jehož značná část je tvořena pohořím Jeseníky, z čehož plyne poměrně velká odlehlost a časově
náročná dostupnost napadených objektů, což je jistě kriminogenním faktorem, odlišujícím se od
kriminogenních faktorů např. velkých měst. Tento kriminogenní faktor je neměnný. Ostatní kriminogenní
faktory jsou přibližně stejné, jako v celé společnosti. Patří sem například výroba, distribuce a užívání drog
s propojením na násilnou, ale zejména majetkovou trestnou činnost, kdy kriminogenním faktorem, s touto
problematikou souvisejícím, je nedostatek vyžití pro mladistvé a nezletilé, což bylo v roce 2020 navíc
podpořeno opatřeními navazující na nemoc Covid-19. Zastáváme názor, že není vytvářen dostatečný
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prostor pro volnočasové aktivity dané vrstvy obyvatelstva a z toho důvodu vznikají alternativní řešení,
která následně často vedou k užívání drog. 5
Tabulka č. 3: Rizikovost okresu Šumperk, 2012–2020
2012
Kriminalita
Stíháno osob
Objasněnost v %

2.276
1.131
56,06

2013
2.318
1.201
54,23

2014

2015

2.320
1.197
62,16

2016

2.066
1.027
63,89

2017

2.020
1.197
68,61

2018

1.719
936
68,55

2019

1.766
948
67,55

2020

1.753
1.014
66,6

1.536
1.000
65,9

V roce 2020 bylo ve služebním obvodu ÚO Šumperk KŘP Olomouckého kraje spácháno celkem
1.536 trestných činů, což je o 217 trestných činů méně než v roce předchozím.
Z tabulky níže je patrné, že v roce 2020 má stejně jako v předešlých letech z celkového nápadu trestné
činnosti největší podíl majetková trestná činnost, a to 26,46 %, jedná se především o krádeže prosté
a krádeže vloupáním. Nárůst počtu spáchaných trestných činů pak vidíme u násilné a ostatní kriminality,
ve zbývajících sledovaných kategoriích je patrný pokles nápadu trestných činů.
Tabulka č. 4: Kriminalita (přečiny i zločiny) ÚO Šumperk, 2013–2020, k 30.9.
celkem
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1.743
1.716
1.528
1.537
1.365
1.337
1.394
1.198

násilná

mravnostní

209
189
177
184
159
156
160
170

majetková

9
17
10
15
53
23
36
19

ostatní

881
762
586
497
443
427
452
317

zbývající

179
199
173
194
186
158
182
246

hospodářská

297
321
289
295
217
252
322
281

168
228
293
352
307
321
242
165

Ze všech obvodních oddělení ÚO Šumperk je obvodní oddělení Šumperk nejzatíženějším oddělením
ÚO Šumperk Policie ČR. Na celkovém nápadu trestné činnosti na území ÚO Šumperk se Obvodní oddělení
policie Šumperk podílelo v roce 2020 celkovým nápadem trestných činů 44,32 %, což je ve srovnání
s rokem 2019 pokles o 5,89 %.
Tabulka č. 5: Počet TČ a index kriminality dle obvodních oddělení ÚO Šumperk, 2016–2020, k 30.9.
2016
OOP Šumperk
OOP Hanušovice
OOP Velké Losiny
OOP Mohelnice
OOP Zábřeh

716
116
159
222
324

počet trestných činů
2017
2018
692
95
121
183
274

617
106
107
163
344

2019

2020

index kriminality,
2020

700
96
108
208
282

531
121
117
182
247

103,9
132,8
111,7
99,2
71,9

Majetková kriminalita
V roce 2020 došlo proti roku 2019 k významnému poklesu nápadu spáchaných deliktů majetkového
charakteru (-167 případů), celkem bylo spácháno 402 skutků. Současně lze uvést, že i přes významný
pokles nápadu se v roce 2020 se podařilo udržet objasněnost – 44,50 % (v roce 2019 – 50,70 %).
Došlo k zanedbatelnému zvýšení nápadu krádeží vloupáním na 106 případů, tj. plus 2 případy proti roku
2019. U krádeží prostých je registrován významný pokles nápadu o 82 případy, ale o totožnou míru
objasněnosti, a to 60 %.
V roce 2020 nebyly zaznamenány žádné nové, neobvyklé formy páchání trestné činnosti, standardně
se majetkové trestné činnosti dopouštějí zejména recidivisté a zjevně osoby závislé na užívání drog,
zejména metamfetaminu a konopí, kdy si krádežemi zejména finančních prostředků, zboží v obchodech,
jízdních kol, nářadí, apod. a jejich následným prodejem opatřují prostředky na koupi OPL.

5

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu Územního odboru Šumperk, 2020
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Hospodářská kriminalita
Z přehledu základních statistických údajů vyplývá, že u oddělení hospodářské kriminality v průběhu roku
2020 došlo k poklesu sledovaných statistických ukazatelů (evidované věci, ukončené věci, procento
objasněnosti …).

Informační kriminalita
V roce 2019 byl nápad trestné činnosti na úseku informační kriminality 33 věcí, v roce 2020 byl nápad
63 věcí. V některých dílčích věcech spolupracuje oddělení s Odborem analytiky a kybernetické kriminality.
S tímto útvarem je navázána úzká spolupráce, kdy jsou s jeho pracovníky konzultovány zvolené postupy
a možnosti prověřování. V převážné míře zpracovává oddělení hospodářské kriminality nápad samostatně.
IT kriminality má trvale vzestupný trend. Oblast prověřovaných okruhů IT kriminality se prakticky nemění
a dá se rozdělit do několika skupin.
 Napadení e-mailu, profilu na sociální síti či odcizení herního účtu spojená s nemožností se na tyto
přihlásit. Dále následuje buď požadavek na zaslání finančních prostředků či rozeslání požadavků
na zaslání finančních prostředků „uživateli“ profilu. Oblast motivace pachatelů je zde velice široká.
 Neoprávněný výběr finanční hotovosti z účtu, prostřednictvím neoprávněně získaných přihlašovacích
informací k internetovému bankovnictví.
 Porušování autorského práva rozšiřováním děl a výrobků přes internet.


Podvody přes internet v souvislosti s inzercí, kdy uhrazené zboží není následně dodáno.



V této oblasti je řešena i problematika neoprávněné manipulace s tachografy u nákladních vozidel.



Napadení celého serveru šifrovacím ransonware – tj. program, který zakóduje data v systému.
V některých případech je dále zaslán požadavek pachatele k uhrazení částky ve virtuální měně bitcoin.



Vstup do obchodní e-mailové komunikace, kdy pachatel provádí přeposílání komunikace a pozmění
až údaje na faktuře.

Z výčtu okruhů šetrných věcí je zřejmé, že se u IT kriminality jedná o širokou oblast páchání trestné činnosti
a je předpoklad nárůstu nápadu v této sféře i rozvětvení jednotlivých oblastí.

Pachatelé trestné činnosti
Tabulka č. 6: Pachatelé trestné činnosti (ÚO PČR Šumperk)
Recidivisté
2017
2018
2019
2020

638
363
367
311

Cizinci
37
40
25
30

Děti do 15 Mládež nad
let
15 let
64
43
26
41
23
27
26
47

Uvedeným srovnáním lze dojít k závěru, že v roce 2020 se poměrně zásadním způsobem zvýšil podíl
pachatelů osob nad 15 let, což koresponduje s aktuální bezpečnostní situací a stavem společnosti.
Také zmíněné kriminogenní faktory odpovídají výsledným číslům poukazující na podíl mládeže nad 15 let
v celkovém počtu trestně stíhaných pachatelů.
Nicméně stále platí a z dat jednoznačně vyplývá, že hlavním faktorem negativně ovlivňující celkový nápad
trestné činnosti jsou recidivisté, přestože došlo k výraznému poklesu podílu páchání trestné činnosti této
skupiny obyvatel.

2.2 B EZPEČNOSTNÍ A NALÝ ZA NA ÚROVNI OBC E
2.2.1 Policie České republiky, KŘP Olomouckého kraje, Obvodní oddělení Šumperk
Ve srovnání s rokem 2019 došlo na území Obvodního oddělení Šumperk 6 (dále jen OOP Šumperk) v období
ke snížení nápadu trestných činů a to na 686 trestných činů (-179). Z výše uvedeného počtu trestných činů
OOP Šumperk – územní působnost: Bartoňov, Bludov, Bohutín, Bratrušov, Bušín, Dolní Studénky, Hartíkov, Hostice, Hrabenov,
Hraběšice, Chromeč, Janoušov, Klášterec, Nový Malín, Olšany, Ruda nad Moravou, Štědrákova Lhota, Šumperk, Temenice, Vikýřovice,
Vyšehoří, Bedřichov, Benkov, Dlouhomilov, Dolní Libina, Hrabišín, Janoslavice, Kamenná, Libina, Václavov, Mladoňov, Mostkov,
Nedvězí, Nemrlov, Obědné, Oskava, Rohle, Třemešek.
6
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se podařilo objasnit 469 skutků, to znamená, že z celkového počtu spáchaných trestných činů se podařilo
v rámci OOP Šumperk objasnit 68,37 % evidovaných trestných činů.
Graf č. 1: Celkový nápad trestných činů OOP Šumperk, 2005–2020
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V rámci OOP Šumperk byl nejvyšší nápad trestné činnosti stejně jako v předchozích letech v samotném
městě Šumperku. Z celkového nápadu trestné činnosti na teritoriu OOP Šumperk má největší podíl
majetková trestná činnost a zbývající kriminalita. U majetkových trestných činů se jednalo především
o krádeže vloupáním a krádeže prosté.
V roce 2020 bylo OOP Šumperk ve zkráceném přípravném trestním řízení realizováno celkem 166 případů,
což bylo o 6 případů méně než v roce 2019, kdy se podařilo realizovat celkově 172 případů (jednalo
se o přečiny ohrožené horní hranicí trestní sazby do 5 let).
Obrázek č. 6: Počet trestných činů a index kriminality na území OOP Šumperk, k 30.9.2020

Skladba kriminality
Tabulka č. 7: Skladba kriminality OOP Šumperk, 2016–2020
2016

2017

2018

2019

2020

Celková kriminalita

982

903

803

865

686

Majetková kriminalita celkem
Násilná + mravnostní kriminalita
Ostatní kriminalita celkem
Zbývající kriminalita celkem
Hospodářská kriminalita

323
111
113
174
261

316
129
108
157
193

244
112
110
151
186

299
101
68
222
175

169
100
147
180
90
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Nejvyšší nápad trestné činnosti byl tak jako v předešlých letech ve městě Šumperku. Z celkového nápadu
trestné činnosti na teritoriu OOP Šumperk má dlouhodobě největší podíl majetková trestná činnost,
výjimkou je rok 2020, kdy má nejvyšší podíl zbývající kriminalita (zanedbání povinné výživy, dopravní
nehody s ublížením na zdraví, ohrožení pod vlivem návykové látky).


Majetková trestná činnost – u majetkových trestných činů se jednalo především o krádeže vloupáním
a krádeže prosté. V roce 2020 bylo evidováno 38 případů krádeží vloupáním a oproti roku 2019 došlo
ke snížení o 6 případů, objasněnost činila 18,42 %. Prostých krádeží v roce 2020 bylo evidováno
82 případů, přičemž oproti roku 2019 došlo ke snížení nápadu o 44 případů, objasněnost v této oblasti
činila 65,85 %. Zbývajících 49 skutků byly podvody, poškození cizí věci a objasněnost činila 42,86 %.
– Nejproblémovější z hlediska objasňování jsou krádeže vloupáním do různých objektů, evidováno
v roce 2020 bylo 38 případů.
– U prostých krádeží došlo k mírnému snížení nápadu u krádeží v jiných objektech a ve volném terénu.
Ke snížení nápadu došlo také u kapesních krádeží, v oblasti krádeží motorových vozidel
jednostopých a dvoustopých a u krádeží věcí z nezajištěných automobilů. V neposlední řadě bylo
zaevidováno 7 krádeží drahých jízdních kol, ve srovnatelném období roku 2019 bylo evidováno
21 případů, jedná se tedy o snížení o 14 skutků.



Z ostatní kriminality došlo k zvýšení nápadu u trestného činu sprejerství, v roce 2020 evidováno
26 případů, zvýšení počtu případů o 12 skutků oproti roku 2019. U trestného činu výtržnictví došlo
k mírnému zvýšení nápadu a v roce 2020 bylo evidováno 16 skutků oproti roku 2019, kdy bylo
evidováno pouze 7 skutků.



Násilných trestných činů bylo v roce 2020 evidováno 81 případů. Jde o snížení nápadu oproti roku
2019 o 4 skutky. Ke zvýšení nápadu došlo u trestného činu úmyslné ublížení na zdraví. Stejně jako
v roce 2019 došlo také v roce 2020 ke 12 případům přečinů nebezpečného vyhrožování a 8 případům
trestných činů loupeží. V roce 2020 bylo také zjištěno 10 případů trestného činu vydírání, 3 případy
trestného činu porušování domovní svobody a celkově 4 případy týrání svěřené osoby a týrání osoby
žijící ve společném obydlí. U mravnostní kriminality došlo v roce 2020 k 3 skutkům znásilnění,
10 případům pohlavního zneužívání a 1 případu šíření pornografie.



V oblasti hospodářské trestné činnosti došlo v roce 2020 k razantnímu snížení evidovaných
kriminálních deliktů, kdy bylo zjištěno a zaevidováno celkově 90 případů, tj. o 85 případů méně než
v roce 2019. Z tohoto počtu pak bylo objasněno 51,09 % případů. Jednalo se především o trestné činy
– úvěrový podvod 18 případů, podvody v soc. zabezpečení a nemocenského pojištění 7 případů,
obecné podvody 31 případů, neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému
13 případů.

Přestupky
Graf č. 2: Celkový nápad přestupků, OOP Šumperk, 2003–2020 7
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Pokles v nápadu přestupků v roce 2018 oproti roku 2017 (-1 431) zapříčinila pouze jediná skutečnost a to ta, že k 1.1.2018
vzniklo v rámci ÚO Šumperk nové oddělení – oddělení hlídkové služby Šumperk, kam bylo v rámci nové systemizace převedeno
16 tabulkových míst z OOP Šumperk.
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V roce 2020 bylo na území OOP Šumperk zjištěno celkem 2.580 přestupků, což je ve srovnání s rokem
2019 nárůst o 403 přestupků. Z toho se podařilo objasnit 2.074 přestupků (80,39 %). Z celkového počtu
osob, které se dopustily přestupku, bylo 2.323 občanů ČR, 29 cizinců z EU a 23 cizinců mimo EU.
V roce 2020 bylo na teritoriu obvodního oddělení řešeno 98 incidentů s prvky domácího násilí, využito
institutu vykázání bylo u 10 násilných osob. U domácího násilí se jedná o zvýšený počet incidentů
o 28 případů oproti předchozímu roku, přičemž bylo vykázáno ze společného obydlí o 4 násilné osoby více,
než v roce 2019. Vykázaní byli ve všech případech muži, z toho jeden mladistvý.
Zdroje:

KŘP Olomouckého kraje, ÚO Šumperk, oddělení analytiky a kyber. kriminality
KŘP Olomouckého kraje, ÚO Šumperk, OOP Šumperk – Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného
pořádku ve služebním obvodě OOP Šumperk za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
http://www.mapakriminality.cz/

2.2.2 Městská police Šumperk
Městská policie Šumperk (dále jen MP Šumperk) má jedno pracoviště, zajišťující nepřetržitou službu,
strážníci slouží ve dvanáctihodinových směnách, obvyklý počet strážníků ve směně je pět až sedm,
tj. dozorčí a dvě (tři) dvoučlenné hlídky, z nichž zpravidla jedna hlídka zajišťuje motorizovanou formu výkonu
a dvě hlídky výkon pěší.
MP disponuje monitorovacím dohlížecím kamerovým systémem. Systém tvoří 11 kamerových bodů, z toho
8 otočných kamer, 2 stacionární kamery a 1 mobilní kamera. MP využívá 3 služební vozidla, a to VW
Transportér, Škodu Fabii a Škodu Rapid. Pro plnění služebních úkolů jsou k dispozici také jízdní kola,
která jsou využívána v přímém výkonu služby v období od jara do konce léta. Dalším dopravním
prostředkem je přívěsný vozík za osobní automobil, jenž je využitelný pro převoz např. odchycených zvířat,
objemnějších předmětů (zábran, jízdních kol, dopravních značek apod.).
Graf č. 3: Počet řešených událostí MP Šumperk, 2005–2020
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V roce 2020 řešili strážníci MP Šumperk celkem 11.142 událostí (přestupků, trestných činů, asistencí,
předvádění osob, doručování zásilek, součinnostních akcí apod.). Podařilo se zadržet 17 osob, podezřelých
ze spáchání trestného činu a 15 osob hledaných či pohřešovaných.

Přestupky řešené MP Šumperk
Přestupků bylo v roce 2020 řešeno celkem 6.598, v příkazním řízení bylo uloženo 4.394 pokut,
postoupením příslušnému správnímu orgánu bylo řešeno 200 přestupků a 2.004 přestupků bylo řešeno
domluvou. Průměrná výše uložené pokuty činila 419 Kč.
Přestupky v dopravě


V roce 2020 bylo řešeno celkem 5.041 přestupků v dopravě, což je ve srovnání s rokem 2019 nárůst
o 1.960 přestupků.



V 459 případech řešila MP přestupky cyklistů (jízda na kole v pěší zóně, jízda za snížené viditelnosti
bez osvětlení, jízda po chodníku apod.).

Ostatní přestupky


Těchto přestupků bylo v roce 2020 zjištěno a řešeno celkem 1.557, což ve srovnání s rokem 2019 činí
nárůst o 555 událostí. Jedná se o přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití,
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majetku, ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ale i o další protiprávní jednání, zejména
porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, porušování nařízení Vlády ČR a mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s nedodržováním opatření při pandemii Covid-19. 8
Graf č. 4: Přestupky řešené MP Šumperk, 2007–2020
5 041

3 081
1 979 2 027
883

2007

903

2008

2 357

2 019 2 055 1 991 1 915 2 116 1 889 1 836
879

2009

2 088 2 035
1 557
1 002

815

733

540

561

425

425

540

402

489

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

přestupky v dopravě

2019

2020

ostatní přestupky

2.2.3 Data o vybraných druzích přestupků


Přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití.



Přestupky proti majetku.



Přestupky proti obecně závazným vyhláškám (dále jen OZV) v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku:
– OZV 3/2021, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství (dříve OZV 4/2008),
– OZV 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných
prostranstvích - používání pyrotechnických výrobků,
– OZV 2/2021 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje
větší počet osob (dříve OZV 4/2004),
– Nařízení 1/2018, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Šumperka,
– OZV 10/2020, o omezení provozování hazardních her na území města Šumperka (dříve OZV 2/2017),
– OZV 4/2021, o nočním klidu.
Tabulka č. 8: Přestupky – SO ÚO ORP Šumperk, k 30.9.
2019

proti veřejnému pořádku a občanskému soužití
proti majetku
proti obecně závazným vyhláškám v oblasti
bezpečnosti a veřejného pořádku

2020

Změna

Index na 10 tis. obyv.9
2019

2020

Změna

1.433

1.660

227

207,72

242,29

34,57

778

736

- 42

112,77

107,42

-5,35

1.325

2.176

851

192,06

317,60

125,54

Zdroj: MěÚ Šumperk - SOC, SVV, MP Šumperk, PČR

2.3 K OMENTÁŘ K BEZPEČ NOSTNÍ ANALÝZE
V roce 2020 bylo ve služebním obvodu ÚO Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
spácháno celkem 1.536 trestných činů, což je o 217 trestných činů méně než v roce 2019,
z výše uvedeného počtu trestných činů se podařilo objasnit 65,9 % skutků. Na území OOP Šumperk ve
srovnání s rokem 2019 došlo v roce 2020 ke snížení nápadu trestných a to na 686 trestných činů (-179).
V roce 2020 se podařilo objasnit celkem 469 trestných činů, objasněnost činila 68,37 %.
Mezi kriminálně nejrizikovější lokality v Šumperku se stejně jako v minulých letech řadí ulice,
kde jsou soustředěna nákupní centra a restaurace: ul. Jesenická, Hlavní třída, ul. Temenická, ul. 8. května
8

Zdroj: vše MP Šumperk

9

Počet obyvatel ve správním obvodu ÚO ORP Šumperk k: 2019 – 68.988; 2020 – 68.513.
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a ul. Jeremenkova, a zejména pak ulice Vítězná, která je sídlem velkého nákupního střediska s více
společnostmi. Pokud pomineme kritérium nákupních center, pak lze říci, že trestná činnost je rozprostřena
po celém teritoriu města se samozřejmým vlivem větší koncentrace osob v sídlištní zástavbě,
kde se projevuje poškozování cizích věcí, krádeže a vandalismus. Příslušníci minority jsou rovněž
rozprostření po celém teritoriu města, což pozitivně ovlivňuje případné neshody s majoritou.

2.3.1 Problémová lokality, oblasti z pohledu zajišťování veřejného pořádku
Oblast trestního řízení


Jesenická ulice – na této ulici se ukazuje výraznější nápad trestné činnosti (krádeže) v lokalitách:
oblast nádraží ČD a autobusového nádraží, hypermarket Albert, Penny Market, Lidl.



Vítězná ulice – sídla různých obchodních domů (krádeže, poškozování cizí věci).



Hlavní třída, ul. Gen. Svobody a ul. Husitská (centrum města) – zde se projevuje koncentrace
restaurací, barů a obchodů v násilné a majetkové trestné činnosti především v letním období (loupeže,
krádeže, výtržnictví, poškozování cizí věci, sprejerství).



Temenická ulice – okolí tzv. Kotelny a supermarketu Albert, komplex prodejen v okolí Hrušky, největší
sídliště města Šumperk (krádeže, poškození cizí věci, sprejerství).



Ul. Fialova, ul. Slovanská, ul. M. R. Štefánika, ul. 8. Května a ul. Jeremenkova (krádeže vloupáním
do objektů, prosté krádeže, ublížení na zdraví, výtržnictví).

Oblast přestupkového řízení


Krádeže jízdních kol – celá lokalita města Šumperka, především ze společných koláren a sklepních
prostor panelových domů.



Drobné krádeže v obchodních domech a centrech – lokality nákupních center v Šumperku.



Drobné krádeže volně odložených věcí v barech, restauracích, diskotékách a na dalších místech
a provozovnách (mobilní telefony, kabelky, peněženky apod.).



Internetové podvody (nedodání objednaného zboží apod.).

Oblast veřejného pořádku


V rámci působnosti OOP Šumperk nedošlo k žádnému vážnému narušení veřejného pořádku,
stav v oblasti veřejného pořádku je dlouhodobě stabilizovaný a nevymyká se předchozímu období.
Při ochraně veřejného pořádku bylo nejvíce policejních sil a prostředků vynaloženo na zabezpečení
rizikových hokejových zápasů HC Draci Šumperk a také na dohled nad dodržováním vládních
opatření v době vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky v souvislosti s epidemií
nemoci Covid-19. 10

2.3.2 Problematika trávení volného času dětí a mládeže
Způsob, jakým dnešní mládež tráví svůj volný čas, je často předmětem diskuze. Objevují se názory, že buď
je mládež přetěžována množstvím úkolů souvisejících se vzděláním, nebo že zmizeli dřívější běžné
povinnosti, nebo že není dostatečná možnost kvalitních volnočasových aktivit a tím pádem mají děti mnoho
času, který nedokážou efektivně využít. Díky tomu dochází k trávení volného času nevhodným způsobem,
děti se pak uchylují k různým variantám náročného chování.
V Šumperku je nabídka volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi opravdu pestrá. Je tedy na místě se spíš
zabývat konkrétními faktory s tím souvisejícími:


Je nabídka volnočasových aktivit opravdu dostatečná?



Nakolik je nabídka využívaná?



Je dostatečně dostupná?



Náročné chování se vyskytuje častěji u dětí, které kroužky nemají žádné, nebo je naopak častější u dětí,
které jsou těmito aktivitami přetěžovány?



Nakolik je vůbec možné se v současné době, plné nutných vládních omezení, se volnočasovým
aktivitám plnohodnotně věnovat?

10

Zdroj: Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP Šumperk za období
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
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Dalšími evidentními následky současné náročné doby jsou dopady na psychickou pohodu dospělých i dětí.
A toto je opravdu nevyvratitelný determinant konkrétního chování, které je teď častěji náročné, nevhodné
a problematické. Děti jsou stresované, deprivované neuspokojováním základních potřeb a ve spojení s jejich
nevyzrálými obrannými mechanismy se často projevují právě nevhodným chováním. Navíc dlouhodobá snaha
snížit sociální kontakt může vyvolávat pocity izolace a osamělosti, a tak ještě zvýšit stres a úzkost.
A i když kvalitní odborná péče o psychický stav u dětí byla velmi podstatnou už před touto náročnou dobou,
tak teď je o to víc… Tady bohužel tvrdě narážíme na výrazný nedostatek pedopsychiatrů, psychologů pro
děti, dětských psychoterapeutů a školních psychologů.

2.3.3 Kriminalita páchána na seniorech
Poměrně častým typem kriminality je kriminalita páchaná na seniorech, ať už se jedná o členy rodiny nebo
o zcela cizí osoby. Starší lidé, ale také osoby se zdravotním postižením, patří dlouhodobě mezi
nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost a především
touha po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků
a násilníků.
Trestné činy páchané na seniorech lze zpravidla zařadit do jedné ze dvou oblastí – majetková kriminalita
nebo násilná kriminalita. V posledních letech se velmi často senioři stávají cílem podvodů, ve kterých jde
o nabízení zjevně nevýhodných produktů nebo služeb, případně přímo lživých tvrzení o nutnosti půjčky
peněz pro člověka v nouzi.
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2.4 S OCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
Město Šumperk je významným centrem v severozápadní části Moravy, městem ležícím severně
od úrodných rovin Hané, v podhůří nejvyššího pohoří Moravy – Jeseníků, v údolí řeky Desné. Nadmořská
výška města je 330 m. n. m. Šumperk má v současné době necelých 25,5 tisíc obyvatel, což jej řadí
na čtvrté místo v žebříčku populačně největších měst v Olomouckém kraji, po městech Olomouc, Prostějov
a Přerov.
Město bylo založeno v období velké středověké kolonizace, písemně je pak doloženo od roku 1281.
Dopravně je město situováno na méně exponovaných tazích jak z hlediska silniční, tak železniční dopravy.
Přes město Šumperk je však veden jeden z důležitých tahů nákladní kamionové dopravy směřované
do nebo z Polska. Tato doprava přináší zvýšenou zátěž jak samotnému městu, tak okolním obcím
a životnímu prostředí.
Šumperk je hlavním městem okresu Šumperk, jehož geografické hranice se během historie výrazně měnily,
poslední velkou změnou bylo rozdělení okresu a odtržení jeho severní části, ve které vznikl od roku 1996
okres Jeseník. Šumperk je obcí s rozšířenou působností. Správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou
působností Šumperk má celkem 36 obcí s necelými 69 tisíci obyvateli.
Obrázek č. 7: Administrativní rozdělení okresu Šumperk a správního obvodu ORP Šumperk

Okres Šumperk se svou rozlohou řadí na druhé místo mezi pěti okresy Olomouckého kraje, okres Šumperk má:


celkovou rozlohu 1.313 km2,



celkem 78 obcí, z toho 8 měst,



počet obyvatel 119.967 (k 31. 12. 2020).

Město Šumperk je obcí s rozšířenou působností. Správní obvod ORP Šumperk má:


celkovou rozlohu 857,46 km2,



celkem 36 obcí,



počet obyvatel 68.513 (k 31. 12. 2020).

Město Šumperk má:


celkovou rozlohu 27,88 km2,



počet obyvatel 25.452 (k 31. 12. 2020).
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Graf č. 5: Vývoj počtu obyvatel SO OÚ ORP Šumperk, 2005–2020
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2.4.1 Město Šumperk – základní demografické údaje
Od 70. let minulého století docházelo k postupnému nárůstu počtu obyvatel na úroveň až o deset tisíc vyšší
než nyní. V roce 1991 došlo ke skokovému poklesu na hodnotu o málo vyšší než 30 tisíc, důvod poklesu
počtu obyvatel bylo odtržení šesti obcí (Rapotín, Vikýřovice, Dolní Studénky, Bratrušov, Rejchartice,
Hraběšice). V následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu obyvatel ve městě Šumperku v letech
2005–2020. Z grafu je patrné, že počet obyvatel neustále klesá.
Graf č. 6: Vývoj počtu obyvatel v Šumperku, 2005–2020
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Celkový přírůstek obyvatelstva představuje změnu počtu obyvatel v důsledku přirozené měny obyvatel (živě
narození - zemřelí) a změny stěhováním (přistěhovalí - vystěhovalí).
Z tabulky níže je patrné, že za celé sledované období let 2010–2020 nedosáhl celkový přírůstek kladné
hodnoty. Nejvyšší záporné hodnoty dosáhl celkový přírůstek v roce 2020, a to -384 obyvatel, nejnižší pak
v roce 2013, kdy celkový přírůstek činil -64 obyvatel. Přírůstek stěhováním, stejně tak přirozený přírůstek,
dosáhl po celé sledované období pouze záporných hodnot.
V roce 2020 tvořilo z celkového počtu 1.101 migrujících obyvatel vystěhovalých 60,67 %, což je o 8,21 %
vystěhovalých obyvatel více než v roce 2019.
Tabulka č. 9: Vývoj počtu obyvatel v Šumperku, 2010–2020
2010
počet obyvatel k 31.12.
přírůstek přirozený
přírůstek stěhováním
přírůstek celkový

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

27.337 27.040 26.870 26.806 26.697 26.478 26.305 26.151 25.957 25.836 25.452
-38
-52
-66
-56
-49
-64
-58
-49
-113
-62
-149
-117
-97
-104
-8
-60
-155
-115
-105
-81
-59
-235
-155
-149
-170
-64
-109
-219
-173
-154
-194
-121
-384
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Z grafu níže je patrné, že počet obyvatel města ve věkové kategorii 15–64 let neustále klesá, v roce 2020
ve srovnání s rokem 2019 klesl o 368 osob. Zvyšující se podíl má věková kategorie osob starších 65 let,
v roce 2020 oproti roku 201 byl celkový přírůstek v této věkové kategorii +12.
Graf č. 7: Věková skladba obyvatel města Šumperka, 2005–2020
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Zdroj: vše Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci

2.4.2 Nezaměstnanost
Olomoucký kraj je území, které je vnitřně poměrně výrazně diferencované. Odlišnosti mezi centrální
a severní částí kraje (které najdeme již na úrovni geografických charakteristik), se pak promítají
i do charakteru a stupně rozvoje ekonomiky, do oblasti infrastruktury, lidských zdrojů a samozřejmě
i (ne)zaměstnanosti. Pro zjednodušení můžeme mluvit o trhu práce v horských okresech (Jeseník
a Šumperk) a v hanáckých okresech (Olomouc, Prostějov a Přerov), i když samozřejmě i v rámci jednotlivých
okresů existují v mnoha případech velké rozdíly v charakteru mikroregionů. Ekonomika hanáckých okresů
je více stabilní a více diverzifikovaná, ekonomika v horských okresech je silněji ovlivněna sezónností
a možnosti jejího rozvoje jsou limitovány infrastrukturou, zvláště dopravní. Zatímco v minulosti existovaly
(v oblasti nezaměstnanosti) mezi těmito dvěma skupinami okresů výrazné rozdíly, zejména v posledních
dvou letech se tyto odlišnosti dosti setřely.
Tabulka č. 10: Struktura nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 31. 12. 2020
Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP
celkem
Olomoucký kraj

z toho
dosažitelní
ve věku
ženy
15–64 let

Pracovní
místa
v evidenci
ÚP

Dosažitelní
uchazeči
na jedno
pracovní
místo

Podíl nezaměstnaných osob
(v %) 11
celkem

ženy

muži

17.270

16.407

8.459

7.123

0,9

4,11

4,10

4,12

Jeseník

1.626

1.522

766

346

4,7

6,36

6,46

6,24

Olomouc

5.904

5.648

2.761

2.783

2,1

3,80

3,99

3,61

Prostějov

2.098

1.946

1.147

1.525

1,4

2,84

5,49

3,20

Přerov

4.222

4.046

2.169

1.210

3,6

4,92

4,65

5,20

Šumperk

3.420

3.245

1.616

1.259

2,7

4,30

4,43

4,16

v tom okresy:

11

Podíl nezaměstnaných osob – podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let ze všech obyvatel stejného věku

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&filtr=G%7EF_M%7EF_Z%7EF_R%7EF_P%7E_S%7E_U%7E301_null_&katalog=30853&skupId=806&z=T&f=TABULKA&pvo=Z
AM12-E&pvo=ZAM12-E&c=v3~2__RP2020MP12DP31
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Okres Šumperk leží v dopravně odlehlejší části kraje, nezaměstnanost je z velké míry ovlivněna existencí
špatně dostupných oblastí s minimem pracovních příležitostí. V tomto okrese se důsledky světové
hospodářské krize projevily v letech 2009–2013 s největší silou. Šumpersko bylo postiženo nejen
masovým propouštěním u velkých zaměstnavatelů, ale i krachem významných podniků s dlouholetou
tradicí. 12
Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhl k 31.12.2020 podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 4,1 %.
V průběhu prosince bylo nově zaevidováno 2.790 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více
o 422 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 534 osob. Vývoj nezaměstnanosti
v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl podobný, ve všech okresech došlo k nárůstu
nezaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republiková hodnota vykázaly tři okresy – Jeseník,
Přerov a nově i Šumperk. 13
Graf č. 8: Podíl nezaměstnaných osob ve městě Šumperk, 2002–2020
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Zdroj: vše - Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Šumperk

2.4.3 Sociální dávky závislé na příjmu


Pomoc v hmotné nouzi (HN)
– Příspěvek na živobytí.
– Doplatek na bydlení.
– Mimořádná okamžitá pomoc.
Tabulka č. 11: Pomoc v hmotné nouzi, SO OÚ ORP Šumperk, 2017–2020
2017
počet dávek

Příspěvek na živobytí

index na 10 tis. obyv.
výše dávek (v Kč)
počet dávek

Doplatek na bydlení

index na 10 tis. obyv.
výše dávek (v Kč)

počet dávek
Mimořádná okamžitá
index na 10 tis. obyv.
pomoc
výše dávek (v Kč)



2018

2019

2020

7 277

7 924

4 970

4 393

1 043,07

1 139,98

717,5

635,90

23 836 784

14 544 323

11 010 614

12 801 271

2 616

1 963

1 706

1 730

374,97

282,41

246,3

250,42

8 990 061

6 734 138

6 510 098

6 950 923

396

218

231

253

56,76

31,36

33,4

37

560 785

353 223

367 222

403 570

Dávky státní sociální podpory (SSP)
– Příspěvek na bydlení.

12

https://www.uradprace.cz/documents/37855/911702/Rocni_OLK_2019.pdf/74880fa8-f2e0-ca2f-5aed-898c4cdc9b71

13

https://www.uradprace.cz/documents/37855/1452691/Mesicni_OLK_12_2020.pdf/451f5fd0-d689-eddc-0fa7-2d7db0e2531d
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– Přídavek na dítě.
Tabulka č. 12: Dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, SO OÚ ORP Šumperk, 2017–2020
2017
počet dávek
Příspěvek na bydlení

9.748

8.998

1.831,86

1.561,79

1.407,3

1.302,49

41.624.425

35.173.006

32.027.283

29.571.316

28.871

20.950

18.544

17.419

4.138,32

3.013,95

2.677,3

2.521,46

17.920.640

18.230.490

16.238.940

14.940.695

index na 10 tis. obyv.
výše dávek (v Kč)

2020

10.856

počet dávek
Přídavek na dítě

2019

12.780

index na 10 tis. obyv.
výše dávek (v Kč)

2018

Zdroj: vše - ÚP ČR, krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Šumperk

2.4.4 Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně -právní ochrany dětí a prevence
MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence.


1 vedoucí,



9,5 úvazku terénních sociálních pracovníků,



3,5 úvazku pracovnice náhradní rodinné péče,



3 úvazky kurátoři pro mládež.
Tabulka č. 13: Celková evidence OSPOD, 2015–2020
nově zaevidované
2015
2016
2017
2018
2019
2020

472
479
454
414
412
362

evidovaný počet
případů
671
565
475
483
583
273

Tabulka č. 14: Děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, 2008–2020

2015

ÚV
OV

67
2

Nově
umístění
6
1

2016

ÚV
OV

58
3

24
1

7
-

-

5
2

1
-

73
2

2017

ÚV
OV
ÚV
OV

73
2
79
2
79
4
86
3

13
0
13
2
18
0
9
0

3
0
8
0
2
0
11
0

0
0
0
0
4
0
0
0

2
0
4
0
4
1
7
0

0
0
1
0
1
0
0
1

79
2
79
4
86
3
77
2

Stav k 1.1.

2018
2019
2020

ÚV
OV
ÚV
OV

Návrat
domů
3
-

Umístění
do NRP
1
-

Zletilost

Ostatní

10
-

1
-

Stav
k 31.12.
58
3

Z tabulky výše je patrné, že ke konci roku 2020 je ve srovnání s rokem 2019 počet dětí s nařízenou ústavní
výchovou nižší (-9). Počet dětí s uloženou ochrannou výchovou je v roce 2020 o 1 nižší než v roce
předchozím.
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Statistiky kurátorů pro mládež
Graf č. 9: Věkové složení klientů kurátorů pro mládež OSPOD Šumperk, 2007–2020
297
223

214

212

173

166

162
168

118

186
147

143

148

92

87
2008

2009

2010

2011

2012

2013

130
136

127

112

2007

116

2014

do 15 let

2015

134
69

75

54

65

2019

2020

74
117
78

2016

2017

2018

nad 15 let

Ve srovnání s rokem 2019 došlo v roce 2020 k nárůstu počtu klientů kurátorů pro mládež OSPOD MěÚ
Šumperk (+17). K nárůstu došlo u obou věkových kategorií, do 15 let (+11) i nad 15 let (+6).
Tabulka č. 15: Statistika kurátorů MěÚ Šumperk, 2003–2020
trestné činy

přestupky

102
98
89
145
73
97
71
69
76
44
56
41
51
88
58
56

47
63
83
73
56
103
88
85
83
54
45
38
22
34
30
76

46

63

47

66

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

vých.
problémy
167
166
165
184
173
197
158
260
242
204
214
153
152
182
106
98

7
7
4
6
5
2
4
9
12
11
8
4
13
15
17
2

předb.
opatření
5
7
1
9
6
5
6
5
4
5
6
2
4
2
4

96

2

4

110

1

2

dohled

Systém včasné intervence
V roce 2007 byl projekt SVI realizován v celém okrese Šumperk. Od 1. 1. 2008 je SVI v provozu. V současné
době jsou zapojeny hlavní subjekty, tvořící páteř systému: Policie ČR – KŘP Olomouckého kraje, Územní
odbor Šumperk, MP Šumperk a MP Zábřeh, MěÚ Šumperk, MěÚ Zábřeh a MěÚ Mohelnice, Okresní soud
Šumperk, Okresní státní zastupitelství Šumperk a Probační a mediační služba.

Oddělení sociální pomoci, Kurátor pro dospělé
V rámci odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk působí i sociální kurátorka. Náplň práce sociální kurátorky
spočívá v práci s klientem ve všech fázích trestního řízení a po jeho skončení, včetně šetření v rodinách,
spolupráci s věznicemi, Okresní soud, Okresní státní zastupitelství, Úřad práce (SSP a HN), Probační
a mediační služba, NNO … Kontakt s mladistvými před ukončením ÚV, šetření v terénu, spolupráce s DPC
a komplexní sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením (poradenství, ubytování, dávky, …).
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Graf č. 10: Statistika sociálního kurátora MěÚ Šumperk, odbor soc. věcí, 2008–2020
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Celkový počet osob v evidenci kurátora pro dospělé po celé sledované období stoupá, s výjimkou roku
2017, kdy klesl o 5 osob. Ve srovnání s rokem 2008 to je v roce 2020 o 741 osob více, ve srovnání
s rokem 2019 to je v roce 2020 o 42 osob více.14

2.5 I NSTITUC IONÁLNÍ ANA LÝZA
 Pracovní skupina prevence kriminality
Ve městě Šumperku působí pracovní skupina prevence kriminality. Zastupitelstvo města schválilo
usnesením č. 616/08 vznik a složení pracovní skupiny prevence kriminality v roce 2008. S ohledem na
personální změny v rámci organizací, jejíž zástupci jsou členy pracovní skupiny, schválila rada města
tyto změny v personálním složení pracovní skupiny prevence kriminality města Šumperka usnesením
č. 3615/21 ze dne 18.11.2021.

14



Mgr. Miroslav Adámek: PONTIS Šumperk, o.p.s., ředitel.



Ing. Eva Čmakalová: Probační a mediační služba, středisko Šumperk, vedoucí střediska.



Mgr. Olga Hajduková: Městský úřad Šumperk, odbor školství, kultury a vnějších vztah, vedoucí
odboru.



David Jersák: Armáda spásy, Oblastní ředitelství Střední Morava, oblastní ředitel.



Mgr. Lubomír Jurka: Městská police Šumperk, ředitel.



Bc. Slavěna Karkošková: Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí, manažerka prevence
kriminality.



PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Doris Šumperk, ředitelka.



npor. Mgr. Miroslav Nečas: Policie ČR – KŘP Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, vedoucí
obvodního oddělení.



Ing. Marta Novotná: Město Šumperk, 1. místostarostka.



František Porteš: komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě, předseda.



Mgr. Hana Prejdová: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, oblastní metodik preventivních aktivit.



Ing. Pavla Skálová: Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí, vedoucí odboru.



Mgr. Petr Vlach: Městský úřad Šumperk, OSPOD, kurátor pro mládež.



por. Mgr. Jiřina Vybíhalová: Policie ČR – KŘP Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Oddělení
tisku a prevence, preventistka a tisková mluvčí.



Ing. Martin Žaitlik: Bezpečný Šumperk, z. s., předseda.

Zdroj: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí
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 Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí odpovídá za plnění úkolů, koncepci a rozvoj na sociálním úseku v samostatné
působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti. Na území svého správního obvodu
koordinuje poskytování sociálních služeb, realizuje činnost sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé
sociální situace a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracuje s odborem
majetkoprávním a dalšími odbory Městského úřadu Šumperk, s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR
a Krajským úřadem Olomouckého kraje. Uvedené činnosti zabezpečují 2 oddělení odboru sociálních
věcí, a to oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence a oddělení sociální pomoci. Do oddělení
nejsou zařazeny:


Činnosti na úseku prevence kriminality, analýzy v oblasti sociálně-patologických jevů u mládeže
a v oblasti zneužívání drog – manažer prevence kriminality.



Koordinace a řízení procesu plánování sociálních služeb na území Města Šumperka.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence (OSPOD)


Úsek terénní sociální práce.



Úsek sociální kurately pro děti a mládež.



Úsek náhradní rodinné péče.

OSPOD v plném rozsahu zabezpečuje výkon státní správy v rámci rozšířené působnosti a podílí se na
úkolech vyplývajících ze samostatné působnosti obce na úseku sociálně-právní ochrany dětí.


Sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování
působení nepříznivých vlivů na děti, pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny z hlediska
rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytuje pomoc rodičům a jiným osobám
zodpovědným za výchovu dítěte.



Vykonává sociální kuratelu spočívající v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění
nebo zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje
dítěte.



Účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích,
trestního řízení vedeného proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let
dle zvláštního právního předpisu.



Navrhuje osobě pečující o dítě v pěstounské péči nebo osobě v evidenci, která může vykonávat
pěstounskou péči na přechodnou dobu, možnost uzavření dohody o výkonu pěstounské péče,
poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související
s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte.



Vykonává funkci poručníka a funkci opatrovníka v případech, kdy byl MěÚ poručníkem nebo
opatrovníkem podle zvláštního předpisu ustanoven a dále činí neodkladné úkony v zájmu dítěte
a v jeho zastoupení v případech stanovených zvláštním předpisem.



Poskytuje poradenství při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě se zdravotním
postiženým.



Pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních
a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.



Pořádá preventivně-výchovné pobyty pro děti.

Oddělení sociální pomoci
Oddělení zabezpečuje vedle výkonu přenesené a rozšířené působnosti i úkoly vyplývající ze samostatné
působnosti.


Zpracovává podklady pro jednání ostatních orgánů městského úřadu.



Vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.



Přijímá žádostí o poskytnutí nájmu bytu v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení
a v chráněných bytech v majetku města Šumperka.



Zajišťuje provádění sociálního šetření k žádostem o poskytnutí nájmu bytu v domech zvláštního
určení, bytů zvláštního určení a chráněných bytech v majetku města Šumperka a bodové
ohodnocení.
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Plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi spočívající v aktivním vyhledávání osob, které jsou
ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí.



Spolupracuje s orgány pomoci v hmotné nouzi při řešení situace osob v hmotné nouzi,
s poskytovateli sociálních služeb, poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám
v hmotné nouzi v obci pomáhají.



Zajišťuje koordinaci poskytování sociálních služeb.



Zastupuje osoby, které nejsou dle posouzení lékaře schopny samostatně jednat a nemají
zákonného zástupce, při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením
§ 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.



Zajišťuje poskytování sociální služby nebo jiné formy pomoci osobám, které jsou v takové situaci,
kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jejich život nebo zdraví.



Poskytuje odborné sociální poradenství pro cílové skupiny – osoby se zdravotním postižením,
rodiny s dětmi, senioři, cizince, osoby v hmotné nouzi, osoby ohrožené sociálním vyloučením.



Realizuje činnosti sociálního kurátora v oblasti přímé práce s klientem.



Realizuje volnočasovou aktivitu KLUBÍK pro děti ve věku 5–12 let, u kterých hrozí sociální
vyloučení a rizikové trávení volného času: volnočasová aktivita KLUBÍK je zajišťována odborem
sociálních věcí MěÚ Šumperk, cílovou skupinou jsou romské děti a děti ze sociálně slabých rodin
ve věku od 5 do 12 let, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo s rizikovým způsobem
trávení volného času. Posláním KLUBÍKu je rozvoj pozitivního potenciálu dětí podpora jejich
zdravého rozvoje v základních životních hodnotách a mezilidských vztazích. KLUBÍK nabízí pomoc
s přípravou dětí do školy, pobytové akce, výlety, aktivní trávení volného času dle svého zájmu
formou dílen: výtvarná dílna, taneční dílna, hudební dílna, sportovní činnost.

 Komise rady města Š umperka
Komise jsou podle §122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, iniciativní a poradní orgány tohoto výkonného orgánu obce, který řeší a projednává otázky
samostatné působnosti. Ze své činnosti jsou komise odpovědny radě města. V případě, že byl komisi
svěřen výkon přenesené působnosti, je komise na svěřeném úseku odpovědna starostovi města.
Z celkového počtu 9 komisí rady města se na prevenci kriminality podílejí nejvíce:
– Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě.
– Komise sociální.
– Komise dopravy.
Dále Komise pro sociálně právní ochranu dětí, která je zřízena na základě zákona 359/99 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, jako zvláštní orgán obce a jmenuje ji starosta. Předmětem jednání jsou
projednání zvlášť složitých případů ohrožených rodin a dětí za účasti přizvaných odborníků.

 Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk , p. o.
Knihovna zajišťuje knihovnické a další služby občanům nejen města, např. pořádá besedy, kulturní
a vzdělávací akce pro mateřské a základní školy, širokou veřejnost. Městská knihovna T. G. Masaryka
Šumperk je pověřena výkonem regionálních funkcí pro region Šumpersko (celkem 90 knihoven).
Pracoviště střediska Šumperk pečuje o 30 knihoven v okolí Šumperka.

 Podniky města Šumperka , a.s.
Organizace založená městem. Hlavním předmětem činnosti je správa a údržba nemovitého a movitého
majetku a realizace investičních akcí, které se správou a údržbou majetku souvisejí. Mezi oblasti
provozovaných činností patří např. využití objektu zimního stadionu, areálu plaveckých bazénů,
provozního objektu na letním koupališti, areálu Letního bratrušovského koupaliště, tenisového
sportovního areálu.

 Městská police Šumperk
MP Šumperk zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a její
existence má významný vliv na prevenci kriminality. Úkoly Městské policie.


Dohlížet na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku.



Přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku.
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Dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití.



Odhalovat přestupky.



Ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky.



Upozorňovat fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činit
opatření k jejich odstranění.



Ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti města.



Ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu.

 Policie České republiky
Hlavním úkolem PČR, KŘP Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk je chránit bezpečnost osob
a majetku, zajišťovat veřejný pořádek a preventivně předcházet vzniku trestné činnosti. Při svém
preventivním působení spolupracuje policie s dalšími institucemi na společných projektech.
Policie ČR poskytuje analytická data a podklady pro analýzu kriminality v regionu. Zástupci policie působí
v odborných pracovních skupinách a týmech na poli prevenci kriminality a bezpečnosti ve městě.
V rámci územní působnosti územního odboru Šumperk se preventivní činnosti věnuje především
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen OTP), ale také
policisté z ostatních organizačních článků územního odboru, a to v rozsahu svých možností, s ohledem
na prioritu plnění svých základních úkolů. Prevence kriminality realizovaná policisty šumperského
územního odboru představuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně informovanosti
veřejnosti o možnostech a způsobech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality. Ve výše
uvedené oblasti oslovují pracovníci OTP občany prostřednictvím metodicky zpracovaných preventivních
programů se zaměřením na celou šíři rizikového chování s cílem přispět k eliminaci rizikových faktorů.
Pracovnice OTP realizuje také řadu besed pro předškolní děti, žáky a studenty škol a v neposlední řadě
i pro seniory. K přímému kontaktu s veřejností slouží mimo jiné i prezentační akce typu „Den Policie ČR
aneb integrovaný záchranný systém v akci“. Veřejnost je také průběžně informována o činnosti Policie
ČR a preventivních aktivitách, ať již na webových stránkách Policie ČR, prostřednictvím sociálních sítích
nebo sdělovacích prostředků.

 Probační a mediační služba, středisko Šumperk
Probační a mediační služba (dále jen Služba) je státní organizace, která pracuje s pachateli i oběťmi
trestných činů a jejich blízkými ve všech fázích trestního řízení. Pracuje s dospělými, mladistvými i dětmi
mladšími 15 let, aby zajistila nápravu újmy způsobené trestným činem a ochránila společnost před
pácháním další trestné činnosti. Služba spolupracuje i s dalšími organizacemi, např. se školami nebo
neziskovými organizacemi, a usiluje o zapojení komunity do procesu nápravy důsledků trestné činnosti.
Služba poskytuje:


zprostředkování řešení konfliktů spojených s trestnou činností,



pomoc obětem,



podporu pachatele v jeho začlenění do společnosti,



zajištění výkonu alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy obětí, nápravu pachatelů,
potřeby komunity, ochranu společnosti a prevenci kriminality.

 Školství – vzdělávání
Město Šumperk disponuje kvalitní a robustní vzdělávací infrastrukturou, která zahrnuje síť mateřských,
základních a středních škol s poměrně širokou nabídkou odborného vzdělávání. Několik těchto škol
se zaměřuje i na žáky s různými specifickými vzdělávacími potřebami.


Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, p.o. – poskytuje výchovu a vzdělání
dětem a žákům s vysokou mírou specifických vzdělávacích potřeb.



Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s. – je určena žákům s mentálním postižením, žákům
s kombinovaným postižením a s diagnózou autismus.



Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola
Viva, o.p.s. – je určena dětem se specifickými poruchami učení, chování, ale i vadami řeči, sluchu
nebo s tělesným znevýhodněním. Součástí školy je Speciálně pedagogické centrum Šumperk,
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které zabezpečuje komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku, reedukační
a terapeutickou činnost především pro děti s vadou řeči a specifickými poruchami učení a chování.


Kromě běžných škol ve městě působí i další školská zařízení, včetně Pedagogicko-psychologické
poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje, Pracoviště Šumperk, Základní
umělecké školy Šumperk, vzdělávacího centra a jazykové školy Akademie Jana Amose
Komenského, Střediska volného času a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Doris Šumperk, Dětského domova se školou a střediskem výchovné péče a dalších pedagogických
center.

Předškolní vzdělávání
Město Šumperk je zřizovatelem tří mateřských škol s detašovanými pracovišti.
– Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B.
– Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25.
– Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1.
Ve městě Šumperku je také soukromá mateřská škola (Mateřská školka Borůvka, Langrova 25),
dvě dětské skupiny (Dětská skupina LITTLE FAMILY, Zábřežská 15 a Dětská skupina Palouček,
Gagarinova 12a/2919) a jesle (Jesle Ječmínek, o.p.s., Evaldova 25).

Základní školy
Město Šumperk je zřizovatelem pěti základních škol, na kterých pro oblast rizikového chování působí
školní metodici prevence. Školy realizují pro své žáky specifickou primární prevenci rizikového
chování (dále jen PPRCH) – školní preventivní programy, a také nespecifickou, tedy zájmové aktivity
(sportovní, výtvarné, hudební, …) v rámci školních klubů pro žáky druhého stupně a školní družiny pro
žáky prvního stupně. PPRCH na školách je zaměřena zejména na žáky, ale cílovou skupinou jsou také
rodiče a pedagogové
– Základní škola Šumperk, 8. května 63.
– Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1.
– Základní škola Šumperk, Sluneční 38.
– Základní škola Šumperk, Šumavská 21.
– Základní škola Šumperk, Vrchlického 22.

Střední školy
Kromě jedné soukromé střední školy (ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s., Šumavská 13), jsou všechny střední
školy zřizovány Olomouckým krajem. Nabídka oborů je poměrně pestrá – přes všeobecné gymnázium,
ekonomické obory, cestovní ruch, ekologii a životní prostředí, informační technologie, design,
zdravotnictví až po širokou nabídku technických a řemeslných oborů. Součástí jedné z těchto škol je
vyšší odborná škola, zároveň jedna ze škol je školou praktickou určenou pro žáky s mentálním či
kombinovaným postižením a s diagnózou autismu.
– Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8.
– Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31.
– Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3.
– Střední škola řemesel, Šumperk, Gen. Krátkého 30.
– Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2.
– Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1.
– Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3.

Vysoké školy
Důležitou součástí vzdělávacího systému je také přítomnost třech fakult dvou vysokých škol.
– Česká zemědělská univerzita Praha - Provozně ekonomická fakulta, nám. Míru 4. Česká zemědělská
univerzita Praha organizuje v Šumperku také univerzitu třetího věku.
– Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 28. října 1.
– Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Hlavní třída 23.
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 Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk, p.o.
Dětský domov se školou (dále jen DD) – kapacita 32 dětí, nekoedukované zařízení pro dívky. DD pečuje
o děti s poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uloženo předběžné opatření,
případně uložena ochranná výchova. Do DD jsou zpravidla umisťovány dívky od 6 let do ukončení
povinné školní docházky. Ve vztahu k dětem plní dětský domov zejména úkoly výchovné, vzdělávací
a sociální, poskytuje dětem plné, přímé zaopatření.
Základní škola – poskytuje dětem základní vzdělání pomocí speciálně pedagogických metod,
prostředků a forem. Cílem je vybavit absolventy takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které je
připraví na vstup do odborného učiliště nebo střední školy a k následnému začlenění do pracovního
procesu a života společnosti.
Středisko výchovné péče (dále jen SVP) – ambulantní a pobytové služby, koedukované, kapacita
pobytové služby je 8 míst. SVP poskytuje preventivní, poradenskou, výchovně vzdělávací, reedukační
a terapeutickou péči všem, kteří se ocitli v tíživých životních situacích. Nabízí a vytváří podmínky pro
předcházení vzniku rizikového chování a doporučuje na základě vyšetření vhodnou formu následné
péče. Současně poskytuje následnou péči klientům po ukončení pobytu v některém ze zařízení pro
výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. SVP poskytuje své služby dětem a mládeži ve věku od 3
do 18 let nebo starším klientům, kteří se soustavným studiem připravují na své budoucí povolání (max.
do 26 let). Dále pak rodičům, zákonným zástupcům, osobám odpovědným za výchovu, školám a jiným
odborným institucím. Pro školy připravuje preventivní a intervenční programy zaměřené na klima třídy.

 Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého
kraje, pracoviště Šumperk
Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP) poskytuje služby pedagogicko-psychologického
a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologicku pomoc při výchově a vzdělávání
žáků. PPP participuje na vzdělávacím procesu, a to zvláště v těch případech, kdy je tento vzdělávací
proces nějakým způsobem znesnadněn. Poskytuje odborné diagnostické, intervenční a metodické
služby.
Činností oblastního metodika prevence v PPP je primární prevence rizikového chování. Ze své pozice
především metodicky vede školní metodiky prevence, zajišťuje odborné vzdělávání pro pedagogické
pracovníky v oblasti rizikového chování, individuální konzultace zaměřené na výskyt rizikového chování
ve školách nebo v rodinách, dále nabízí intervence individuální zaměřené na změnu náročného chování
nebo intervence skupinové v třídních kolektivech (programy zaměřené na klima třídy, při ubližování
mezi žáky, pro změnu náročného chování ve skupině). Spolupodílí se na realizaci přednáškové činnosti
v rámci KPPŠ – Komplexní preventivní program Šumperk pro žáky základních škol a odpovídající
ročníky víceletého gymnázia. Ze strany PPP jsou realizovány interaktivní besedy všeobecné primární
prevence „Vztahy ve třídě“ zaměřené na dobré klima třídního kolektivu.
Speciálně pedagogická centra zajišťují diagnostické, intervenční a poradenské služby pro děti, žáky
a studenty s mentálním postižením, poruchou autistického spektra, tělesným postižením, postižením
více vadami či dlouhodobým zdravotním znevýhodněním.

 Středisko volného času a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris
Šumperk
Hlavní náplní zařízení je pravidelná zájmová činnost, která je soustředěna ve více jak 150 zájmových
útvarech – kroužcích, např. sportovních, výtvarných, hudebních, keramických, přírodovědných,
řemeslných, technických atd.
– Pořádá akce pro aktivní a smysluplné využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Dále sportovní
a výtvarné soutěže, výstavy, besedy se zajímavými lidmi, semináře pro pedagogy, výlety a výukové
programy.
– Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (ZpDVPP) – vzdělávání pedagogických
pracovníků formou seminářů, kurzů a praktických dílen a zabezpečení všech soutěží a olympiád
vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
– Bohatá letní činnost – jazykové tábory, soustředění zájmových kroužků, expedice a tábory pro
veřejnost.
– Středisko ekologické výchovy Švagrov připravuje výukové ekologické programy pro mateřské
a základní školy.
– Světoznámý Šumperský dětský sbor Motýli Šumperk.
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 Armáda spásy Šumperk, z. s.
Centrum sociálních služeb Armády spásy (dále jen CCS AS) v Šumperku poskytuje služby osobám
bez přístřeší. Nad rámec poskytování sociálních služeb poskytuje Armáda spásy v zimním období,
kdy venkovní teplota klesne pod -5 °C, možnost strávit část dne o víkendech i noc v teple poskytnutím
„volné židle“ v prostorách areálu CSS AS. V Šumperku působí také Sbor a Komunitní centrum Šumperk
– který nabízí duchovní, vzdělávací a zájmové programy.
Potravinová banka (PB): součástí areálu je mezisklad Potravinové banky Olomouc, jejímž cílem
je zabránit plýtvání potravinami a současně pomoci potřebným lidem. PB získává přebytky potravin
od dodavatelů, skladuje je a bezplatně distribuuje do charitativních a humanitárních organizací,
které je dále předávají klientům.
CSS AS v Šumperku.
– Azylový dům – posláním služby je nabídka pomoci mužům a ženám, kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci, spojenou se ztrátou bydlení, poskytnutím přechodného ubytování, individuální
sociální podpory a dostatečného prostoru k jejich samostatnému začlenění do běžného života
společnosti. Služba je určena pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační
a jsou ochotni aktivně se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.
– Noclehárna – posláním služby je umožnit přenocovat v bezpečném prostředí s možností hygieny,
polévky a sociálního poradenství a to osobám starších 18 let, které se ocitly ve večerních
nebo nočních hodinách bez přístřeší. Prostřednictvím základního sociálního poradenství jsou
uživatelé motivováni a podporováni k využití návazných služeb. Cílem je podpora rozvoje takových
schopností a dovedností, které vedou k předcházení, zmírnění nebo zastavení propadu sociálního
vyloučení ze společnosti.
– Nízkoprahové denní centrum – posláním služby je umožnit osobám starším 18 let, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení trávit čas v bezpečném prostředí.
Prostřednictvím základního sociálního poradenství jsou uživatelé motivováni a podporováni k využití
návazných služeb a k snížení dopadů rizikového způsobu života.
– Domov se zvláštním režim, Domov Přístav Šumperk – služba je určena pro osoby bez domova starší
26 let, mobilní i imobilní, se zhoršenou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění,
demence nebo závislosti na návykových látkách, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje
pravidelnou podporu nebo pomoc jiné fyzické osoby.

 Bezpečný Šumperk, z. s.
Cílem spolku je propagace a podpora zdravého, bezpečného a tolerantního života spoluobčanů,
prováděné se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality, zejména u dětí, mládeže a seniorů. Sdružení
se podílí na poskytování obecně prospěšných informací vedoucích ke zlepšení bezpečnosti ve městě.

 Centrum pr o rodinu Šumperk , z. s.
Hlavním cílem organizace je podpora rodinného soužití – rodinné soudržnosti, rodinné adaptability,
komunikace, dále pak posílení postavení rodiny ve společnosti. Centrum nabízí vzdělávací programy,
odborné přednášky a semináře, programy pro děti, programy pro rodiče a děti, programy pro seniory
a osoby v obtížných životních situacích.

 Dětské centrum Ostrůvek, p. o.
Centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně
zaopatření. Komplexní péče je poskytována dětem od prvních dnů života do předškolního věku. Dětské
centrum Ostrůvek provozuje v Šumperku dětský domov pro děti do 3 let a zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP). Odborná péče je poskytována formou:
– pobytovou (přijetí dítěte, případně i rodiče do zařízení na dobu nezbytně nutnou),
– ambulantní (konzultace s odborníkem v příslušné ambulanci zařízení),
– terénní (edukace a podpora ve vlastním sociálním prostředí dítěte).
Detašované pracoviště Šumperk – kapacita je 5 lůžek v dětském domově pro děti do 3 let, 8 lůžek ve
ZDVOP a 2 lůžka pro doprovod.
Ambulantní péče
– Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.
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– Rehabilitační ambulance poskytuje rehabilitační péči dětem předčasně narozeným, dětem
s centrální koordinační poruchou, neurologickým onemocněním, s posturálními dysfunkcemi
(např. vadné držení těla, skolióza), svalovou dystrofií, dětem s následky po úrazech a další
dle indikace odborných lékařů.
– Psychologická ambulance poskytuje odbornou psychologickou péči: psychologická diagnostika
a terapeutické vedení rodin a dětí, poradenství a krizová intervence v oblasti rodinných vztahů,
poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, psychologická péče je hrazena smluvními zdravotními
pojišťovnami.
ZDVOP – posláním ZDVOP je zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti,
spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení
dlouhodobějšího charakteru.
Další služby.









Odborné poradenství: na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany poskytuje
poradenskou pomoc a podporu biologickým rodinám, náhradním rodinám i zájemcům o náhradní
rodinnou péči.
Zdravotní péče – podpora a pomoc rodinám pečujícím o děti s vážným zdravotním stavem:
na základě dohody se zákonnými zástupci zajišťuje zdravotní služby (lékařskou, ošetřovatelskou
a rehabilitační) dětem s vážným zdravotním stavem vyžadujícím nepřetržitou péči. Dohoda
je sjednána na délku pobytu dle potřeby pečující osoby a provozních možností centra.
Edukace a zácviky: Speciálně pedagogické poradenství – péče je poskytována ve vlastním
sociálním prostředí pečujícím osobám o dítě se specifickými potřebami, rozvoj a podpora
rodičovských kompetencí (nepříznivé sociální podmínky, nedostatečná dovednost pečujících osob).
Laktační poradenství – Péče je poskytována v přirozeném prostředí rodiny, ambulantně nebo
telefonicky. Podpora ženy v péči o novorozence (techniky kojení, rozvoj a udržování laktace).
Ubytování: těhotným ženám před utajeným porodem a osvojitelům a pěstounům v rámci přípravy
na předání dítěte do péče.
Odlehčovací (respitní) pobyty pro děti v pěstounské péči: krátkodobé pobyty dětí zpravidla ve věku
0–6 let, které jsou umístěny v některé z forem pěstounské péče.
Zápůjčky přístrojů: zapůjčování odsávaček mateřského mléka (elektrických i ručních), digitálních
kojeneckých vah a monitorů dechu.

 Dům kultury Šumperk, s.r.o.
Dům kultury připravuje pro obyvatele města Šumperka i širokého okolí festivaly, kulturní pořady mnoha
žánrů, přednášky, literární večery, pořady společenské zábavy či výstavy, dále pak vzdělávací i
pohybové kurzy pro dospělé a děti. Ročně přibližně 300 akcí.

 Člověk v tísni, o.p.s.
Společnost pomáhá lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci a nabízí jim široké spektrum sociálních
a vzdělávacích služeb.


Dluhová poradna – nabízí pomoc v oblastech zastavování nezákonných exekucí, komunikace
s věřiteli, inkasními společnostmi a exekutorskými úřady, komplexního poradenství a sepsání
insolvenčních návrhů



Terénní programy – posláním služby je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům
v nepříznivé sociální situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti.
Směřuje k tomu, aby dokázali obtížnou životní situaci identifikovat, nalezli její řešení, dokázali
ji aktivně řešit vlastními silami a lépe se orientovali ve svých právech a povinnostech.



Probační a resocializační programy jsou určené pro osoby, které se dopustily protiprávního jednání
nebo jiného porušování společenských norem. Program může být uložen soudem jako přiměřená
povinnost v rámci trestu, nebo jako součást probačního plánu dohledu při spolupráci s Probační
a mediační službou ČR. Programy jsou aktuálně v rámci Olomouckého kraje realizovány také
v Šumperku.

 Charita Šumperk
Prostřednictvím domácí zdravotní péče a sociálních služeb poskytuje Charita Šumperk komplexní
domácí péči. Jde o více druhů služeb, které se v případě potřeby vzájemně doplňují. Součástí služeb
komplexní domácí péče je také domácí hospicová péče, půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, základní sociální poradenství a centrum sociální a humanitární pomoci.
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Domácí zdravotní péče – je služba zdravotní a je určena pro krátkodobé i dlouhodobé klienty,
jejichž zdravotní stav nevyžaduje nemocniční péči a mohou být léčeni v domácnosti.
Pečovatelská služba – posláním služby je individuálně podporovat nezávislost a samostatnost
uživatele se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního postižení tak, aby mohl vést
důstojný život v domácím prostředí a zachoval si vlastní životní styl.
Osobní asistence – podstatou služby je dopomoc osobního asistenta se zvládnutím běžných
každodenních dovedností a úkonů, které by dělal uživatel sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní
postižení nebo stáří.
Mobilní specializovaná paliativní péče – cílem služby je umožnit nevyléčitelně nemocným,
u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení, dožít v kruhu rodiny a svých blízkých.
Poradna pro pečující a pozůstalé – nabízí podporu a doprovázení pro ty, kteří pečují o svého
blízkého a očekávají naplnění jeho života, ale i pro všechny ty, kteří potřebují pomoc a provázení
v přijímání ztráty svého blízkého.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – Charita Šumperk zprostředkovává
uživatelům svých služeb a také ostatním zájemcům pronájem kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek.
Centrum sociální a humanitární pomoci – fond přímé pomoci nabízí potravinovou, hygienickou
a finanční pomoc rodinám nebo jednotlivcům nacházejících se ve vážných existenčních krizích.

 PONTIS Šumperk, o.p .s.
PONTIS Šumperk o.p.s. je největší nestátní nezisková organizace ve městě Šumperku. Posláním a cílem
společnosti je poskytovat kvalitní sociální služby širokému spektru osob, a to od nejmenších dětí
až po seniory, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují pomoc či podporu jiné osoby.
Tímto úsilím se společnost snaží posilovat začleňování jednotlivých cílových skupin do běžného života
většinové společnosti.
Služby pro děti a rodinu.


Ubytovací služby – oddělení ubytovacích služeb poskytuje dvě registrované sociální služby.
– Služby azylového domu (dále jen AD) pro osamělé rodiče s dětmi, který poskytuje pomoc
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
– Okamžitá krizová pomoc ženám nebo osamělým rodičům s dětmi v krizi.
Kromě sociálních služeb zajišťuje oddělení ubytovacích služeb i ubytování pro osoby v ubytovně
na ul. Zábřežská a také provozuje tři sociální byty v Šumperku. Pronájem sociálních bytů je určen těm
rodičům s dětmi, kteří byli dříve ubytováni v AD pro osamělé rodiče s dětmi a pro které využívání
sociálního bytu je přirozeným přechodem mezi ubytováním na AD a samostatným bydlením.

Služby pro mládež a dospělé.


Děti a mládež, Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot – dětem a mladým lidem v obtížné
životní situaci poskytuje informace, podporu a odbornou pomoc a zajišťuje bezpečný prostor
pro smysluplné trávení volného času.



Osoby závislé na drogách a alkoholu, Kontaktní a poradenské centrum Krédo – posláním služby
je vést klienty k ochraně vlastního zdraví a tím i k ochraně zdraví veřejnosti před negativními
dopady užívání drog. Hlavním cílem je zlepšení kvality života po stránce psychické, zdravotní
a sociální, které by umožňovalo smysluplné zapojení zpět do společnosti.

Služby pro osoby se zdravotním postižením.


Centrum therasuit – v rámci služby je nabízeno ojedinělé propojení sociální a zdravotní služby
pro osoby s pohybovým postižením od 1 roku do 64 let. Služba je určena pro osoby s pohybovým
postižením ať už vrozeným (děti s dětskou mozkovou obrnou) nebo získaným během života (stavy
po cévní mozkové příhodě, úrazy apod.) Služba je určena pro osoby, které k pohybovému postižení
mají přidružené i jiné smyslové postižení.



Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží k zapůjčení, vyzkoušení různých druhů pomůcek,
které umožňují osobám setrvání v domácím prostředí, podporují jejich samostatnost a soběstačnost.

Služby pro seniory.


Denní stacionář – je určen seniorům a dospělým občanům se zdravotním postižením,
kteří ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou nebo nechtějí být sami doma.
Službu navštěvují občané žijící ve společné domácnosti se svými blízkými, které o ně nemohou
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celodenně pečovat tak, jak by bylo nezbytné. Služba denního stacionáře je poskytována
v příjemném prostředí, uživatelé si sami zvažují, do kterých aktivit se zapojí.


Pečovatelská služba - je poskytována ve městě Šumperku, včetně v tzv. domech s pečovatelskou
službou a okolních obcích s dojezdovou vzdáleností do 10 km od města Šumperka. Služba
je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.



Odlehčovací služba – je určena osobám od 50 let věku, které žijí ve své vlastní domácnosti
nebo ve společné domácnosti se svými rodinami, které o ně celodenně pečují a potřebují nezbytný
odpočinek. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost, např. v oblasti péče o svoji osobu,
při hygieně nebo při přípravě a zajištění stravy, a to z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení.



Taxík Maxík – je určen k přepravě seniorů nad 65 let a zdravotně znevýhodněných občanů města
Šumperk. Podmínkou využití je věk a trvalé bydliště na území města Šumperk.



Klub důchodců – sdružuje lidi seniorského věku, kteří se pravidelně setkávají. V rámci tradičních
setkání si povídají, sdílejí, hrají stolní hry, karty a společně se účastní spousty zajímavých akcí.

Služby pro všechny cílové skupiny.


Univerzita volného času nabízí volnočasové aktivity pro všechny generace, především pro seniory.
Zájemci si mohou vybrat z široké nabídky kurzů: sportovní, rehabilitační, výtvarné, technické aj.



Centra sociálního poradenství poskytují seniorům a dospělým osobám s tělesným a kombinovaným
postižením a osobám v krizi bezplatné, nestranné a diskrétní rady či informace, které by vedly
k předcházení, zlepšení či vyřešení jejich současné nepříznivé životní situace.



Centrum pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šumperk – nabízí zdarma pomoc a podporu
odborníků přímo v domácnosti nebo na setkáních s dalšími pečujícími. Poskytuje zaškolení v péči.
Nabízí podporu odborníků v otázkách péče, výživy, rehabilitace, psychické kondice, komunikace.
Organizuje praktické workshopy, kluby pečujících se sdílením zkušeností nebo tematická setkání
pečujících.



Kavárnička LALALA – možnost posezení v příjemném prostředí s bezbariérovým přístupem.
Kavárnička a její přilehlé prostory jsou k dispozici k pronájmu pro pořádání rodinných, společenských
a dalších akcí.

 Potravinová banka v Olomouckém kraji , z. s.
Posláním Potravinové banky (dále jen PB) je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. PB získává
přebytky potravin od dodavatelů, skladuje je a bezplatně distribuuje do charitativních a humanitárních
organizací, které je dále předávají klientům – jednotlivcům. PB má sklad v Šumperku.

 Rodinné centrum Vikýrek, z. s.
Posláním RC Vikýrek je prostřednictvím přátelského setkávání nabízet veřejnosti kulturní, společenské
a sportovní akce pro rodiny s dětmi. RC Vikýrek nabízí pravidelné programy pro děti a rodiče, akce
a kurzy pro dospělé, akce pro veřejnost, psychologickou poradnu pro děti a rodiče, tábory a další.

 SOS dětské vesničky , z. s.
Ve středisku SOS Kompas Zábřeh jsou zajišťovány sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Služba je poskytována ve formě ambulantní nebo terénní
(v domácnosti rodiny, na úřadech či na jiném předem dohodnutém místě). Cílem služby je stabilizovat
rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte. Rodinám
je nabízena pomoci v oblastech podpory rodičovství, při vedení domácnosti, při rozchodu a rozvodu
rodičů, nebo při jednáních na úřadech.

 Společně-Jekhetane, o. p. s.
Společně-Jekhetane, o.p.s. poskytuje na území obce s rozšířenou působností Šumperk registrované
sociální služby.


Občanská poradna v Šumperku – posláním služby odborného sociálního poradenství je poskytovat
informace, rady, aktivní pomoc a asistenci lidem v nepříznivé sociální situaci, kterou neumí
nebo nemohou řešit sami.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLUB-KO – služba usiluje o zdravý vývoj dítěte
ve fungující rodině, která je schopna řešit své problémy. Pomáhá upevňovat vztahy mezi rodiči
a dětmi, zvyšovat rodičovské kompetence, podporovat vzdělávání dětí, doprovází uživatele
při vyřizování osobních záležitostí.



Terénní programy – posláním služby je vyhledávat osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy, a poskytovat jim služby v jejich přirozeném prostředí. Terénní
pracovníci usilují o to, aby byl uživatel samostatný, znalý svých práv a povinností, byl zodpovědný
za své jednání a měl přístup k běžným službám ve společnosti.

 Společnost Podané ruce, o.p.s.
Posláním organizace je pomáhat lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních
oblastech – v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních,
podpůrných a intervenčních služeb hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci
klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.


Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich
problému s návykovým chováním (patologické hraní – gambling, hazard, sázení, hrací automaty,
ruleta, poker aj.; nelátkové závislosti – netolismus, workoholismus, patologické nakupování aj.)
a také poskytuje své služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem.



Terénní programy na Šumpersku si kladou za cíl pozitivně působit na uživatele nealkoholových drog
směrem ke změně rizikového chování a chránit veřejnost před negativními dopady užívaní drog.

 Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.
Středisko sociální prevence nabízí pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším
osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Poradna pro rodinu Šumperk poskytuje čtyři
typy odborných činností.


Odborné sociální poradenství (manželské a rodinné poradenství) – posláním služby je podpora
rodin, párů a jednotlivců při samostatném zvládání nepříznivých životních situací. Podpora
je poskytována prostřednictvím odborného psychologického a sociálně-právního poradenství.



Zařízení odborného poradenství pro péči o děti – nařízené terapie, posuzování žadatelů o náhradní
rodinnou péči. Poradna pro rodinu Šumperk spolupracuje s Okresním soudem v Šumperku a MěÚ
Šumperk, OSPOD dle principů interdisciplinární spolupráce tzv. Cochemskou praxí (jedná se o funkční
řešení opatrovnických sporů při rozchodu či rozvodu rodičů, které je zaměřené na práci s rodiči
s cílem naučit je komunikovat na rodičovské úrovni).



Intervenční centra – posláním služby je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím
a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím.
Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit
je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního
poradenství.



V rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí doprovázení osob pečujících a osob
v evidenci (dohody o výkonu pěstounské péče) – posláním služby je pomáhat dětem,
které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, žít v náhradní rodině, a to přípravou budoucích
náhradních rodičů před přijetím dítěte do rodiny a doprovázením a podporou pěstounských rodin.

 Úřad práce České rep ubliky, Kontaktní pracoviště Šumperk
Kontaktní pracoviště plní úkoly v oblasti zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů a zájemců
o zaměstnání, podpory v nezaměstnanosti a v oblasti nepojistných sociálních dávek úkoly správního
orgánu prvního stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona
o sociálních službách, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákona
o sociálně-právní ochraně dětí a zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě.

 VIDA, z. s.
VIDA je celorepubliková organizace, která podporuje rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace
osob s duševním onemocněním. VIDA smysluplně využívá osobní zkušenost s duševním onemocněním
v pomoci stejně handicapovaným lidem, jejich rodičům a příbuzným i široké veřejnosti. Služby jsou
poskytovány v terénu (tj. v psychiatrických zařízeních) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra.
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Vida centrum Šumperk poskytuje odborné sociální poradenství, poradenství na základě vlastní
zkušenosti s nemocí, dluhové poradenství a besedy k finanční gramotnosti, aktivně podporuje lidi
s duševním onemocněním v jejich resocializaci, samostatnosti a návratu na trh práce.

2.6 S OCIOLOGICKÉ VÝZKUMY A ŠETŘENÍ
Závěrečné zprávy ze sociologických výzkumů realizovaných v Šumperku jsou ke stažení na webových
stránkách města Šumperka, sekce „Potřebuji vyřídit“ > Prevence kriminality > Dokumenty prevence
kriminality.


Sociologický výzkum Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperk, červen 2008.



Dotazníkové šetření Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperk, listopad 2015.



Pocitová mapa, srpen 2017.



Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k MKDS, prosinec 2020.



Dotazníkové šetření Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperk, srpen 2021.

2.6.1 Pocitová mapa
V roce 2017 město Šumperk připravilo tzv. „pocitovou mapu“, jejímž prostřednictvím nejen občané města
měli možnost vyjádřit své názory, dojmy a pocity, které v nich město Šumperk vyvolává. V rámci šetření
respondenti odpovídali na dotazy:


Kde se cítí dobře.



Kde se necítí v bezpečí.



Zda jim ve městě něco chybí (zeleň, sběrná místa, hřiště, parkování, atd.).



Zda a kde jsou na město hrdí.



Kde je ve městě nepořádek.



Kde vnímají špatnou dopravní situaci.



Kde vnímají centrum města.

U každé otázky, vyznačení míst, měli respondenti možnost připsat komentář s konkrétními podněty k dané
problematice.

2.6.2 Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k MKDS
Na konci roku 2020 proběhlo v rámci přípravy projektu na modernizaci a rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak bezpečně se občané ve městě cítí,
jak vnímají kamerový systém, a zda by občané ve městě uvítali více záznamových kamer.


83,16 % respondentů považuje městský kamerový dohlížecí systém za nástroj k posílení bezpečnosti
ve městě.



Umístit kamerový bod v místě svého bydliště považuje 70,88 % respondentů za přínosné (odpověď
„ano“ nebo „rozhodně ano“).



81,75 % respondentů považuje „ano“ nebo „spíše ano“ pohyb v místech monitorovaných kamerami
za bezpečnější.

2.6.3 Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperku
Ve městě Šumperku proběhl sběr dat v roce 2008, v říjnu 2015 a srpnu 2021. Dotazníkové šetření
si kladlo za cíl především identifikovat a následně porovnat:


Míru osobní negativní zkušenosti občanů s kriminalitou ve městě Šumperk.



Lokalizovat riziková místa ohrožení občanů.



Postoj občanů k práci Městské policie, policistů Obvodního oddělení PČR Šumperk.



Názory a postoje občanů k otázce přínosu kamerového monitorovacího systému.



Informovanost občanů o službách organizací, které se angažují v oblasti předcházení společensky
nežádoucích jevů, ale také řadu dalších indikátorů.
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Míra pocitu ohrožení
Graf č. 11: Cítíte se bezpečně v okolí svého bydliště?
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V roce 2021 odpovědělo 56,46 % respondentů „rozhodně ano a spíše ano“ na otázku, zda se v místě svého
bydliště cítí bezpečně, což je o 0,49 % méně respondentů než v roce 2015 (56,95 %) a o 10,74 % méně
než v roce 2008 (67,20 %).


Na stejnou otázku odpovědělo „spíše ne a rozhodně ne“ 40,14 % respondentů, což je ve srovnání
s rokem 2015 (42,71 %) méně o 2,58 % respondentů, ale o 9,14 % respondentů více než v roce 2008
(31,00 %).



„Nevím“ na tuto otázku odpovědělo v roce 2021 celkem 3,40 % respondentů, 2015 – 0,34 %
respondentů a 2008 – 1,80 % respondentů.

Důvody obav byly identifikovány pouze u těch respondentů, kteří se rozhodně nebo spíše necítí bezpečně
v okolí svého bydliště (40,14 % dotázaných).
Graf č. 12: Důvody pocitu ohrožení (2021)
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Více než 86 % dotázaných v roce 2021 uvedlo, že podnikli bezpečnostní opatření k ochraně svého majetku
(mimořádná opatření, určitá vylepšení nebo běžná opatření), což je ve srovnání s výstupy z roku 2015
pokles o 9,28 %.
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Tabulka č. 16: Podnikli bezpečnostní opatření k ochraně svého majetku
2008

2015

2021

6,4 %

11,8 %

16,5 % Ano, mimořádná opatření (např. čidla, alarmy, bezpečnostní dveře, mříže apod.).

20,3 %

30,9 %

22,1 % Ano, určitá vylepšení (např. další zámek na dveře).

46,3 %

52,8 %

47,6 % Ano, běžná opatření (např. důsledné zamykání).

27 %

4,5 %

13,8 % Nepovažoval/a jsem za nutné dělat cokoliv nového.

Ve srovnání s rokem 2015 podniklo v roce 2021 opatření ke zvýšení své bezpečnosti nebo bezpečnosti
členů domácnosti (mimořádná, určitá dílčí nebo běžná opatření) o 2,93 % dotázaných méně.
Tabulka č. 17: Opatření ke zvýšení své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti členů domácnosti
2008

2015

2021

7,9 %

12,2 %

22,1 %

46,3 %

37,4 %

32,1 %

13,0 % Ano, mimořádná opatření (např. pořízení zbraně, ochranného prostředku).
Ano, určitá dílčí opatření (např. doprovázíme se ve večerních hodinách, vyhýbáme se
41,1 %
nebezpečným místům).
33,6 % Ano, běžná opatření (např. navzájem se informujeme o místě pobytu mimo domov).

32,6 %

9,4 %

12,3 % Ne.

Osobní negativní zkušenost občanů s kriminalitou
Ve srovnání s rokem 2015 uvedlo v roce 2021 o 8,11 % respondentů méně, že se stali osobně nebo někdo
z členů jejich domácnosti obětí trestného činu nebo pokusu o něj na území města Šumperka.
Tabulka č. 18: Osobní negativní zkušenost občanů s kriminalitou
2008

2015

2021

24,2 %

33,5 %

25,4 % ano

69,3 %

53,6 %

67,1 % ne

6,5 %

12,9 %

7,5 % nevím, nepamatuji se

Více než čtvrtina respondentů v roce 2021 odpověděla, že se se stali osobně nebo někdo z členů jejich
domácnosti obětí trestného činu nebo pokusu o něj. Z tohoto počtu respondentů tento skutek policii ohlásilo
necelých 60 % respondentů, což je ve srovnání s rokem 2015 o 13,46 % respondentů méně. Ve srovnání
s rokem 2015 odpovědělo v roce 2021 o 17 % respondentů více, že tento skutek policii neohlásilo.

Ochota a participace občanů na objasnění trestné činnosti
Stane-li se respondent svědkem trestné činnosti, pak 70,34 % dotazovaných uvedlo, že zavolá tísňovou
policejní linku.
Graf č. 13: Jak se zachováte, stanete-li se svědkem trestné činnosti?
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Při vyšetřování tohoto trestného činu téměř 3 čtvrtiny respondentů (64,38 %) uvedlo, že „bude-li vyzván/a,
bude svědčit“.
Graf č. 14: Jak se zachováte při vyšetřování tohoto případu?
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Spokojenost občanů s prací Městské policie a Policie ČR v míst ě bydliště
V místě svého bydliště je „naprosto nebo spíše spokojena“ s prací:


strážníků Městské policie Šumperk necelá polovina respondentů,



policistů Územního odboru Šumperk a Obvodního oddělení Šumperk necelé dvě třetiny respondentů.

Jako důvod nespokojenosti respondenti pak nejčastěji uváděli, že strážnici ani policisté nejsou vidět
v ulicích a problémových lokalitách, popř. se v terénu pohybují v autech, řeší dle respondentů nepodstatné
věci, drobné prohřešky, a nedostatečně zasahují proti problémovým osobám, rušení nočního klidu…

Postoj občanů ke kamerovému monitorovacímu systému
V roce 2021 uvedlo přes dvě třetiny respondentů (67,81 %), že dle jejich názoru sehrává kamerový
dohlížecí systém v prevenci kriminality ve městě určitě významnou nebo spíše významnou roli.
Graf č. 15: Jakou roli dle Vás sehrává kamerový monitorovací systém v prevenci kriminality?
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2.7 K OMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOC IÁLNÍCH SLUŽEB
Proces komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je realizován na území správního obvodu
obce s rozšířenou působností Šumperk. V rámci procesu KPSS jsou ustanoveny koordinační skupina
a čtyři pracovní skupiny dle cílové skupiny uživatelů sociálních služeb.
Pracovní skupiny:


Děti, mládež a rodina.



Osoby v krizi a sociálně vyloučeni.



Osoby se zdravotním postižením.



Senioři.

Cílem procesu KPSS je vytvářet síť sociálních služeb a služeb návazných tak, aby co nejlépe odpovídala
aktuálním potřebám občanů. V rámci procesu byl vytvořen také elektronický katalog poskytovatelů
sociálních a návazných služeb, který je umístěn na webových stránkách města Šumperka, www.sumperk.cz
> Potřebuji vyřídit > Sociální oblast > Komunitní plánování sociálních služeb > Katalog sociálních
a návazných služeb.
Některá opatření Komunitního plánu souvisí a podporují prevenci kriminality, a to jak opatření na podporu
stávajících sociálních služeb, tak opatření pro vznik nových sociálních služeb, které napomáhají prevenci
kriminality např. u cílové skupiny děti a mládež s rizikovým chováním, rodiny (s rizikem výskytu kriminálního
chování u jejich členů) nebo cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi.
Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Šumperk na období 2019–2021/2022 (platnost
dokumentu byla prodloužena o jeden rok aktualizací opatření na rok 2022) je k dispozici na webových
stránkách města Šumperka www.sumperk.cz > Potřebuji vyřídit > Sociální oblast > Komunitní plánování
sociálních služeb > Dokumenty procesu KPSS.
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3

STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ŠUMPERKA

Strategická část dokumentu koresponduje se strategickými cíli vycházejících z prioritních oblastí Strategie
prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027, a to:
A Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR.
B Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora.
C Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy.
D Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, práce Policie ČR ve vztahu
k menšinám.
E Situační prevence kriminality a nové přístupy.
F Kriminalita páchaná dětmi a na dětech.
V souladu s vládní strategií se priority a opatření tohoto dokumentu nevěnují oblastem, které sice
s prevencí kriminality úzce souvisejí, ale jsou upraveny samostatnými vládními strategiemi a koncepcemi.
Opatření vedoucí k naplnění stanovených priorit Strategie prevence kriminality města Šumperka na období
let 2022–2027 se zaměřují především na kriminalitu obecnou, tj. kriminalitu, která lidi nejvíce ohrožuje
a obtěžuje a utváří tak jejich pocit vnímání bezpečnosti ve svém okolí.

PRIORITY V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ ŠUMPERKU
Priorita

Opatření

Priorita 1

1.1 Organizační zabezpečení systému prevence kriminality.
1.2 Podpora spolupráce a koordinace subjektů působících v oblasti
prevence kriminality.
1.3 Sdílení a výměna informací o závažných hrozbách v bezpečnostní
situaci ve městě.
1.4 Průběžná aktualizace webových stránek prevence kriminality města
Šumperka.

Podpora a rozvoj systému
prevence kriminality na místní
úrovni založený na spolupráci
všech odpovědných subjektů.

Priorita 2
Realizace konkrétních opatření
a aktivit (projektů) v oblasti
prevence kriminality

2.1 Podpora vzdělávacích a informačních aktivit v oblasti prevence
kriminality.
2.2 Pomoc a podpora obětem trestné činnosti.
2.3 Preventivní práce s dětmi a mládeži s rizikovým způsobem trávení
volného času, ze sociálně vyloučených lokalit.
2.4 Práce s pachateli a potencionálními pachateli trestné činnosti.
2.5 Rozvoj a podpora služeb sociální prevence.
2.6 Omezování příležitostí k páchání násilné a majetkové trestné
činnosti.

Priorita 1 Podpora a rozvoj systému prevence kriminality na místní úrovni založený na spolupráci
všech odpovědných subjektů.
Předmětem priority je podpora vzájemné spolupráce a předávání informací mezi všemi úrovněmi subjektů
působících v oblasti prevence kriminality, prohlubování a rozšiřování spolupráce s neziskovými
organizacemi, školami a dalšími subjekty s cílem zajištění efektivního a koordinovaného systému prevence
kriminality v Šumperku. Cílem priority je především:


Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality.



Efektivní vynakládání finančních prostředků na projekty prevence kriminality.



Organizační a personální zabezpečení prevence kriminality ve městě.



Zpracování programu prevence kriminality a bezpečnostní analýzy na lokální úrovni.



Příprava, tvorba, koordinace a realizace projektů prevence kriminality.

Popis opatření
1.1 Organizační zabezpečení systému
prevence kriminality

Zajištění činnosti manažera prevence kriminality a pracovní
skupiny prevence kriminality, příprava a zpracování žádostí
o dotaci z programu prevence kriminality MVČR.
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1.2 Podpora spolupráce a koordinace
subjektů působících v oblasti prevence
kriminality.
1.3 Sdílení a výměna informací
o závažných hrozbách v bezpečnostní
situaci ve městě.
1.4 Průběžná aktualizace webových
stránek prevence kriminality města
Šumperka

Spolupráce odpovědných subjektů působících v oblasti
prevence
kriminality,
sdílení
a výměna
informací.
Jedná se zejména o pracovní skupiny prevence kriminality,
komise SPOD, Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost
ve městě, Týmu pro mládež, Bezpečnostní rady města,
Integrovaného záchranného systému (IZS), pracovních
skupin procesu KPSS, metodických setkání školních
metodiků prevence a výchovných poradců škol, a další.
www.sumperk.cz > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality.

Priorita 2 Realizace konkrétních opatření a aktivit v oblasti prevence kriminality
Předmětem priority je zajištění realizace konkrétních opatření, projektů a aktivit prevence kriminality
realizovaných v rámci dotačního programu prevence kriminality MVČR, dalších dotačních titulů, bez
požadavků na finanční prostředky a ze zdrojů města nebo spolupracujících organizací. Cílem je realizace
konkrétních aktivit a projektů prevence kriminality vedoucích k:


Zvyšování pocitu bezpečí občanů.



Snižování míry závažnosti a četnosti trestné činnosti.



Omezování příležitostí pro páchání trestné činnosti.



Zvyšování informovanosti obyvatel o bezpečnostních rizicích a obraně proti nim.



Snížení výskytu delikventní činnosti u dětí, mladých dospělých a rodin ohrožených kriminálním
chováním.



Pomoci obětem, se zvláštním zřetelem na skupiny zvlášť zranitelných obětí.

Popis opatření
2.1 Podpora vzdělávacích a informačních
aktivit v oblasti prevence kriminality.

Zvyšování informovanosti veřejnosti, odborné i laické,
v oblasti prevence kriminality, a motivace k aktivnímu
přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.
Jedná se o vzdělávací a informační aktivity v rámci primární
prevence (informování nejširší veřejnosti), sekundární
prevence (projekty cílené na ohrožené skupiny potenciálních
obětí či pachatelů) i prevence terciární (práce s konkrétními
oběťmi či pachateli). Opatření zaměřená především
na informace týkající se konkrétních typů rizik a ohrožení
dopadajících na danou cílovou skupinu, možností a způsobů
ochrany před kriminalitou a jinými sociálně patologickými
jevy. Vzdělávání a přednášková činnost pro rizikové skupiny
obyvatel, se zvláštním zřetelem na skupiny zvlášť
zranitelných obětí a realizace projektů zaměřených
na kriminalitu ve virtuálním prostředí.

2.2 Pomoc a podpora obětem trestné
činnosti.

Pomoc, podpora a poradenství obětem trestné činnosti
s důrazem na pomoc zvlášť zranitelným obětem.
Opatření se zaměřuje také na zvyšování informovanosti
občanů o poskytovaných službách pro oběti trestné činnosti,
na předávání informací o bezpečném chování, postupech
a možnostech pomoci a podpory v případě, že se stanou
oběťmi trestné činnosti,

2.3 Preventivní práce s dětmi a mládeži
s rizikovým způsobem trávení volného
času, ze sociálně vyloučených lokalit.

Opatření se zaměřuje na snižování výskytu delikventní
činnosti u dětí a mladých dospělých, preventivní působení
na děti a mládež směřující k prevenci a potlačení rizikového
chování a trávení volného času.
Opatření budou cílena na preventivní aktivity navazující na
celoroční činnost služeb/zařízení pracujících s cílovou
skupinou dětí ze sociálně slabého prostředí nebo
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s rizikovým trávením volného času, pobytové aktivity
pro rizikové děti a mládež, skupinové terapeutické aktivity,
realizace výchovně-vzdělávacích programů pro děti, a jejich
zákonné zástupce.
2.4 Práce s pachateli a potencionálními
pachateli trestné činnosti

Činnost pracovních skupin a multidisciplinárních týmů
odborníků a zástupců jednotlivých institucí a organizací.
Konkrétními aktivitami opatření jsou podpora činnosti
a spolupráce subjektů/institucí, které pracují s pachateli
trestné činnosti, podpora sociální práce v rizikových
lokalitách, realizace probačních a resocializačních programů
a individuální a komplexní práce již v období pobytu
ve věznici a následně po propuštění.

2.5 Rozvoj a podpora služeb sociální
prevence.

Podpora a rozvoj služeb zaměřených na rizikové cílové
skupiny (rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování
u jejich členů, osoby ohrožené sociálním vyloučením
a osoby v krizi nebo cílová skupina senioři a osoby
se zdravotním postižením). Podpora rozvoje osvědčených
projektů a aktivit prevence kriminality reflektujících aktuální
vývoj a potřeby cílové skupiny, na kterou budou tyto projekty
a aktivity zacíleny.

2.6 Omezování příležitostí k páchání
násilné a majetkové trestné činnosti.

Cílem opatření je znesnadnění páchání trestné činnosti
a zvýšení rizika pro pachatele, že bude dopaden. V rámci
opatření budou realizovány především projekty situační
prevence zaměřené na znesnadňování podmínek
pro páchání trestné činnosti, na zvyšování míry objasněnosti
trestných činů nebo na zabezpečení majetku a zdraví
občanů. Nedílnou součástí situační prevence je kvalitní
městský kamerový systém, a to zvlášť v problematických
lokalitách.
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SEZNAM ZKRATEK
ČR

Česká republika

DPC

Domy na půl cesty

HN

Hmotná nouze

IT

Informační technologie

KŘP

Krajské ředitelství policie

MP

Městská policie

MŠ

Mateřská škola

MVČR

Ministerstvo vnitra České republiky

NNO

Nestátní neziskové organizace

OOP

Obvodní oddělení policie

OPL

Omamné a psychotropní látky

OSPOD

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence

PB

Potravinová banka Olomouckého kraje

PČR

Policie České republiky

PMS

Probační a mediační služba

PPP

Pedagogicko-psychologická poradna

PPRCH

Primární prevence rizikového chování

RC

Rodinné centrum

SOC

Odbor sociálních věcí

SPOD

Sociálně-právní ochrana dětí

SSP

Státní sociální podpora

SVČ

Středisko volného času

SVI

Systém včasné intervence

SVP

Středisko výchovné péče

SVV

Odbor správní a vnitřních věcí

TČ

Trestné činy

ul.

ulice

ÚO

Územní odbor

ÚV

Ústavní výchova

ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

ZpDVPP

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
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