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ÚÚVVOODD   

Město Šumperk se zapojilo do Programu prevence kriminality na místní úrovni již v roce 1997 jako 
jedno z prvních měst v republice. V letech 1997 – 2010 bylo zrealizováno celkem 89 projektů z oblasti 
situační a sociální prevence, jakož i projekty soužící k informování občanů.  

Strategie prevence kriminality navazuje na předchozí strategie a za cíl si klade chránit majetek a 
zdraví občanů města, snižovat majetkovou a násilnou kriminalitu, omezovat příležitostí k páchání 
trestné činnosti na území města, zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižovat míru a závažnost trestné 
činnosti. Jsou v ní definovány základní priority, principy a okruhy prevence kriminality.  

 

Po splnění všech podmínek se Město Šumperk zapojilo do městské úrovně prevence kriminality na 
léta 2008 – 2011. Dne 31. 1. 2008 schválilo Zastupitelstvo města (ZM) na svém zasedání zapojení 
města do městské úrovně prevence kriminality, usnesením č. 615/08 byla zřízena funkce manažera 
prevence kriminality, byla ustanovena pracovní skupina prevence kriminality, jejímiž členy jsou 
zástupci Města Šumperk – 1. místostarosta, referenti Odboru sociálních věcí a Odboru školství, MP 
Šumperk, Policie ČR, Probační a mediační služby, předseda komise RM (Komise pro prevenci 
kriminality a bezpečnost ve městě), Pedagogicko psychologické poradny, Armády spásy, PONTISu 
Šumperk, o.p.s., Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Vila 
Doris.  Koncepce prevence kriminality města Šumperka na léta 2009 – 2011 byla ZM schválena dne 11. 9. 
2008 usnesením č. 847/08. 

 

Městský program prevence kriminality pro rok 2011 je koncipován na základě současné situace v 
oblasti kriminality, statistik a vychází z aktuálních zjištění a analýz. Většina dílčích projektů 
v Městském programu prevence kriminality pro rok 2011 je zaměřena na děti a mládež. Jednotlivé 
projekty se navzájem doplňují, popř. na sebe navazují. Realizací každého jednotlivého dílčího 
projektu budeme moct realizovat jiné aktivity, projekty jsou zaměřeny svou náplní a obsahem na 
jinou činnost, jinou cílovou skupinu dětí a mládeže a jinou věkovou kategorii.   
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11..  AANNAALLÝÝZZAA  KKRRIIMMIINNAALLIITTYY  

 

Policie ČR Územní odbor Šumperk, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, 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. Z těchto je obvodní oddělení Šumperk nejzatíženějším oddělením územního odboru (44.92% 
z celkového počtu trestných činů evidovaných u územního odboru za rok 2010). 

 

11..11..  VVýývvoojj  cceellkkoovvéé  kkrriimmiinnaalliittyy  aa  jjeejjíí  oobbjjaassnněěnnoossttii  vv  lleetteecchh  22000033  ––  22001100    

Celkový nápad trestných činů na teritoriu OOP Šumperk ve sledovaném období má proměnlivý charakter. 

 

Tabulka 1: Vývoj kriminality v letech 2003 - 2010, celkový nápad TČ OOP Šumperk  

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

celkový nápad trestných činů 1000 939 1066 1105 1059 1166 1102 991 

objasněnost v % 51,70 56,76 62,48 57,65 51,09 51,20 54,54 52,88 

Zdroj: Policie ČR, ÚO Šumperk  

 

Graf 1: Vývoj kriminality v letech 2003 - 2010, celkový nápad TČ OOP Šumperk 
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11..22..  SSttrruukkttuurraa  kkrriimmiinnaalliittyy  

Největší podíl na celkové kriminalitě má stabilně majetková trestná činnost. V roce 2010 činí 
procento podílu majetkové kriminality na celkovém nápadu trestné činnosti OOP Šumperk 50,45%. 

 

Graf 2: Struktura kriminality v letech 2003 - 2010 

 

 

  MMaajjeettkkoovváá  kkrriimmiinnaalliittaa,,  kkrrááddeežžee  pprroossttéé  aa  kkrrááddeežžee  vvlloouuppáánníímm  

U majetkové kriminality, jež bývá ve značném procentu páchána recidivisty, se negativně projevuje 
vliv snižujících se sociálních dávek a celkový stav nezaměstnanosti v našem regionu. Určitou roli zde 
sehrává i aktuální počet omezení na svobodě při realizaci výkonu trestu právě u recidivistů 
páchajících kvalifikovanou trestnou činnost. 

 

Tabulka 2: Majetkové trestné činy celkem v letech 2003 – 2010 za OOP Šumperk 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Majetkové trestné činy  539 455 459 506 556 611 512 500 

Objasněnost v % 26,72 29,89 33,77 32,41 29,86 28,31 33,79 26,00 

Nápad majetkové kriminality měl od roku 2004 stoupající tendenci, v roce 2009 jsme však 
zaznamenali pokles oproti roku 2008 o 99 případů, v roce 2010 ve srovnání s rokem předchozím 
nápad u majetkové kriminality poklesl o 12 případů. 

 

Tabulka 3: Krádeže prosté a krádeže vloupáním celkem v letech 2003 – 2010 za OOP Šumperk 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Krádeže prosté celkem 245 221 217 306 317 341 242 209 

Objasněnost v % 30,61 29,86 38,25 31,7 30,91 32,84 38,84 29,19 
         

Krádeže vloupáním celkem 238 158 174 141 173 181 175 185 

Objasněnost v % 19,33 17,72 25,29 32,62 27,75 19,89 28,00 20,54 
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V roce 2010 ve srovnání s rokem 2009 je zřejmý pokles nápadu u krádeží prostých o 33 případů a 
mírný nárůst krádeží vloupáním o 10 případů. 

 

  HHoossppooddáářřsskkáá  kkrriimmiinnaalliittaa  

Tabulka 4: Hospodářské činy celkem v letech 2003 – 2010, OOP Šumperk 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hospodářské činy celkem 172 177 321 299 178 136 132 132 

Objasněnost v % 79,65 72,32 84,11 82,27 61,8 67,65 59,09 65,15 

Velice pozitivním jevem u tohoto druhu kriminality je poměrně vysoké procento objasněnosti. 

 

  NNáássiillnnáá  kkrriimmiinnaalliittaa  

Tabulka 5: Násilné trestné činy celkem v letech 2003 – 2010, OOP Šumperk 

 rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Násilné trestné činy celkem 102 97 99 100 82 110 86 93 

Objasněnost v % 81,37 82,47 77,78 71 70,73 69,09 73,26 77,42 

Pozitivní je zde rovněž vysoké procento objasněnosti, ve srovnání s rokem 2009 jsme zaznamenali 
nárůst + 4,16%. 

 

  MMrraavvnnoossttnníí  kkrriimmiinnaalliittaa  

Tabulka 6: Mravnostní trestné činy celkem v letech 2003 – 2010, OOP Šumperk 

 rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mravnostní činy celkem 7 7 11 13 10 14 7 6 

Objasněnost v % 71,43 71,43 72,73 84,62 70 85,71 85,71 66,67 

Mravností trestné činy ve srovnání s ostatní kriminalitou lze považovat za ojedinělé, je nutné opět 
poukázat na vysoké procento objasněnosti. 

 

11..33..  TTyyppyy  kkrriimmiinnaalliittyy  

  PPoouulliiččnníí  kkrriimmiinnaalliittaa  

V roce 2010, ale i v rámci celého sledovaného období, nejvíce zatěžujícím typem pouliční kriminality 
jsou krádeže věcí z aut, dále pak krádeže kol a kapesní krádeže.  

Projevy interetnického násilí jsou nejméně zatěžujícím typem kriminality. Naposledy byly řešeny 
v roce 2007 s 100% objasněností. 
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Tabulka 7: Typy pouliční kriminality, srovnání let 2003 – 2010, OOP Šumperk 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Krádeže aut 33 23 16 20 30 30 20 11 

objasněnost % 45,45 39,13 56,25 50 33,33 16,67 35,00 45,45 
 

Krádeže věcí z aut 45 34 36 60 84 71 50 27 

objasněnost % 17,78 14,71 2,78 11,67 10,71 19,72 22,00 0 
 

Krádeže kol 37 26 26 30 39 57 29 25 

objasněnost % 18,92 19,23 15,38 16,67 12,82 31,58 20,69 12,00 
 

Kapesní krádeže 11 7 6 12 14 15 18 15 

objasněnost % 9,09 14,29 0 16,67 7,14 26,67 27,78 13,33 
 

Výtržnictví 7 11 13 11 7 16 8 8 

objasněnost % 85,71 100 100 90,91 71,43 43,75 75,00 87,50 
 

Vandalismus 62 52 54 69 43 59 - - 

objasněnost % 35,48 32,69 35,19 30,43 18,61 16,95 - - 
 

Projevy interetnického násilí 1 1 0 3 2 0 0 0 

objasněnost % 100 100 0 100 100 0 0 0 

 

  KKrrááddeežžee  vvlloouuppáánníímm  

Tabulka 8: Krádeže vloupáním do objektů, srovnání let 2003 – 2010, OOP Šumperk 

 rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Krádeže vloupáním do rod. domů 15 7 9 12 7 9 17 23 

objasněnost % 13,33 28,57 33,33 25 42,86 22,22 23,53 30,43 
 

Krádeže vloupáním do bytů 27 8 7 7 6 10 6 2 

objasněnost % 51,85 12,5 42,86 71,43 16,67 0 16,67 0 
 

Krádeže vloupáním do chat a chalup 28 17 3 15 12 12 16 10 

objasněnost % 28,57 41,18 66,67 13,33 25 33,33 18,75 0 
 

Krádeže vloupáním do ostat. objektů 168 122 155 107 148 113 69 118 

objasněnost % 13,1 14,29 23,22 15,89 27,2 21,24 34,78 22,03 

 

  TTyyppyy  nnáássiillnnéé  ttrreessttnnéé  ččiinnnnoossttii  

Tabulka 9: Typy násilné trestné činnosti, srovnání let 2003 - 2010, OOP Šumperk  

 rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Loupeže 9 11 17 22 13 21 18 17 

objasněnost % 66,67 36,36 35,29 45,45 30,77 80,95 50,00 64,71 
 

Úmyslné ublížení na zdraví 47 46 31 45 35 56 28 42 

objasněnost % 91,49 89,13 87,1 75,56 68,57 60,71 82,14 76,19 
 

Porušování domovní svobody 4 11 17 13 11 10 8 7 

objasněnost % 25 81,82 94,12 84,62 72,73 40,00 25,00 57,14 
 

Násilná TČ spáchaná pod 
vlivem alkoholu, drog 

40 42 32 28 22 23 13 21 
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11..44..  SSttrruukkttuurraa  ppaacchhaatteellůů  ttrreessttnnéé  ččiinnnnoossttii  uu  OOOOPP  ČČRR  ŠŠuummppeerrkk  

Problematice mládeže je věnována značná pozornost. Na mládež jsou směrovány preventivní akce 
např. „Komplexní primárně preventivní program“ a značná část činnosti Preventivní informační 
skupiny krajského ředitelství při Územním odboru Šumperk. 

 

Tabulka 10: Struktura pachatelů trestných činů, OOP Šumperk 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
srovnání 

2009 a 2010 

do 15 let 11 16 21 9 20 4 38 +32 

15 - 18 let 32 29 29 29 33 41 32 -9 

recidivisté 353 402 394 377 412 396 270 -126 

pod vlivem alkoholu, drog 100 95 86 119 113 88 73 -116 

Celkem 496 542 530 534 578 529 413 -132 

 

11..55..  BBeezzppeeččnnoossttnněě  rriizziikkoovvéé  llookkaalliittyy  mměěssttaa  ŠŠuummppeerrkk  

V následující tabulce jsou prezentovány ulice města Šumperk s počtem činů, které byly v těchto 
lokalitách zaznamenány. 

 

Tabulka 11: Bezpečnostně rizikové lokality města Šumperk 
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Hl. třída 1 1 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 3 20 

Jesenická 0 1 9 0 2 1 0 0 1 0 1 0 3 18 

Temenická 0 0 2 0 0 7 1 0 0 0 1 5 1 17 

Žerotínova 0 0 6 0 0 2 0 1 0 3 1 0 2 15 

Fialova 0 0 0 1 0 8 0 0 0 1 0 2 1 13 

Zábřežská 0 0 4 0 0 1 0 2 2 0 0 0 2 11 

Dr. E. Beneše 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 3 11 

Uničovská 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 11 

Nerudova 0 0 7 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10 

M. R. Štefánika 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 0 2 1 10 

Lidická 0 0 4 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 10 

Vítězná 0 0 1 2 0 3 0 0 1 1 0 1 1 10 

Gen. Svobody 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 8 

Vřesová 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 7 

Fibichova 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 7 

Evaldova 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6 

17. listopadu 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 6 

ČSA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 5 

Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 

Husitská 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 4 

Vikýřovická 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 
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Jugoslávská 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 

Havlíčkova 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 

Okružní 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

nám. Svobody 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

Gagarinova 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Jílová 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

Alšova 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Pod Senovou 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 

 

  ZZ  ppoohhlleedduu  nnááppaadduu  ttrreessttnnýýcchh  ččiinnůů  nnaa  kkoonnkkrrééttnníí  uulliiccii  nnaa  úúzzeemmíí  mměěssttaa  ŠŠuummppeerrkk  

Evidentně nejrizikovější ulicí města Šumperka ulice Hl. třída - na této ulici se ukazují jako zásadní 
objekty, kde je soustředěn výrazný nápad trestné činnosti a to: prodejny drogerie DM a Rossmann 
(převažuje krádež věcí z těchto prodejen).  

Druhou nejrizikovější ulicí se jeví ulice Jesenická. Na této ulici jsou nejčastějšími objekty napadení 
zahr. chatky v zahrádkářské kolonii U Trati. Dále zde byly zaznamenány 2 tr. činy krádeže na osobách 
ve vestibulu ČD.  

Další problémové ulice: 

- ul. Temenická - nejvíce tr. činů spácháno v prodejně Albert. Na této ulici je i výrazný počet 
spáchaných tr. činů ublížení na zdraví; 

- ul. Žerotínova – zde se jedná především o objekt fy Pars, kdy nejčastějšími případy byly krádeže 
z objektu této firmy (z šatních skříněk, z kolárny); 

- ul. Fialova – převažují krádeže v prodejně Penny market; 

- ul. Nerudova – zaznamenáno 7 tr. činů, kdy objektem napadení byly nápojové automaty 
umístěné v areálu Nemocnice Šumperk; 

- ul. M. R. Štefánka – po celé ulici; 

- ul. Lidická – krádeže z objektu Nick Fruit; 

- ul. Zábřežská – riziková oblast městského hřbitova (krádeže z automatu na svíčky, krádeže 
z motorových vozidel); 

- ul. Vítězná –  nejčastěji páchaná tr. činnost v objektu či okolí prodejny Kaufland. 

 

  ZZ  ppoohhlleedduu  nneejjččaassttěějjii  ppáácchhaannýýcchh  ttrr..  ččiinnůů  nnaa  úúzzeemmíí  mměěssttaa  ŠŠuummppeerrkk  

Na území města Šumperk se týká krádeží vloupáním do ostatních objektů – nejvíce těchto tr. činů 
bylo spácháno na ulicích:  

- ul.  Jesenická – nejčastějším objektem napadení zahr. chatky (zahr. kolonie U Trati);  

- ul. Žerotínova – krádeže v objektu fy Pars s.r.o.; 

- ul. Nerudova – 7x krádeže z nápojových automatů v areálu Nemocnice Šumperk; 

- ul. Uničovská – 2x napaden sklad Českých drah. 

 

V souvislosti s krádežemi prostými je nejvíce tr. činů pácháno v prodejnách: 

- ul. Hl. třída -  prodejna Rossmann, DM; 

- ul. Temenická – prodejna Albert; 

- ul. Fialova – prodejna Penny Market. 
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Místa kde jsou nejčastějším předmětem zájmu automobily nebo věci v nich uložené jsou na: 

- ul. Vřesová – parkoviště prodejny Hypermarket Albert; 

- ul. Zábřežská – parkoviště městského hřbitova. 

 

  ZZjjiiššttěěnnéé  ttrr..  ččiinnyy  ppáácchhaannéé  dděěttmmii  vvee  vvěěkkuu  00--1177  lleett  nnaa  úúzzeemmíí  mměěssttaa  ŠŠuummppeerrkk  vv  rrooccee  22001100  

Nejčastěji se děti jako pachatelé objevují v případech maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy se 
jedná o případy související s útěkem z výchovného ústavu Vyhlídka (11 tr. činů).  Dále jako pachatelé 
tr. činu sprejerství (9 tr. činů ), poškozování cizí věci (6 tr. činů), loupež (6 tr. činů), úmyslné ublížení 
na zdraví (7 tr. činů), krádeže v jiných objektech (2 tr. činy), vloupání do obchodů (2 tr. činy). Po 
jednom případu byly pachately také i v ostatních tr. činech jako jsou krádeže jízdních kol, zatajení 
věci, porušování domovní svobody, kapesní krádeže, krádeže vloupáním do ostatních objektů.  

Celkem bylo spácháno dětmi 48 tr. činů z celkového nápadu zjištěných tr. činů na území města 
Šumperk (4,84%). 

 

11..66..  PPřřeessttuuppkkyy  

Celkový nápad přestupků, jeho vývoj a rozčlenění páchaných přestupků na území města Šumperk 
znázorňuje následující tabulka, vyjadřující období od roku 2003 až 2010. 

 

Tabulka 12: Vývoj celkového nápadu přestupků v letech 2003 - 2010 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

celkový nápad přestupků 2 090 2 765 2 558 1 981 3539 3643 3409 2311 

uloženo blokových pokut 738 1 239 1 118 537 2116 2208 1907 920 

celková částka 283 600 476 200 356 100 199 500 1 091 700 1 070 800 830 500 429200 

Zdroj: všechny tabulky Policie ČR, Územní odbor Šumperk 

 

Graf 3: Vývoj celkového nápadu přestupků v letech 2003 - 2010, OOP Šumperk  
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11..77..  ZZhhooddnnoocceenníí  ččiinnnnoossttii  MMěěssttsskkéé  ppoolliicciiee  ŠŠuummppeerrkk  

Činnost Městské policie Šumperk byla zaměřena, tak jako v předchozích letech, zejména na ochranu 
a bezpečnost občanů města a jeho návštěvníků, jejich života, zdraví a majetku, dále na bezpečnost a 
plynulost provozu na pozemních komunikacích. MP dohlížela na dodržování zákonů, obecně 
závazných vyhlášek a nařízení, dodržování veřejného pořádku, podílela se na prevenci kriminality ve 
městě. 

MP Šumperk má jedno pracoviště, zajišťující nepřetržitou službu ve 4 směnách. Počet zaměstnanců 
městské policie je 27; z toho 26 strážníků s platným osvědčením a 1 administrativní pracovnice.  

Ve sledovaném období, tj. od 1. 1. do 31. 12. 2010 bylo řešeno strážníky Městské policie v Šumperku 
celkem 6 064 událostí (přestupků, trestných činů, asistencí, předvádění osob, doručování zásilek, 
součinnostních akcí apod.). Přestupků bylo řešeno celkem 2 870. V blokovém řízení bylo uloženo 
celkem 2 406 pokut v celkové výši 1 148 000,-Kč, z toho 1 260 blokových pokut v celkové výši 453 
000,-Kč a 1 146 blokových pokut na místě nezaplacených v celkové výši 695 000,- Kč, z nichž byla 
částka ve výši 464 687,-Kč již uhrazena. Průměrná výše uložené pokuty činila 477,-Kč. Domluvou bylo 
řešeno celkem 227 přestupků. 

 

Tabulka 13: Počet řešených událostí MP Šumperk v letech 2004 – 2010 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

zadržení hledané osoby 15 21 15 26 60 71 39 

zadržení podezřelého z TČ 76 70 84 55 57 39 33 

zadržení podnapilého řidiče 20 13 13 9 25 16 10 

dopravní přestupky 1 836 1 869 2 627 1 979 2 027 2 019 2 055 

volné pobíhání psa 118 134 104 80 100 71 94 

krádež v obchodě 219 326 342 424 346 412 397 

přestupky proti majetku 62 59 44 38 27 46 44 

rušení nočního klidu 51 61 46 34 43 32 53 

odchyt psa 93 109 87 101 105 89 122 

poškození veř. prostranství 52 60 66 53 59 47 45 

znečištění veř. prostranství 51 34 68 42 50 45 27 

asistence PČR, HZS, jiné 109 154 159 215 153 160 213 

doručení zásilky 200 211 108 167 224 167 149 

Počet řešených událostí 4 982 5 331 6 733 5 971 6 276 6 276 6 064 

Zdroj: MP Šumperk 

 

1.7.1. Přestupky řešené MP Šumperk 

  PPřřeessttuuppkkyy  vv  ddoopprraavvěě    

V roce 2010 bylo řešeno celkem 2 055 přestupků v dopravě: 
- v 10 případech se podařilo zadržet podnapilého řidiče motorového vozidla a předat PČR;  
- v 332 případech byly řešeny přestupky cyklistů za jízdu na jízdním kole v pěší zóně, jízdu za 

snížené viditelnosti bez osvětlení, jízdu po chodníku apod. 

 

  OOssttaattnníí  ppřřeessttuuppkkyy  

V roce 2010 bylo řešeno těchto přestupků 815. Mezi tyto přestupky patří zejména: 
- přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi (81); 
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- přestupky proti veřejnému pořádku (141);  
- přestupky proti občanskému soužití (27); 
- přestupky proti majetku (447); 
- porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města (119) aj. 

 

Přestupky jsou řešeny uložením pokuty v blokovém řízení, postoupením věci příslušnému správnímu 
orgánu, resp. domluvou, což je využíváno při nízké společenské nebezpečnosti protiprávního jednání. 

 

Graf 4: Přestupky řešené MP Šumperk 

 

 

Zdroj: MP Šumperk 

 

1.7.2. Prevence a MP Šumperk  

MP se opět podílela na projektu Vily Doris s názvem „NA KOLE DO ŠKOLY – BEZPEČNĚ 2010“, tento 
projekt navazuje na projekty minulých let „CESTA DO ŠKOLY“. Tato akce je pořádána Vilou Doris 
v rámci dopravní výchovy již osm let. Jedná se o preventivně bezpečnostní akci pro žáky čtvrtých tříd 
základních a speciálních škol v Šumperku a jejich učitele. Tato akce má za cíl naučit žáky bezpečně se 
dopravit do školy a zase zpět domů. Využíváme přitom i jízdní kola, která jsou vybavena dle platných 
právních předpisů. Dále MP spolupracuje na akcích jak pro obyvatelstvo, tak pro žáky a studenty 
základních a středních škol, pořádaných městem na základně CO Luže.  

MP provedla opět několik preventivních akcí pro seniory v domech s pečovatelskou službou, kde byli 
seznámeni především s tím, jak se chránit proti vniknutí cizí osoby do bytu, protože se stále objevují 
případy, kdy důvěřiví staří lidé naletí podvodníkům. 

Každou první středu v měsíci se zástupce MP účastní radiových relací na občanských radiostanicích, 
kde infomuje veřejnost o činnosti MP. Pravidelně jsou informce o činnosti MP zveřejňovány jak 
v tisku, tak na webových stránkách města. 

Denně jsou strážníci MP vysíláni v ranních hodinách na frekventovaná místa v blízkosti škol k zajištění 
bezpečného přechodu dětí přes komunikace, čímž MP Šumperk naplňuje i jeden z úkolů 
strategického plánu města Šumperka. 

2007 2008 2009 2010

1979 2027 2019 2055

883 903 879 815

přestupky v dopravě ostatní přestupky
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1.7.3. Součinnost MP Šumperk s Policií ČR 

Městská policie při plnění svých úkolů úzce spolupracuje se všemi složkami integrovaného 
záchranného systému, tj. Zdravotnickou záchrannou službou, Hasičským záchranným sborem, Policií 
České republiky a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů. 

Policie ČR předává městské policii informace o bezpečnostní situaci ve městě, ze strany MP je denně 
poskytována informace o událostech, které řešila městská policie. Na společných jednáních jsou 
vyhodnocovány jednotlivé problémové lokality a přijímána příslušná opatření k zamezení páchání 
trestných činů a přestupků. Strážníci městské policie v rámci hlídkové a pořádkové služby v terénu 
spolupracují s policisty PČR zejména při předávání pachatelů trestných činů a osob, po nichž je 
vyhlášeno pátrání, dále při předávání pachatelů vážných dopravních přestupků (zejména jízda pod 
vlivem alkoholu). Jsou prováděny průběžně součinnostní akce, které jsou zaměřeny na podávání 
alkoholických nápojů mladistvým, zjišťování hledaných  a pohřešovaných osob apod.  

Další oblastí spolupráce obou složek při zajišťování veřejného pořádku je koordinace součinnosti při 
pořádání všech významných kulturních, společenských a sportovních akcí na území města, jak již bylo 
uvedeno výše. 

Policii ČR jsou na vyžádání předávány záznamy z kamerového monitorovacího systému k identifikaci 
pachatelů TČ, ale i svědků a ostatních důkazů v trestním, resp. přestupkovém řízení. Dále jsou pro 
potřeby Policie ČR poskytovány na vyžádání záznamy hovorů z nahrávacího zařízení. 
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22..   SSOOCC IIÁÁ LLNN ĚĚ --DD EE MMOOGG RRAAFF IICC KKÁÁ   AA NN AA LLÝÝZZAA   

 

Šumperk se rozkládá v malebném údolí řeky Desné, chráněné od severu masívem jesenických 
hřebenů. Město je správním, politickým a hospodářským centrem severozápadní Moravy. Město 
Šumperk je jednou ze vstupních bran pohoří Jeseníky, které je členěno na Hrubý a Nízký Jeseník. 
Šumperk je právem označován za bránu do Jeseníků, protože leží na křižovatce cest, které vedou k 
nejvýznamnějším horským výchozím základnám - Skřítku, Červenohorskému sedlu, Ramzové a také k 
úpatí masivu Kralického Sněžníku.  

Podle počtu obyvatel se Šumperk řadí mezi středně velká města a v rámci Olomouckého kraje je 
čtvrtým největším městem. V Šumperku, stejně jako i v jiných větších městech, neustále klesá počet 
obyvatel. Od počátku 90. let minulého století dochází k rychlému stárnutí populace a v posledních 
letech z demografického hlediska dochází ke změnám ve věkové skladbě obyvatelstva. Skladbu 
obyvatel ve městě ovlivňuje i jejich migrace, způsobena především nedostatkem vhodných 
pracovních míst. 

 

22..11..  ZZáákkllaaddnníí  ddeemmooggrraaffiicckkéé  úúddaajjee  

K 31. 12. 2009 je v Šumperku k trvalému bydlišti přihlášeno 27 492 obyvatel, z toho 48% mužů a 52% 
žen. Průměrný věk obyvatel města je 42,2.  

 

Tabulka 14: Základní demografické údaje města Šumperk, 2008 a 2009 

 
2008 2009 

celkem muži  ženy celkem muži  ženy 

stav k 31. 12.  27 754 13 313 14 441 27 492 13 183 14 309 

průměrný věk 41,9 40,0 43,7 42,2 40,3 44,0 

živě narozené děti 281 145 136 314 162 152 

zemřelí 268 138 130 297 151 146 

přirozený přírůstek celkem 13 7 6 17 11 6 

přistěhovalí 493 220 273 376 170 206 

vystěhovalí 698 337 361 655 311 344 

saldo migrace celkem - 205 - 117 - 88 - 279 - 141 - 138 
       

přírůstek/úbytek celkem - 192 - 110 - 82 - 262 - 130 - 132 

Zdroj: ČSÚ 

 

Ve městě Šumperk dochází po roce 2000 k postupnému úbytku počtu trvale bydlících obyvatel, 
zejména vlivem přetrvávajícího negativního salda migrace, a to i přestože již dva roky má přirozený 
přírůstek kladné hodnoty.  

 

Tabulka 15: Vývoj počtu obyvatel v Šumperku v období let 2001 – 2009 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

počet obyvatel 29 318 29 073 28 768 28 475 28 196 28 069 27 946 27 754 27 492 

rozdíl období -172 -245 -305 -293 -279 -127 - 123 - 192 - 262 

Zdroj: ČSÚ  

 

http://vdb.czso.cz/vdbtab/mi_hodnota.jsp?idhod=13136549&kodjaz=203&maska=%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbtab/mi_hodnota.jsp?idhod=13136550&kodjaz=203&maska=%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbtab/mi_hodnota.jsp?idhod=13136551&kodjaz=203&maska=%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbtab/mi_hodnota.jsp?idhod=13136552&kodjaz=203&maska=%23%2C%23%23%23%2C%23%230
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22..22..  PPoorrooddnnoosstt  aa  úúmmrrttnnoosstt    

Při pohledu na vývoj demografické reprodukce obyvatelstva města Šumperk lze zaznamenat záporné 
hodnoty přirozeného přírůstku do roku 2008, od kdy má přirozený přírůstek kladné hodnoty. 
Nejvýraznější rozdíl porodnosti a úmrtnosti byl v roce 2000 s hodnotou přirozeného přírůstku –115, 
následně pak v roce 2003, v němž přirozený přírůstek čítá –90, v roce 2008 je přirozený přírůstek po 
dlouhé době kladný (+13) a v roce 2009 (+17). 

 

Tabulka 16: Vývoj natality a mortality v Šumperku v letech 2000 – 2009 

 Narození Muži Ženy Zemřelí Muži Ženy 
Přirozený 
přírůstek 

2000 218 125 93 333 175 158 -115 

2001 270 140 130 272 142 130 -2 

2002 252 122 130 294 144 150 -42 

2003 231 136 95 321 145 176 -90 

2004 273 132 141 317 143 174 -44 

2005 265 147 118 282 132 150 -17 

2006 279 146 133 305 138 167 -26 

2007 313 152 161 332 160 172 - 19 

2008 281 145 136 268 138 130 13 

2009 314 162 152 297 151 146 17 

Zdroj: ČSÚ 

Situace natality v letech 2000 – 2009 se pohybuje v intervalu počtu narozených dětí 218 – 314. 
Nejvíce narozených dětí bylo zaznamenáno v roce 2009. Z celkového počtu 2 696 narozených dětí za 
sledované období tvořili chlapci 52% živě narozených dětí.  

Úmrtnost se ve stejném období pohybuje v rozmezí 268 – 333 zemřelých, kdy v roce 2008 byla 
zaznamenána nejnižší úmrtnost za celé sledované období. Z celkového počtu 3 021 zemřelých 
v letech 2000 – 2009 tvořily muži 48,5%. Úmrtnost se významněji zvýšila v letech 2000, 2003 a 2007, 
přestože se zkvalitňuje úroveň lékařské péče a dostupnosti léčiv a také se zvyšují možnosti využíváni 
specializovaných zdravotnických služeb a přístrojů při diagnostikování a léčení. Ve sledovaném 
období se narodilo méně žen a více žen zemřelo ve srovnání s opačným pohlavím. 

 

Graf č. 4 : Vývoj natality a mortality v Šumperku v letech 2000 – 2009 

 

 

Zdroj: ČSÚ 
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22..33..  MMiiggrraaccee  

Údaje v tabulce ukazují, že saldo migrace v analyzovaném období dosahuje pouze záporných hodnot, 
přičemž v roce 2001 začíná záporné saldo ještě prudčeji stoupat a tento trend je zachován až do roku 
2005, kdy dosáhne nejvyšší zápornou hodnotu (-262) a poté pozvolna klesá, v roce 2008 byl 
zaznamenán opět výrazný nárůst záporného salda oproti předchozímu roku (-119) a tento trend 
zůstal zachován i v roce 2009 (-74). 

 

Tabulka 17: Vývoj migrace v letech 2000 – 2009 

 Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace 

2000 454 545 -91 

2001 420 599 -179 

2002 441 644 -203 

2003 465 680 -215 

2004 511 760 -249 

2005 547 809 -262 

2006 569 670 -101 

2007 587 691 - 86 

2008 493 698 - 205 

2009 376 655 - 279 

Zdroj: ČSÚ 

 

Do roku 2007 byl v počtu přistěhovalých patrný mírný nárůst, avšak v roce 2008 zaznamenáváme 
výrazný propad (-94). Výrazný pokles přistěhovalých jsme zaznamenali i v roce 2009 (-117), saldo 
migrace má v roce 2009 nejvyšší zápornou hodnotu za celé sledované období (- 279). Z celkového 
počtu 11 614 migrujících obyvatel v letech 2000 - 2009 tvoří vystěhovalí 58%.  

 

Graf č. 5: Vývoj migrace v Šumperku v letech 2000 – 2009 

 

 

Zdroj: ČSÚ 
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22..44..  VVzzdděěllaannoossttnníí  ssttrruukkttuurraa  

Struktura vzdělanosti charakterizuje sociokulturní úroveň populace a má souvislost s řadou sociálních 
jevů. Srovnáním údajů v tabulce vzdělanosti v celé ČR a města Šumperk, lze v Šumperku pozorovat 
nižší percentuální úroveň obyvatelstva bez vzdělání, se základním vzděláním včetně neukončeného a 
také u vyučených a se středním odborným vzděláním bez maturity. 

 

Tabulka 18: Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 

 Šumperk v % muži ženy celá ČR v % muži ženy 

obyvatelstvo 15leté a starší 24 879 100 11 752 13 127 8 575 198 100 4 133 067 4 442 131 

bez vzdělání 63 0,3    37 932 0,4 16 483 21 449 

základní vč. neukončeného 5 138 20,7 1 726 3 412 1 975 109 23 683 077 1 292 032 

vyučení a stř. odborné bez mat. 8 570 34,4 4 818 3 752 3 255 400 38 1 873 383 1 382 017 

úplné střední s maturitou 7 006 28,2 3 024 3 982 2 134 917 24,9 939 793 1 195 124 

vyšší odborné a nástavbové 989 4 380 609 296 254 3,5 113 659 182 595 

vysokoškolské 2 772 11,1 1 561 1 160 762 459 8,9 445 380 317 079 

nezjištěné 341 1,3    113 127 1,3 61 292 51 835 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2001; ČSÚ 

 

Naproti tomu je vyšším procentem zastoupeno obyvatelstvo se vzděláním úplným středním 
s maturitou, vyšším odborným a nástavbovým a také vysokoškolským vzděláním. Lze předpokládat, 
že s ohledem na současné trendy ve vzdělávání a přikládání většího důrazu na jeho potřebu a kvalitu, 
dojde od posledního analyzování vzdělanostní struktury ke změnám. 

 

V Šumperku je možné vzdělávat se na: 
- třech vysokých školách: Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava (fakulta ekonomická 

a strojní), České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická, Česká zemědělská 
univerzita Praha - Provozně ekonomická fakulta; 

- sedmi středních školách, zřizovatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje; 
- pěti základních školách, zřizovatelem je Město Šumperk; 
- třech speciálních školách; 
- třech mateřských školách s odloučenými pracovišti. 

 

22..55..  VVěěkkoovváá  ssttrruukkttuurraa  

Tabulka 19: Věkové složení obyvatel města Šumperk v letech 2001 – 2009 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

počet obyvatel 29 318 29 073 28 768 28 475 28 196 28 069 27 946 27 754 27 492 

0 - 14 4 484 4 342 4 103 4 031 3 826 3 732 3 701 3 6232 3 594 

15 – 64 20 690 20 549 20 474 20 176 19 975 19 828 19 639 19 412 19 085 

65 + 4 144 4 182 4 191 4 268 4 395 4 509 4 606 4 719 4 813 

Zdroj: ČSÚ 

 

Vzhledem k současnému populačnímu trendu bude patrně docházet ke změnám věkové struktury. 
Vlivem několik let přetrvávajícího záporného salda migrace, prodlužování střední délky života, včetně 

http://vdb.czso.cz/vdbtab/mi_hodnota.jsp?idhod=13136549&kodjaz=203&maska=%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbtab/mi_hodnota.jsp?idhod=13136550&kodjaz=203&maska=%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbtab/mi_hodnota.jsp?idhod=13136551&kodjaz=203&maska=%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbtab/mi_hodnota.jsp?idhod=13136552&kodjaz=203&maska=%23%2C%23%23%23%2C%23%230
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posunu silnějších ročníků do důchodového věku, bude věková struktura obyvatelstva v Šumperku 
stárnout.  

 

22..66..  AAnnaallýýzzaa  ttrrhhuu  pprrááccee  vv  ookkrreessee  ŠŠuummppeerrkk  

Území okresu je poměrně členité, nejvýznamější zaměstnavatelé se soustřeďují do osídlených oblastí, 
popř. průmyslových zón, postupem času vzniká společně s vlivy celosvětové hospodářské krize 
propast mezi většími územními celky a mezi okrajovými oblastmi, převážně pak v severní oblasti. Co 
se týče zaměstnanosti byl vývojem v roce 2009 zásadně zasažen celý trh práce okresu a ani střední 
části (Šumpersko) nezaznamenalo žádné pozitivní jevy v zaměstnanosti. 

Ke konci I. pol. 2009 dosáhla hladina nezaměstnanosti v okrese Šumperk 13,2%, čímž se okres zařadil 
v rámci ČR na 4. - 6. místo. Ke konci roku 2009 to bylo již 14,6% a v rámci ČR 7. místo. 

Ve sledovaném roce (2009) dosáhly počty nezaměstnaných uchazečů nejvyšších počtů za celou 
existenci Úřadu práce v Šumperku.1 

 

  NNeezzaamměěssttnnaannoosstt  

Nezaměstnanost má neblahý vliv na společnost jako celek. Jsou s ní spojeny nejen společenské a 
individuální ztráty, ale nepochybně i sociální důsledky. Lze ji považovat za jeden z nejčastějších 
kriminogenních faktorů, když jako důsledek dlouhodobé nezaměstnanosti nelze vyloučit sociální 
exkluzí a následné možné sklouznutí k trestné činnosti. 

Během roku 2010 se prohluboval nedostatek volných pracovních pozic, který nastal již v roce 2008 
jako důsledek nastupující světové hospodářské krize, kdy zaměstnavatelé ve velmi krátké době 
propustili z důvodu ztráty zakázek velké množství zaměstnanců jednak z organizačních důvodů, ale u 
mnoha osob neprodloužili pracovní poměr na dobu určitou. 

 

Tabulka 20: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2002 – 2010 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

počet uchazečů 1 642 1 556 1 610 1 461 1284 1 093 1 041 1 611 1 662 

v % 11,42 10,39 10,75 9,24 7,69 6,68 6,23 10,46 10,53 

Zdroj: ÚP Šumperk 

Z tabulky lze vypozorovat vývoj nezaměstnanosti v Šumperku v rozmezí let 2002 až 2010. Míra 
nezaměstnanosti stoupala do roku 2003, kdy došlo k poklesu míry nezaměstnanosti (-1,03%) a 
tento trend zůstal zachován a míra nezaměstnanosti klesala a to až do roku 2009, kdy prudce vzrostla 
(+4,23%), mírný nárůst je zaznamenám i v roce 2010. 

 

  VVzzdděěllaannoossttnníí  ssttrruukkttuurraa  eevviiddoovvaannýýcchh  uucchhaazzeeččůů  oo  zzaamměěssttnnáánníí  

Z přehledu vzdělanostní struktury evidovaných uchazečů o zaměstnání je patrné, že meziroční rozdíly 
jsou minimální, s výjimkou skupiny „střední odborné vzdělání (vyučen)“, kde došlo v roce 2009 
k výraznému nárůstu. Tato skupina je každým rokem také nejpočetnější skupinu. Druhou 
nejpočetnější skupinou je skupina uchazečů se základním vzděláním a praktickou školou. Poslední 

                                                           
1
 Analýza trhu práce v okrese Šumperk za rok 2009, 

http://portal.mpsv.cz/sz/local/su_info/sz/zpravy/zprava_situace_na_tp_2009_sumperk.pdf  

http://portal.mpsv.cz/sz/local/su_info/sz/zpravy/zprava_situace_na_tp_2009_sumperk.pdf
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skupinou, která překročila 15% procentní zastoupení, je skupina uchazečů s ÚSO vzděláním 
s maturitou (bez vyučení). 

 

Tabulka 21: Vzdělanostní struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání 

stupeň vzdělání 
k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010 

počet % počet % počet % počet % 

bez vzdělání 4 0,37 3 0,29 2 0,12 2 0,12 

neúplné základní vzdělání 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

základní vzdělání + praktická škola 315 28,82 304 29,20 414 25,70 414 24,91 

nižší střední vzdělání 1 0,09 1 0,10 4 0,25 2 0,12 

nižší střední odborné vzdělání 22 2,01 21 2,02 47 2,92 41 2,47 

střední odborné vzdělání (vyučen) 406 37,15 375 36,02 629 39,04 635 38,21 

odborné vzd. bez maturity a bez vyučení 8 0,73 6 0,58 9 0,56 13 0,78 

ÚSV vzdělání (gymnázium) 43 3,93 40 3,84 49 3,04 47 2,83 

ÚSO vzdělání (vyučení s maturitou) 45 4,12 42 4,03 70 4,35 75 4,51 

ÚSO vzdělání s maturitou (bez vyučení) 191 17,47 190 18,25 295 18,31 325 19,55 

vyšší odborné vzdělání 11 1,01 6 0,58 13 0,81 20 1,2 

bakalářské vzdělání 10 0,91 6 0,58 15 0,93 24 1,44 

vysokoškolské vzdělání 36 3,29 45 4,32 63 3,91 64 3,85 

doktorské vzdělání (vědecká výchova) 1 0,09 2 0,19 1 0,06 0 0,00 

Celkem 1 093 100,00 1 041 100,00 1 611 100,00 1 662 100,00 

Zdroj: ÚP Šumperk 

 

  VVěěkkoovváá  ssttrruukkttuurraa  eevviiddoovvaannýýcchh  uucchhaazzeeččůů  oo  zzaamměěssttnnáánníí  

Za rok 2009 byl zaznamenám výrazný nárůst u všech věkových skupin, celkem pak o 570 uchazečů o 
zaměstnání. V roce 2010 se počet uchazečů o zaměstnání ve srovnání s rokem 2009 také zvýšil (+51). 
Vyšší nárůst počtu uchazečů oproti roku 2009 je pak u věkových kategorií 35-39let (+15), 45-49let 
(+28), 50-54let (+11) a 55-59let (+35). Dlouhodobě byla nejpočetnější věkovou skupinou skupina 50–
54let, již druhým rokem je však nejpočetnější věková skuipna 20-24let. Nejvyšší procentuální nárůst 
je za rok 2010 u věkové skupiny 55-59let (+1,73%), která je letos druhou nejpočetnější skupinou. 

 

Tabulka 22: Věková struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání 

věk 
2008 2009 2010 srovnání 

2008 a 2009 
srovnání 

2009 a 2010 počet % počet % počet % 

do 19 let 50 4,80 68 4,22 58 3,49 18 -10 

20-24 let 140 13,45 232 14,40 236 14,20 92 4 

25-29 let 124 11,91 199 12,35 190 11,43 75 -9 

30-34 let 108 10,37 202 12,54 196 11,79 94 -6 

35-39 let 111 10,66 169 10,49 184 11,07 58 15 

40-44 let 104 9,99 160 9,93 144 8,66 56 -16 

45-49 let 101 9,70 143 8,88 171 10,29 42 28 

50-54 let 154 14,79 199 12,35 210 12,64 45 11 

55-59 let 126 12,10 197 12,23 232 13,96 71 35 

nad 60 let 23 2,21 42 2,61 41 2,47 19 -1 

celkem 1 041 100,00 1 611 100,00 1 662 100,00 570 51 

Zdroj: ÚP Šumperk 
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33..   MMÚÚ   ŠŠ UUMMPP EERR KK   --   OO SSPPOODD   

Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence v Šumperku pracuje 12 zaměstnanců, z toho 3 
kurátoři pro mládež. Ti pracují zejména s dětmi do 18-ti let, které mají výchovné problémy, dopouští 
se trestné činnosti nebo přestupků. 

 

Tabulka 23: statistika kurátorů MěÚ Šumperk 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

trestné činy 102 98 89 145 73 97 71 69 

přestupky 47 63 83 73 56 103 88 85 

vých. problémy 167 166 165 184 173 197 158 260 

dohled 7 7 4 6 5 2 4 9 

Zdroj: MÚ Šumperk  

V roce 2010 vzrostl počet dětí s výchovnými problémy, také se zdvojnásobil počet dohledů. V roce 
2008 bylo evidováno nejvíce spáchaných přestupků (+47 ve srovnání s rokem 2007). U trestné 
činnosti byl zaznamenán výrazný nárůst v roce 2006.  

 

Tabulka 24: počet Om spisů, MěÚ Šumperk, OSPOD 

 

rejstřík Om 

k 1. 1. 
nově 

zaevidované 
k 31. 12. 

z toho živých 
případů 

2007 3 751 268 3 794 2 160 

2008 3 794 340 3 850 2 210 

2009 3 850 338 3 870 2 200 

2010 3 870 335 3 836 1 232 

Zdroj: MÚ Šumperk  

 

Tabulka 25: Počet klientů kurátorů 2007 - 2010 

 2007 2008 2009 2010 

do 15 let 112 168 143 186 

nad 15 let 173 297 223 214 

celkem 285 465 366 400 

V roce 2008 byl zaznamenán významný nárůst počtu klientů kurátorů MěÚ Šumperk, odd. sociálně 
právní ochrany dětí a mládeže, a to jak ve věkové kategorii do 15 let, tak také u mladistvých. V roce 
2010 zaznamenáváme opět nárůst počtů klientů ve srovnání s rokem předchozím a to u skupiny do 
15 let.   

 

33..11..  SSyyssttéémm  vvččaassnnéé  iinntteerrvveennccee  

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. 
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Z důvodu zkvalitnění přístupu k danému delikventnímu dítěti, ale i k jeho rodině a komunitě, naplňují 
dílčí projekty zařazené do programu prevence kriminality na rok 2011 třetí pilíř Systému včasné 
intervence. Obrovskou výhodu SVI spatřujeme zejména v možnosti rychlé, adekvátní a efektivní 
reakce všech institucí, do jejichž působnosti spadá péče o rizikové, ohrožené a delikventní dítě, které 
směřuje k nápravě nežádoucího stavu – protiprávního či opakovaného nevhodného jednání dítěte, 
odstranění rizik, ohrožení dítěte apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Městský program prevence kriminality - 2011, Šumperk  

- 20 - 

44..  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNÁÁLLNNÍÍ  AANNAALLÝÝZZAA  

Závažnost kriminality nelze podceňovat, stejně, jako nelze polevit či stagnovat v preventivních 
aktivitách společensky nežádoucích jevů. Tento cíl mají na zřeteli veškeré instituce v regionu, 
podílející se na eliminaci sociálně-patologických jevů a preventivních aktivitách všeho druhu, tvořící 
ideově jednotný systém.   

  DDoo  ttoohhoottoo  ssyyssttéémmuu  llzzee  zzaahhrrnnoouutt::  

- Město Šumperk; 
- Spolupracující instituce; 
- Krajský úřad Olomouckého kraje; 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 
- Nestátní neziskové organizace; 
- Ostatní organizace. 

 

44..11..  MMěěssttoo  ŠŠuummppeerrkk  

  GGrraannttoovváá  ppoolliittiikkaa  mměěssttaa  

Dotací se rozumí finanční příspěvek, který je poskytnut z rozpočtu města Šumperka z položky „Granty 
a dotace“, na podporu činnosti neziskových organizací a organizací schválených zastupitelstvem 
města, které pracují s dětmi a mládeží, nebo ve zdravotně-sociální oblasti a na vyjmenované činnosti. 

Grantem se rozumí finanční příspěvek z rozpočtu města Šumperka z položky „Granty a dotace“, který 
je poskytnut žadateli na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s realizací následujících 
projektů: 
- Uspořádání jednorázové neziskové akce se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální nebo jinou 

veřejně prospěšnou náplní za stanovených podmínek; 
- Uspořádání vícedenní neziskové akce (4 a více dnů) s počtem 15 a více účastníků (soustředění, 

tábory), se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální nebo jinou veřejně prospěšnou náplní za 
stanovených podmínek; 

- Uspořádání cyklu neziskových akcí se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální nebo jinou veřejně 
prospěšnou náplní za stanovených podmínek. 

 

Tabulka 26: Přehled poskytnutých grantů a dotací městem Šumperk (v Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Granty 1 035 000 989 000 1 075 000 1 224 000 1 117 000 1 084 000 

Dotace na činnost 419 000 595 000 625 000 626 000 583 000 516 000 

Akce do 50 000,- Kč  155 000  150 000 80 000 100 000 140 000 125 000 

Akce nad 50 000,- Kč 740 000  630 000 820 000 620 000 815 000 735 000 

Činnosti nad 50 000,-Kč 1 480 000 1 470 000 1 000 000 1 080 000 995 000 990 000 

Celkem 3 829 000 3 834 000 3 600 000 3 650 000  3 650 000 3 450 000 

Zdroj: http://www.sumperk.cz/cs/mestsky-urad-sumperk/granty-a-dotace.html  

 

  ZZaařřaazzeenníí  ddoo  pprrooggrraammuu  pprreevveennccee  kkrriimmiinnaalliittyy  nnaa  mmííssttnníí  úúrroovvnnii  ((MMVV  ČČRR))  

Město Šumperk se zapojilo do Programu prevence kriminality na místní úrovni již v roce 1997 jako 
jedno z prvních měst v republice. V letech 1997 – 2010 bylo zrealizováno celkem 89 projektů. Celkové 
náklady na tyto preventivní aktivity přesáhly hranici 15 mil. Kč, na úhradě kterých se podíleno 
ministerstvo vnitra prostřednictvím státních účelových dotací ve výši přes 12 mil. Kč a zbývající 

http://www.sumperk.cz/cs/mestsky-urad-sumperk/granty-a-dotace.html
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náklady neslo město Šumperk z prostředků vyčleněných na prevenci kriminality a participujíci 
subjekty. V souvislosti s novou Strategii prevence kriminality na období 2008 až 2011 město využilo 
nabídku Ministerstva vnitra ČR na zapojení Šumperka do Městské úrovně prevence kriminality a 
učinilo potřebné kroky, aby mohlo nadále pokračovat v těchto, pro město důležitých aktivitách. 

 

--  KKoonncceeppccee  pprreevveennccee  kkrriimmiinnaalliittyy  mměěssttaa  ŠŠuummppeerrkkaa  nnaa  llééttaa  22000099  aažž  22001111  

Koncepce byla schválena Zastupitelstvem města Šumperk dne 11. 9. 2009, usnesením č. 847/08.  
http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/prevence-kriminality/dokumenty-prevence-kriminality.html  

--  PPrraaccoovvnníí  sskkuuppiinnaa  pprreevveennccee  kkrriimmiinnaalliittyy    

Jednou z podmínek zařazení města Šumperk do Městské úrovně prevence kriminality na období 
2008 až 2011 je konstituování pracovní skupiny prevence kriminality po dobu trvání Strategie a 
její schválení orgánem města (usnesení ZM č. 848/08). 

--  AAkkttuuáállnníí  sslloožžeenníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  pprreevveennccee  kkrriimmiinnaalliittyy  vvee  mměěssttěě  ŠŠuummppeerrkk::  

1. Ing. Marek Zapletal: Město Šumperk – 1. místostarosta; 

2. Mgr. Miroslav Adámek: PONTIS Šumperk o.p.s. – ředitel; 

3. Ing. Zdeněk Dočekal: Městská policie Šumperk – ředitel; 

4. David Jersák: Armáda spásy Šumperk – ředitel; 

5. Bc. Slavěna Karkošková: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí – manažer prevence kriminality; 

6. Mgr. František Klíč: Probační a mediační služba, středisko Šumperk – vedoucí střediska; 

7. PaedDr. Hana Kolaříková: MěÚ Šumperk, odbor školství, kultury a vnějších vztahů; 

8. kpt. Bc. Vladimír Komárek: Policie ČR Šumperk, Územní odbor Šumperk - vrchní komisař; 

9. Mgr. Jaroslav Ondráček: Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Vila Doris Šumperk – ředitel; 

10. Mgr. Hana Slavíková: Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště 
Šumperk – okresní metodik sociálně patologických jevů; 

11. Mgr. Petr Vlach: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí – kurátor pro mládež; 

12. Ing. Martin Žaitlik: předseda Komise pro prevenci a bezpečnost ve městě. 

 

4.1.1. Organizace města 

Město Šumperk je zřizovatelem, či zakladatelem následujících organizací: 

DDůůmm  dděěttíí  aa  mmllááddeežžee  UU  rraaddnniiccee – nabízí širokou škálu kroužků, technických, estetických, sportovních, 
přírodovědeckých, různé zajímavé akce a tábory; 

MMěěssttsskkéé  kknniihhoovvnnyy – Městská knihovna, Městská knihovna Sever; 

PPooddnniikkyy  mměěssttaa  ŠŠuummppeerrkk – organizace založená městem, kromě služeb sdružených v rámci 
organizace, jsou realizátorem nejednoho projektu (např. rekonstrukce sportovních plácků a hřišť pro 
veřejnost); 

PPOONNTTIISS  ŠŠuummppeerrkk,,  oo..pp..ss.. – organizace založená městem, poskytující sociální služby pro občany, blíže 
popsané budou následně; 

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollyy  ŠŠuummppeerrkk – město Šumperk je zřizovatelem pěti základních škol, na kterých působí 
metodici prevence kriminality a školy kromě ostatních zájmových aktivit realizují i minimální 
preventivní programy. 

 

http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/prevence-kriminality/dokumenty-prevence-kriminality.html
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4.1.2. Orgány města Šumperk 

MMěěssttsskkáá  ppoolliicciiee  ŠŠuummppeerrkk – existence městské policie má významný vliv na prevenci kriminality. 
Úkoly městské policie nejsou pouze represivního charakteru, ale vyvíjí také aktivity, jejichž snahou je 
předcházení páchání trestných činů a přestupků. Již samotná přítomnost městské policie může 
zvyšovat pocit bezpečí občanů. 

KKoommiissee  rraaddyy  mměěssttaa – 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 13 komisí rady města se na prevenci kriminality podílejí nejvíce: 
- Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě; 
- Komise sociální; 
- Komise dopravy a BESIP, aj. 

 

4.1.3. Městský úřad Šumperk 

OOddbboorr  ssoocciiáállnníícchh  vvěěccíí  

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence:  
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. 
Výkonem sociálně-právní ochrany pracovníky příslušného OSPOD se rozumí zejména: 
- ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu; 
- ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění; 
- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a další.2 

Zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany a prevence, pravidelně pořádají krátkodobé i 
dlouhodobé pobyty pro děti. Cílovou skupinou jsou děti a mládež, které jsou v evidenci OSPODu. 
Děti a mládež, které netráví svůj volný čas smysluplně, pocházejí ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí, nebo se mohou u nich vyskytnout různé formy přestupkového či 
trestného jednání, případně mohou mít větší predispozice k takovému chování. Pobytů se ročně 
účastní kolem 60 dětí, některé opakovaně.  

Od roku 2003 je uskutečňován i další projekt, který byl spuštěn jako první a jedinečný na celém 
území našeho kraje. Jedná se o Komplexní primárně preventivní program (dále jen KPPP) pro 
základní školy. Jde o přednáškovou činnost. KPPP vznikl ve spolupráci MěÚ Šumperk, oddělení 
sociálně právní ochrany dětí a prevence, Pedagogicko psychologické poradny v Šumperku, Policie 
ČR, Poradny pro ženy a dívky a Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Rachot. Interaktivní 
besedy jsou zaměřeny na různá témata – drogy, trestná činnost, trestná činnost páchaná na 
dětech, zvyšování právního povědomí. 

V roce 2007 byl v celém okrese Šumperk realizován projekt Systém včasné intervence. Od 1. 1. 
2008 je SVI v provozu. Celý projekt zastřešuje město Šumperk. V současné době jsou do Systému 
včasné intervence zapojené hlavní subjekty, tvořící páteř systému: 
- Policie ČR - KŘP  Olomouckého kraje, ÚO Šumperk (+ všechna obvodní oddělení v okrese Šumperk); 
- Městská policie Šumperk a Zábřeh;  
- Městský úřad, OSPOD Šumperk, Zábřeh a Mohelnice;  
- Okresní soud Šumperk;  
- Okresní státní zastupitelství Šumperk;  
- Probační a mediační služba Šumperk. 

                                                           
2
 v souladu s právní úpravou zák. č. 359/1999 Sb., v platném znění 
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 oddělení sociální péče; 

 oddělení dávek hmotné nouze; 

 oddělení ekonomické a sociální prevence:  
Manažer prevence kriminality  – zodpovídá za vytváření koncepce prevence kriminality ve městě 
a při její tvorbě a realizaci spolupracuje s pracovní skupinou prevence kriminality a se 
zainteresovanými subjekty, analyzuje a shromažďuje data o vývoji trestné činnosti a sociálně 
patologických jevů a vyhodnocuje důsledky těchto analýz, definuje trendy vývoje, připravuje 
materiály pro radu a zastupitelstvo města o bezpečnostní situaci na území města z pohledu 
prevence kriminality a o účinnosti preventivních programů.  

Sociální kurátor – náplň práce sociální kurátorky přispívá k eliminaci protizákonného jednání 
klientů. Provádí komplexní sociální práci v oblasti společensky nepřizpůsobivých osob a poskytuje 
jim výchovnou a poradenskou činnost. 

Romský poradce – náplní práce romského poradce spočívá v agendě napomáhání výkonu práv 
příslušníků národnostních menšin a romské komunity v souladu se zákonem 273/2001 Sb. o 
právech příslušníků národnostních menšin. Spolupracuje s řadou státních i nestátních institucí. 

Protidrogový koordinátor – v souladu s usnesením vlády č. 446/1993, o koncepci a programu 
protidrogové politiky, vykonává činnost koordinační, iniciativní a poradní. Zabývá se drogovou 
problematikou a jejím řešením. Průběžně soustřeďuje informace o vývoji situace, zabezpečuje 
jejich vyhodnocení a navrhuje řešení. Poskytuje poradenské služby, zprostředkovává klientům 
péči v odborných zařízeních. Spolupracuje s institucemi v oblasti školství, zdravotnictví, policie a s 
nestátními subjekty.  

Terénní sociální pracovník – v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách v platném znění 
vykonává dle §69 terénní programy, cílovou skupinou jsou:  
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách;  
- etnické menšiny. 
V rámci terénního programu je nabízena dětem, především z řad romské komunity, možnost 
navštěvovat volnočasovou aktivitu - KLUBÍK. KLUBÍK je volnočasová aktivita realizována MěÚ 
Šumperk. Je určená pro děti od 4 -12 let. KLUBÍK nabízí dětem realizaci a náplň volného času 
formou doučování, sportu, malování, kulinářských dovedností a jiných aktivit, které navrhují 
samy děti a jejich rodiče. 

 

44..22..  SSppoolluupprraaccuujjííccíí  oorrggaanniizzaaccee  

4.2.1. Policie ČR 

Preventivní informační skupina Policie ČR je významnou složkou v oblasti prevence kriminality. 
Preventivní činnost Policie ČR ÚO Šumperk je rozmanitá a soustavná. Na regionální úrovni pořádá 
policie řadu besed, přednášek, dny otevřených dveří či soutěží, zejména pro žáky základních školy a 
studující mládež. Pozornost je také věnována seniorům, na které se při plánování preventivních 
aktivit nezapomíná. 

Preventivní informační skupina Policie ČR Šumperk poskytuje analytická data a podklady pro analýzu 
kriminality v regionu. Zástupci policie působí jak v Týmu pro mládež, tak v pracovní skupině prevence 
kriminality a rovněž v Komisi pro prevenci a bezpečnost města.  

 

4.2.2. Probační a mediační služba, pracoviště Šumperk 

Probační a mediační služba (dále jen „PMS“) plní úkoly vyplývající se zákona č. 257/2000 Sb. 
v platném znění, O probační a mediační službě. Jedná se o bezplatné trestně právní a sociální služby. 
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PMS usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s 
trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a 
opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.  

Zástupce PMS pracuje v Týmu pro mládež (SVI) a také v pracovní skupině prevence kriminality. 

 

4.2.3. Úřad práce 

Spolupráce Úřadu práce je zaměřena především na poskytování statistik a analýz stavu na trhu práce. 
Nezaměstnanost je výrazným kriminogenním faktorem a proto Úřad práce sehrává důležitou roli při 
jejím snižování prostřednictvím realizace státní politiky zaměstnanosti. 

 

44..33..  KKrraajjsskkýý  úúřřaadd  OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee  

4.3.1. Krajský manažer prevence kriminality  

Spolupracuje s manažerem prevence kriminality města Šumperk, poskytuje poradenství a 
metodickou činnost při vytváření programu prevence kriminality města Šumperk. 

 

4.3.2. Krajské organizace působící v oblasti prevence kriminality  

PPoorraaddeennsskkéé  cceennttrruumm  ssoocciiáállnníícchh  sslluužžeebb  OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee, Poradna pro rodinu Olomouckého kraje: 
odbornou poradenskou činností podporuje rodiny a jejich členy ve schopnostech poradit si 
v rodinných či rodinu a její členy poškozujících problémech a tyto situace samostatně zvládat.  

 

PPeeddaaggooggiicckkoo  ppssyycchhoollooggiicckkáá  ppoorraaddnnaa  OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee,, pracoviště Šumperk poskytuje 
psychologickou a speciální pedagogickou péči klientům ve věku od 3 do 19 let, jejich rodičům a 
pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení. 

 

DDůůmm  dděěttíí  aa  mmllááddeežžee  aa  zzaařříízzeenníí  pprroo  ddaallššíí  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů,,  VViillaa  DDoorriiss  ŠŠuummppeerrkk:: 
zajišťuje pravidelnou zájmovou činnost, která je soustředěna v 80 kroužcích – tělovýchovných, 
výtvarných, hudebních, keramických, přírodovědných, počítačových atd. Dále pořádá akce pro využití 
volného času dětí, mládeže i dospělých: sportovní a výtvarné soutěže, výstavy, besedy se zajímavými 
lidmi, semináře pro pedagogy, výlety a výukové programy. 

Připravuje pro děti bohatou letní činnost – jazykové tábory, soustředění zájmových kroužků a 
tábory pro veřejnost. Na turistických základnách Švagrov a Štědrákova Lhota se za letní sezónu 
vystřídá na 1 000 dětí ze Šumperka a okolí. 

Úspěšně pracuje také Středisko ekologické výchovy, které připravuje výukové ekologické programy 
pro mateřské a základní školy. 

Hlavním úkolem zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je vzdělávání pedagogických 
pracovníků formou seminářů, kurzů a praktických dílen a zabezpečení všech soutěží a olympiád 
vyhlašovaných MŠMT ČR. Vydává každý měsíc Zpravodaj. 

 

SSttřřeeddnníí  šškkoollyy  vv  ŠŠuummppeerrkkuu::  

 Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8; 

 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1; 

 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31; 
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 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2; 

 Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3; 

 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30; 

 Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče a Střední odborné učiliště, 
Šumperk, Bulharská 8; 

 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3. 

 

44..44..  MMiinniisstteerrssttvvoo  šškkoollssttvvíí,,  mmllááddeežžee  aa  ttěělloovvýýcchhoovvyy  

VVýýcchhoovvnnýý  úússttaavv,,  dděěttsskkýý  ddoommoovv  ssee  šškkoolloouu,,  zzáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  ssttřřeeddnníí  šškkoollaa  ŠŠuummppeerrkk:: kapacita celého 
zařízení je 48 dětí a je zařízením koedukovaným. Úkolem i cílem je výchova a vzdělávání dětí se 
specifickými poruchami chování. 

 

44..55..  NNeessttááttnníí  nneezziisskkoovvéé  oorrggaanniizzaaccee  

PPOONNTTIISS  ŠŠuummppeerrkk,,  oo..pp..ss.: zajišťuje ve městě následující služby: 

 Azylové služby: 
- Domov pro osamělé rodiče s dětmi v tísni: Poskytuje ubytování, základní sociální poradenství 

a pedagogickou péči matkám a otcům s dětmi bez rozdílu věku; 
- Krizový byt: Poskytuje azylovou pomoc ženám (příp. i s dětmi) v akutní tísni. Je součástí Domu 

pro osamělé rodiče v tísni a je nepřetržitě připraven pro ženy bez rozdílu věku, které se ocitly 
v akutní tísni a potřebují ubytování. Jedná se o byt 1+0 s vlastním sociálním zařízením 
a kuchyňským koutem. Maximální doba pobytu je 7 dní; 

- Ubytovna na Zábřežské - Nabízí krátkodobé i dlouhodobé ubytování; 
- Sociální byt. 

 Služby seniorům a zdravotně postiženým: 
- Denní centrum pro dospělé Matýsek: je zařízením vhodným zejména pro osaměle žijící 

seniory a dospělé zdravotně postižené občany, kteří nemohou nebo nechtějí být sami doma 
po celý den.  

- Domy s pečovatelskou službou Alžběta, Markéta a Tereza a středisko osobní hygieny: 
posláním služby je umožnit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, co nejdéle vytrvat v domácím přirozeném prostředí. 
Celkem mají DPS 106 bytů. 

- Informační středisko pro seniory a ZP, Půjčovna kompenzačních pomůcek: informace a 
kontakty z oblasti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdrav. postižením, příp. jim 
zapůjčit k vyzkoušení a pomoci s výběrem vhodné kompenzační pomůcky. 

- Společenské středisko Sever: prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových 
aktivit umožnit a zpříjemnit aktivní a důstojné prožití seniorského věku. 

 Ostatní služby: 
- Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot: posláním služby je minimalizovat rizika 

související se způsobem života dospívajících lidí prostřednictvím nabídky volnočasových 
aktivit, sociálně terapeutických a preventivních činností a zprostředkováním kontaktu 
s dalšími odborníky a institucemi. 
Četnost a pravidelnost návštěv klubu, stejně jako volba vykonávaných činností, je zcela 
dobrovolná. Nabídku činností v klubu určují zejména děti a mládež. Klub je otevřen každý 
pracovní den v odpoledních hodinách od 13 do 18 hodin. 
V rámci prevence sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže klub rozvíjí tyto činnosti: 
* snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního 

způsobu a rizikového chování; 
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* podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti; 
* podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí; 
* zvýšení sociálních schopností a dovedností;  
* nezbytnou psychickou, fyzickou ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro 

realizaci osobních aktivit; 
* výkon sociálně-právní ochrany – vyhledávání a kontaktování dětí v souladu s § 6 odst. 1 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; 
* bezpečné místo pro trávení volného času; 
* možnost trávit čas neorganizovaně, na základě dobrovolnosti a nevázanosti jakoukoliv 

nutnou pravidelností; 
* zvýšení povědomí žáků 5., 7. a 9. tříd ZŠ o rizicích návykových látek. 

- Kontaktní centrum Krédo: kontaktní centrum pro drogově závislé, které uživatelům 
nelegálních drog a veřejnosti poskytují sociální poradenství, testování, hygienický a 
potravinový servis, výměnný a vitamínový program. 

- Mateřské centrum Babouček: mateřské centrum nabízí prostor pro rodiče s dětmi i pro 
aktivní odpočinek. 

 

CChhaarriittaa  ŠŠuummppeerrkk: hlavní činností je poskytování tzv. komplexní domácí péče na území děkanátu 
Šumperk, patří sem pečovatelská služba a osobní asistence. Součástí služeb je také:  
- poradenské služby (sociální poradenství, krizová intervence); 
- centrum sociální a humanitární pomoci; 
- půjčovna zdravtotních pomůcek; 
- ošetřvatelská služba; 
- pečovatelská služba; 
- osobní asistence. 

 

AArrmmááddaa  SSppáássyy  ŠŠuummppeerrkk, centrum sociálních služeb s nabídkou služeb: 

 Noclehárna: nízkoprahové zařízení s celoročním provozem a kapacitou 20 lůžek pro muže a 6 pro 
ženy starší 18 let, které poskytuje možnost uspokojení základních životních potřeb (bezpečí, jídlo, 
hygiena, spánek) a odborné sociální poradenství; 

 Azylový dům: celodenní ubytování a stravování pro muže a ženy bez přístřeší, osobní hygiena, 
odborné sociální poradenství, podpora při hledání bydlení a zaměstnání, pracovně aktivizační 
program v pracovní dny;  

 Denní centrum pro osoby bez přístřeší: poskytuje svým uživatelům uspokojení základních 
životních potřeb a následně zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince 
a jeho návrat k běžnému způsobu života; 

 Další služby: obědy pro širokou veřejnost včetně rozvozu, keramický kroužek, výuka práce na PC, 
duchovní služba, ambulantní služby (osobní hygiena, praní, obnošené šatstvo), půjčování 
technických prostředků humanitárního skladu. 

 

LLAANNOO,,  oo..  ss. Šumperk: cílová skupina jsou děti a mládež, pro které jsou nabízeny volnočasové aktivity, 
dětský klub, sportovní klub, klub Exit 316, klub Volant, víkendové pobyty a letní tábor, příměstský 
tábor Okolopuťák, víkendové programy – Sobota bez televize, terénní programy apod. 

 

SSPPOOLLEEČČNNĚĚ--JJEEKKHHEETTAANNEE,,  oo..  ss.: detašované pracoviště občanské poradny Jekhetane–Společně Ostrava: 
poskytování odborného sociálního poradenství (bydlení, sociální pomoc, sociální dávky, dluhová 
problematika, oddlužení, ...) 
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RREESS--SSEEFF,,  oo..ss..::    

 STREETWORK: terénní program pro uživatele drog na území okresu Šumperk;  

 DROGY-KONZULT: odborné sociální poradenství. Semináře se zaměřením na drogovou 
problematiku, informační a osvětové besedy, přednášková činnost, videoprojekce, instruktáž, 
konzultace, modelové situace, nabídka alternativ, rozhovor a krizová intervence; 

 INTEGRA: sociální rehabilitace. Cílem projektu je posílení osobní kompetence, schopnosti a 
dovednosti osob z cílové skupiny, aby mohli využívat běžné společenské zdroje, uplatnit se na 
otevřeném trhu práce a žít v přirozeném prostředí. 
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55..  SSOOCCIIOOLLOOGGIICCKKÉÉ  VVÝÝZZKKUUMMYY  

55..11..  VVnníímmáánníí  ppoocciittuu  bbeezzppeeččíí  vvee  mměěssttěě  ŠŠuummppeerrkk  

Ve městě Šumperk byl v období od 11. 6. 2008 do 16. 6. 2008 realizován sběr dat pro sociologický 
výzkum „Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperk“. Zadavatel a výzkumný tým si kladli za cíl 
především identifikovat: 
- míru osobní negativní zkušenosti občanů s kriminalitou ve městě Šumperk; 
- lokalizovat riziková místa ohrožení občanů; 
- postoj občanů k práci Městské policie, policistů Okresního ředitelství Policie ČR Šumperk a 

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. 

 

Výběrový soubor byl stanoven v rozsahu 700 respondentů. Při analýze bylo statisticky pracováno se 
souborem 678 respondentů. Výběr vzorku respondentů byl stanoven na základě metody kvótního 
výběru. Kvótními znaky byly věkové kategorie, pohlaví a vzdělanostní kategorie. Snahou bylo, aby 
výběr vzorku respondentů, co nejvíce odpovídal reálnému složení populace města Šumperk z 
hlediska sociálně-demografických charakteristik. 

 

5.1.1. Míra pocitu ohrožení občanů 

Téměř sedm z deseti respondentů (67,2 %) uvedlo, že se cítí rozhodně nebo spíše bezpečně v okolí 
svého bydliště. Necelá třetina dotázaných (31,0 %) však uvedla, že se v okolí svého bydliště necítí 
bezpečně. U respondentů, kteří odpověděli, že se rozhodně nebo spíše necítí bezpečně v okolí svého 
bydliště, byl identifikován důvod jejich obavy.  

 

Graf č. 6: Důvody pocitu ohrožení občanů 

 

 

 

 

81,0%
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častý výskyt problémových osob (bezdomovci, opilci) ublížení na zdraví

bytové krádeže nevhodné, vulgární chování mladistvých
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5.1.2. Žádost o státní účelovoudotaciOpatření pro zvýšení bezpečnosti 

Nejčastěji respondenti uvedli, že by pro zlepšení bezpečnosti obyvatel kladli větší důraz na okrajové 
části města a nebezpečná místa, zvýšení policistů v ulicích, pěší hlídky policie, větší podporu zařízení 
pro trávení volného času mládeže (321), monitorování veřejných prostranství kamerami, zvýšení 
pravomoci městské policie, zlepšení veřejného osvětlení, zavádění programů na prevenci kriminality 
(92). Nejméně často by respondenti volili lepší informovanost občanů o možnostech předcházení 
kriminalitě, zavedení nouzových hlásičů a lepší materiální zajištění policie. 

 

Graf 7: Opatření pro zvýšení bezpečnosti 

 

55..22..  BBeezzppeeččnnéé  ššuummppeerrsskkéé  šškkoollyy  

Projekt „Bezpečné šumeprské školy“ byl jako dílčí projekt součástí Městského programu prevence 
kriminality v roce 2009 ve městě Šumperk. Projekt nebyl podpořen státní účelovou dotací MV ČR, 
avšak pracovní skupina prevence kriminality Města Šumperk na svém jednání doporučila tento 
projekt realizovat v upravené podobě. Z původně zamýšleného projektu bylo realizováno pouze 
dotazníkové šetření na šumperských školách. Dotazníkového šetření se zúčastnili žáci 5., 7. a 9. tříd 
šumperských základních škol (5), Gymnázia Šumperk, SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, ZŠ pro žáky se 
specifickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola Viva a Základní a střední škola Pomněnka. 

Průzkum tohoto druhu byl jedinečný. Šlo zejména o zmapování situace rizikových chování (dříve 
sociálně patologických jevů) na šumperských základních školách. Cílem bylo zjistit současný stav 
zaměřený na výskyt šikany, návykových chování a dalších negativních jevů na místních školách. Dále 
průzkum ukázal možné problematické způsoby v trávení volného času šumperských dětí.  

Výsledky dotazníkového šetření budou rozhodující pro další směřování odborné péče o třídní 
kolektivy, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pro tvorbu konkrétních strategií působení 
odborníků na školách a rozvoj efektivní prevence rizikových chování na místních školách. 

Dotazník byl rozdělen do třech částí. První část se snaží zmapovat způsoby trávení volného času žáků, 
druhá část se zabývá kvalitou prostředí ve třídách, vztahy mezi spolužáky, agresivitou a šikanou 
v třídních kolektivech a třetí část je zaměřena na drogovou problematiku. 

Závěrečná zpráva3 je umísěna na webových stránkách prevence kriminality Města Šumperk. 

                                                           

3
 http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/prevence-kriminality/dokumenty-prevence-kriminality.html  

Lepší informovanost občanů o možnostech 

předcházení kriminalitě

Zavádění programů prevence kriminality

Zlepšení veřejného osvětlení

Vetší pravomoci městské policie

Monitorování veřejných prostranství 

kamerami

Větší podpora zařízení pro trávení volného 

času

Více policistů v ulicích, pěší hlídky policie

Důraz na okrajové části města a 

nebezpečná místa

80

92

99

118

188

321

353

356

http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/prevence-kriminality/dokumenty-prevence-kriminality.html
http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/prevence-kriminality/dokumenty-prevence-kriminality.html


 

Městský program prevence kriminality - 2011, Šumperk  

- 30 - 

ŽŽÁÁDD OOSSTT   OO   SS TTÁÁ TTNN ÍÍ   ÚÚČČ EE LLOO VVOOUU   DD OOTT AA CC II   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

O B E C

Obec/ město = žadatel Šumperk 

Počet obyvatel 27 492

IČO 303461

Adresa    Ulice: PSČ: Obec/město: Kraj (VÚSC)

nám. Míru 1 78701 Šumperk Olomoucký

Telefon 583 388 111 Fax 583 214 188 E-mail posta@musumperk.cz

Statutární zástupce Jméno Zdeněk Příjmení Brož, Mgr. Pozice starosta

Telefon 583 388 504 Fax 583 214 188 E-mail zdenek.briz@musumperk.cz

Program schválen usnesením zastupitelstva (rady) číslo 127/11 ze dne 27.1.2011

Bankovní spojení - číslo účtu 19-1905609309/0800

Počet projektů 7

Celkové finanční náklady na realizaci programu 788 079,00

Podíl obce/města a jiných subjektů odlišných od státu na financování programu 177 079,00

Celková výše požadované dotace 611 000,00

Pracovní skupina pro prevenci kriminality ano ne od roku

ano - 2008

Osoba odpovědná za prevenci (manažer programu)

Jméno Slavěna Příjmení Karkošková, Bc.

Instituce / funkce MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. ekonomické a soc. prevence, manažer prevence kriminality 

Adresa    Ulice: PSČ: Obec/město:

MěÚ Šumperk Lautnerova 1 78701 Šumperk 

Telefon 583 388 919 Fax 583 212 696 E-mail slavena.karkoskova@musumperk.cz

Prezentujete prevenci kriminality na internetu? (/ano/ne) ano int. adresa :

http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/prevence-kriminality/ 

Bezpečnostní situace 2007 2008 2009 2010 (1.pol.)

Nápad tr. činnosti (index na 10 000 obyv.)-okres PČR 192,20 184,90 171,20 174,90

Nápad tr. čin. (index-10 000 obyv.)-obec/město(městská část) 314,94 205,00 196,80 191,20

kriminalita mládeže a na mládeži - Koncepece prevence kriminality, opatření:

A1: Pokračování a návaznost již realizovaných preventivních akcí, aktivit, besed a přednášek

A2: Systém včasné intervence

C1: Podpora terénních porgramů pro děti a mládež

C2: Nízkoprahový klub pro děti a mládež

C3: Poznávací akce, pobyty

F3: Zvyšování právního vědomí a projekty zaměřené proti šikaně

Další bezpečnostní problémy z pohledu Policie ČR - KŘP Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk: uliční kriminalita,násilná /loupeže/, majetková autokriminalia, 

krádeže; problematika dopravy, přestupky v dopravě jízda na červenou, rychlost, tecnický stav; divácké násilí na stadinu - hokej

Nejzávažnější bezpečnostní problémy obce ve vztahu k realizovanému programu s odkazem na priority stanovené v Koncepci - vypište

            MĚSTSKÝ  PROGRAM  PREVENCE  KRIMINALITY  -  2011

ŽÁDOST O STÁTNÍ ÚČELOVOU DOTACI
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SSEEZZNNAAMM   PPRR OOJJ EEKKTT ŮŮ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam projektů
(podle stanovených priorit)

Priorita Název 

projektu

Projekt 

ISPROFIN -

EDS             

Odpovězte                

Ano  -  Ne

Celkové 

náklady

Podíl obce 

nebo jiného 

subjektu 

odlišného od 

státu

Požadovaná 

dotace

KLUBÍK

1. ne 54 077,00 8 077,00 46 000,00

Vzdělávací a výchovný program "Právo pro každý

2. den" ne 49 500,00 6 500,00 43 000,00

Individuální práce s dětmi a mládeži v rámci 

3. prevence rizikového chování ne 132 500,00 30 500,00 102 000,00

Víkendový a prázdninové pobyty

4. ne 295 022,00 95 022,00 200 000,00

S Lanem bezpečně na PĚTCE

5. ne 70 480,00 10 480,00 60 000,00

Prevence kriminality v Nízkoprahovém klubu pro

6. děti a mládež Rachot ne 136 500,00 19 500,00 117 000,00

Preventivně informační servis pro občany

7. ne 50 000,00 7 000,00 43 000,00

8.

9.

Suma 788 079,00 177 079,00 611 000,00

V Šumperku  dne 10.2.2011

podpis a razítko

statutárního zástupce obce

V Šumperku  dne 10.2.2011

podpis a razítko 

funkcionáře Policie ČR*

* pozn.: vedoucí místně příslušného územního odboru Policie ČR
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pprroojjeekktt  čč..  11..::  KKLLUUBBÍÍKK  

 

Naplňování dlouhodobých cílů a úkolů stanovených v Koncepci prevence kriminality města 
Šumperk na léta 2009 - 2011:  
C) Podpora organizovaných i neorganizovaných dětí a mládeže v aktivních způsobech trávení 

volného času, prosazování nových trendů v aktivním trávení volného času, rozvíjení 
pozitivního myšlení mladé generace a předcházení výskytu sociálně patologických jevů. 

C.1.  
Podpora terénních programů pro děti a mládež 
- Práce streetworkera zaměřená na děti a mládež s rizikovými způsoby trávení 

volného času, tzv. „děti ulice“. 

C.2.  
Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
- Udržení stávající nabídky dvou nízkoprahových klubů. Rozvoj a rozšiřování nabídky 

volnočasových aktivit nízkoprahových klubů. 

C.3.  
Poznávací akce, pobyty 
- Projekty pro široké spektrum cílové skupiny od krátkodobých výletů přes víkendové 

pobyty až po specializované déletrvající odborně vedené terapeutické působení. 

 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem služby je motivace dětí prostřednictvím činností, které jsou pro ně z důvodu 
nepříznivého sociálního prostředí těžko dostupné a které rozvíjejí jejich schopnosti, motivují je ke 

vzdělávání a naplňují jejich volný čas. Podporujeme tak zdravý rozvoj dítěte, jeho základních 
životních hodnot a mezilidských vztahů, osvojení základních pravidel chování. 

Vedlejší cíle projektu: 
- zapojení rodičů zájmovou činností do volnočasových aktivit dětí; 
- vyhledávání potenciálních zájemců o službu a nabídnutí programu prostřednictvím streetworku, 

depistáže, návštěvy škol, rodin apod.; 
- součást třetího pilíře SVI: vlastní proces práce s dítětem a jeho rodinou. 

 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou jsou děti ohrožené sociálním vyloučením, s rizikovým způsobem trávení volného 
času, převážně z romské komunity. Tyto děti mají omezený přístup k některým formám trávení 
volného času, navíc často pocházejí z nepodnětného rodinného prostředí, jsou ve věku od 4 do 12 let. 

Úspěch spatřujme v opakovanosti návštěv těchto dětí a jejich rodičů a velký zájem o akce. 
V současnosti evidujeme 40 romských dětí od 4 – 12 let, které navštívily KLUBÍK. Pravidelně 
vyhledává a navštěvuje KLUBÍK 15 - 25 dětí. 

 

Popis projektu: 

Město Šumperk poskytuje terénní programy dle §69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Od 1. 1. 2009 byl terénní program rozšířen o nabídku volnočasových aktivit pro danou cílovou 
skupinu. 

Aktivity plánované v rámci projektu: 
- potřeby pro výtvarnou dílnu; 
- jednodenní poznávací výlet; 
- víkendový pobyt. 
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pprroojjeekktt  čč..  22..::  VVzzdděělláávvaaccíí  aa  vvýýcchhoovvnnýý  pprrooggrraamm  „„PPrráávvoo  pprroo  kkaažžddýý  ddeenn““  

 

Naplňování dlouhodobých cílů a úkolů stanovených v Koncepci prevence kriminality města 
Šumperk na léta 2009 - 2011:  
A) Udržení již fungujících dlouhodobých programů a projektů souvisejících s prevencí kriminality 

A.1.  Pokračování a návaznost již realizovaných preventivních akcí, aktivit, besed a přednášek 
F) Zvyšování právního vědomí dětí, mládeže a pedagogických pracovníků na základních a 

středních školách 
F. 3. Zvyšování právního vědomí a projekty zaměřené proti šikaně 

- realizace projektů, jejichž cílem je předávání informací dětem, ale také pedagogickým 
pracovníkům na školách z oblasti právního vědomí. Jedná se o: 
 besedy a edukační cykly; 
 informační materiály; 
 přednášky … 

 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je pomoci mladým lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem, nebo mají 
opakované výchovné problémy závažnějšího charakteru, získat potřebné sociální dovednosti a 
kompetence, aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení. Jde o to, pomoci jim 
pochopit souvislosti a dopady jejich jednání, jak na jejich další uplatnění ve společnosti, osobní a 
profesní rozvoj, tak i na dění v obci a tím přispět ke snížení rizika opakování jejich trestné činnosti či 
jiného nevhodného jednání a k jejich opětovnému začlenění do společnosti. 

Z důvodu, že se snažíme námi realizovaný program co nejvíce přizpůsobit konkrétním potřebám 
mladistvých v našem regionu, rozhodli jsme se již v minulém roce pro realizaci programu výchovného a 
vzdělávacího, jež jsme pak uskutečnili díky podpoře ze strany MV ČR. K tomuto kroku jsme se rozhodli 
přistoupit, neboť ze strany zejména OSPOD MěÚ Šumperk - kurátorů pro mládež, ale i místní 
pedagogicko – psychologické poradny, vzešla obrovská potřeba mít možnost podrobit programu nejen 
ty jejich klienty, kteří se dostali do střetu se zákonem, kdy se tímto programem zajistí výkon rozhodnutí 
soudu, případně státního zástupce, ale také pro tu skupinu klientů, jež se dopouští opakovaného 
nevhodného chování závažnějšího charakteru, které ovšem nesplňuje prvky protiprávního jednání. 

Vedlejší cíle projektu: 
- snížení rizika vzniku recidivy dalšího nevhodného či protiprávního jednání daného jedince; 
- součást Systému včasné intervence.  

 

Cílová skupina: 

Mladí lidé, ve věku zhruba 14 - 21let, kteří se dostali do střetu se zákonem nebo mají opakované 
problémy v chování závažnějšího charakteru. Účastníci do programu jsou vybráni za spolupráce 
kurátorů pro mládež Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Šumperku, Probační a 
mediační služby, středisko Šumperk a Pedagogicko - psychologické poradny Olomouckého kraje, 
pracoviště Šumperk.  

 

Popis projektu: 

Výchovný a vzdělávací program Právo pro každý den je interaktivní program o zákonech a lidských 
právech s aktivním zapojením všech účastníků. Rozvíjí nejen právní znalosti, ale zejména praktické 
dovednosti. Každý účastník programu je proškolen v základech efektivní komunikace a řešení 
konfliktu nenásilnou formou. Klienti si v tematických blocích osvojí základy rodinného, pracovního, 
trestního a občanského práva tak, aby znali nejen svá práva, ale i respektovali práva ostatních a byli 
připraveni přijmout odpovědnost za své jednání a chování. 
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pprroojjeekktt  čč..  33..::  IInnddiivviidduuáállnníí  pprrááccee  ss  dděěttmmii  aa  mmllááddeežžii  vv  rráámmccii  pprreevveennccee  rriizziikkoovvééhhoo  cchhoovváánníí  

 

Naplňování dlouhodobých cílů a úkolů stanovených v Koncepci prevence kriminality města 
Šumperk na léta 2009 - 2011:  
A) Udržení již fungujících dlouhodobých programů a projektů souvisejících s prevencí kriminality 

A. 2. Systém včasné intervence 
F) Zvyšování právního vědomí dětí, mládeže a pedagogických pracovníků na základních a 

středních školách 
F. 3. Zvyšování právního vědomí a projekty zaměřené proti šikaně 

- realizace projektů, jejichž cílem je předávání informací dětem, ale také pedagogickým 
pracovníkům na školách z oblasti právního vědomí. Jedná se o: 
 besedy a edukační cykly; 
 informační materiály; 
 přednášky … 

 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je ochrana společnosti před rizikovým chováním dětí a mládeže. 
Soustředěnou a na sebe navazující péčí odklonit konkrétní děti a mládež od jejich rizikového způsobu 
života, který je vyčleňuje k okraji společnosti a mnohdy vede k umístění do ústavní výchovy. Cílenými 
kroky předcházet k umísťování dětí a mládeže do kolektivních zařízení, ale naopak pokusit se 
intenzivní sociální prací o zařazení se a přijetí norem většinové společnosti a skupiny vrstevníků. 

Vedlejší cíle projektu: 
- snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních situací, životního způsobu a rizikových situací; 
- podpora rodičů v jejich výchovné úloze; 
- zvyšování sociálních schopností a dovedností; 
- poradenský servis pro základní školy. 

 

Cílová skupina: 

Děti a mládež ve věku od 12 let do 18 let a jejich rodinní příslušníci. 

Cíleně jsou klienti oslovováni z několika zdrojů – oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže, 
pedagogicko psychologická poradna, základní a střední školy, nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež. 

Do cílové skupiny jsou zařazeny děti, které se dopouštějí rizikového způsobu života (trestná činnost, 
činy jinak trestné, porušování školní docházky, toulání apod. – nejčastěji se jedná o kombinace 
několika problémů). V rámci co nejužší spolupráce jsou do programu zapojení i rodiče těchto dětí. 
Dále se na nás obracejí rodiče, kteří potřebují poradenství v oblasti problematického chování dětí. 
V roce 2010 jsme rozšířili naši pomoc i na klienty, jako oběti rizikového chování. 

 

Popis projektu: 

Projekt reaguje na potřebu kurátorů pro mládež o soustředěnější a intenzivnější sociální práci 
s klienty, kteří se opakovaně dopouštějí rizikového chování (trestné činy, neomluvené absence a 
další problematické chování) a vyžadují zvýšenou péči ze strany odborníků, aby nedošlo k  nařízení 
ústavní výchovy.   
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pprroojjeekktt  čč..  44..::  VVííkkeennddoovvýý  aa  pprráázzddnniinnoovvéé  ppoobbyyttyy  

 
Naplňování dlouhodobých cílů a úkolů stanovených v Koncepci prevence kriminality města 
Šumperk na léta 2009 - 2011:  
A) Udržení již fungujících dlouhodobých programů a projektů souvisejících s prevencí kriminality 

A.2.  Systém včasné intervence 

C) Podpora organizovaných i neorganizovaných dětí a mládeže v aktivních způsobech trávení 
volného času, prosazování nových trendů v aktivním trávení volného času, rozvíjení pozitivního 
myšlení mladé generace a předcházení výskytu sociálně patologických jevů. 
C.3.  Poznávací akce a pobyty 

 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem je navázat bližší kontakt s klienty OSPODu a poznat, jak se chovají v kolektivu 
vrstevníků, v různých situacích, v přirozenějším prostředí, než je kancelář Městského úřadu či 
formální rozhovor doma nebo ve škole.  Účelem pobytů pak je výchovné působení na děti směřující 
k odstranění nebo potlačení poruch chování. Je to jeden z kroků vedoucích ke zkvalitnění a koordinaci 
přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. 

Cílem je všestranný rozvoj dětí a mládeže s rizikovým způsobem trávení volného času, s výchovnými 
problémy a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem těchto pobytů je ukázat různé 
možnosti jak smysluplně trávit volný čas v podnětném a obohacujícím prostředí.   

Vedlejší cíle: 
- Naplňování třetího pilíře Systému včasné intervence, kdy prostřednictvím praktických programů 

a opatření probíhá vlastní proces práce s dítětem a jeho rodinou; 
- Prohlubování spolupráce mezi dítětem, rodičem a sociálním pracovníkem. Tito by potom měli 

společně nalézt tu nejvhodnější cestu k nápravě vzniklé situace; 
- Neformální cestou (formou her a besed) zvýšit právní vědomí a informovanost z oblasti prevence 

sociálně patologických jevů. 

 

Cílová skupina: 

Klienti MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence - riziková a delikventní 
mládež páchající činnost jinak trestnou, trestnou činnost, mládež s negativními projevy v chování, 
s rizikovým způsobem trávení volného času, děti a mládež ze sociálně slabých rodin. 

 

Popis projektu: 

- zimní lyžařský pobyt; 

- letní táborový pobyt; 

- víkendový poznávací pobyt. 
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pprroojjeekktt  čč..  55..::  SS  LLaanneemm  bbeezzppeeččnněě  nnaa  „„PPĚĚTTCCEE““  

 

Naplňování dlouhodobých cílů a úkolů stanovených v Koncepci prevence kriminality města 

Šumperk na léta 2009 - 2011:  

C) Podpora organizovaných i neorganizovaných dětí a mládeže v aktivních způsobech trávení 

volného času, prosazování nových trendů v aktivním trávení volného času, rozvíjení 

pozitivního myšlení mladé generace a předcházení výskytu sociálně patologických jevů 

C. 1. Podpora terénních programů pro děti a mládež 

- práce streetworkera zaměřená na děti a mládež s rizikovými způsoby trávení 

volného času, tzv. „děti ulice“ 

 

Cíle projektu: 

Zamezení nežádoucímu kriminálnímu chování a omezení příležitostí k páchání trestné činnosti dětí a 
mládeže na pozemku školy a v nejbližším okolí školy v návaznosti na bezpečnost žáků školy a obyvatel 
přilehlého sídliště. 

Vedlejší cíle: 
Omezit neorganizované shlukování dětí a mládeže v areálu a v okolí školy vedoucí často 
k patologickým jevům a dát příležitost smysluplně trávit čas při sportovních aktivitách v tělocvičně a 
na školním hřišti. 

 

Cílová skupina: 

Děti a mládež ve věku 7 – 20 let, občanská veřejnost, žáci. 

 

Popis projektu: 

Nabídnout neorganizovaným dětem a mládeži možnost trávit smysluplně, neformálně a pravidelně 
svůj volný čas při sportovních aktivitách v tělocvičně školy nebo na školním hřišti. Zapojit lektora  
Lano o.s. z klubu SportVolant: 

- zakoupení sportovního vybavení pro florball, baseball a softball. 
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pprroojjeekktt  čč..  66..::  PPrreevveennccee  kkrriimmiinnaalliittyy  vv  NNíízzkkoopprraahhoovvéémm  kklluubbuu  pprroo  dděěttii  aa  mmllááddeežž  RRaacchhoott  

 

Naplňování dlouhodobých cílů a úkolů stanovených v Koncepci prevence kriminality města 
Šumperk na léta 2009 - 2011:  
A) Udržení již fungujících dlouhodobých programů a projektů souvisejících s prevencí kriminality 

A. 1. Pokračování a návaznost již realizovaných preventivních akcí, aktivit, besed a přednášek 

A. 2. Systém včasné intervence 

C) Podpora organizovaných i neorganizovaných dětí a mládeže v aktivních způsobech trávení 

volného času, prosazování nových trendů v aktivním trávení volného času, rozvíjení 

pozitivního myšlení mladé generace a předcházení výskytu sociálně patologických jevů 

C.2.  Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
- Udržení stávající nabídky dvou nízkoprahových klubů. Rozvoj a rozšiřování nabídky 

volnočasových aktivit nízkoprahových klubů. 

C.3.  Poznávací akce, pobyty 
- Projekty pro široké spektrum cílové skupiny od krátkodobých výletů přes víkendové 

pobyty až po specializované déletrvající odborně vedené terapeutické působení. 

 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je zpřístupnit dětem a mládeži s rizikovými prvky v chování nové volnočasové aktivity, 
inovovat aktivity stávající a zaměřit se na udržení již probíhajících zájmových činností. Bezpečné 
prostředí pro zázemí projektu poskytne Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot. Realizací 
projektu dojde k cílenému snížení počtu dětí, které se volně toulají po ulicích. V důsledku projektu tak 
dojde ke snížení rizikového a nežádoucího chování.  

Vedlejší cíle: 
- rozšíření nabídky klubu o další vhodné způsoby trávení volného času; 
- získání nových kontaktů na děti a mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí; 
- zkvalitnění přímé práce s mládeží;  
- systematické sledování a zvyšování kvality a efektivity všech poskytovaných služeb. 

 

Cílová skupina: 

Děti a mládež s rizikovými způsoby trávení volného času ve věku 12 – 26 let, zejména děti, které se 
ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženy. Jedná se o děti, které prožívají nepříznivé 
nebo konfliktní sociální situace a obtížné životní události, pocházející ze sociálně slabých rodin, 
nemohou nebo se nechtějí zúčastňovat běžných pravidelných volnočasových aktivit, nevyužívají 
základní formy institucionalizované pomoci a péče nebo mají natolik vyhraněný životní styl, který 
není v souladu s normami většinové společnosti. 

 

Popis projektu: 

Projekt je zaměřen převážně na realizaci nových, pravidelných aktivit a na udržení stávajících 
zájmových činností podpořených v předchozích letech z projektů prevence kriminality. Jedná se 
zejména o: 
- práce s hudbou; 
- žonglování a dokoupení žonglovacích potřeb; 
- pořízení stolních a deskových her; 
- zážitkové jednodenní akce. 
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pprroojjeekktt  čč..  77..::  PPrreevveennttiivvnněě  iinnffoorrmmaaččnníí  sseerrvviiss  pprroo  oobbččaannyy  

 

Naplňování dlouhodobých cílů a úkolů stanovených v Koncepci prevence kriminality města 
Šumperk na léta 2009 - 2011:  
A) Udržení již fungujících dlouhodobých programů a projektů souvisejících s prevencí kriminality 

A. 1. Pokračování a návaznost již realizovaných preventivních akcí, aktivit, besed a přednášek 

D) Informační činnosti související s prevencí kriminality pro veřejnost 

D.4.  Informování občanů 
- preventivní informační činnost. Zvyšování informovanosti obyvatel a motivace 

k aktivnímu přístupu k zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně majetku. 
F) Zvyšování právního vědomí dětí, mládeže a pedagogických pracovníků na základních a 

středních školách 
F. 3. Zvyšování právního vědomí a projekty zaměřené proti šikaně 

- realizace projektů, jejichž cílem je předávání informací dětem, ale také pedagogickým 
pracovníkům na školách z oblasti právního vědomí. Jedná se o: 
 besedy a edukační cykly; 
 informační materiály; 
 přednášky … 

G) Zvyšování pocitu bezpečí občanů ve městě 

G.4.  Informování veřejnosti 

 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je vést občany k větší zodpovědnosti za ochranu svého života, zdraví a 
majetku a k zájmu o věci veřejné, protože negativní jevy ve společnosti se dotýkají každého z nás. 
Podpora preventivních aktivit Městské Policie Šumperk. 

Zvýšit právní vědomí občanů, dětí a studentů města o práci městské policie. 

 

Cílová skupina: 

Obyvatelé města, žáci a studenti základních a středních škol.  

 

Popis projektu: 

Zhotovení upomínkových předmětů s logem městské policie zejména pro žáky a studenty základních 
a středních škol, které budou využity při besedách a preventivních akcích s občany. 

Upomínkové předměty: 
- reflexní samonavíjecí pásky s logem městské policie; 
- pravítka-záložky s logem MP a s vyobrazením nejdůležitějších dopravních značek; 
- kuličková pera s logem městské policie; 
- pexeso s logem MP a dopravními značkami. 

 


