ŽÁDOST PŘÍLOHA č. 3

Strukturovaný popis projektu
MĚSTO STŘÍBRO - BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK 2021
1. Účel projektu (co, kolik apod. má být realizováno – anotace projektu)
Projekt „Město Stříbro - Bezpečnostní dobrovolník 2021“ (dále jen projekt) je jako
situační a neinvestiční preventivně-bezpečnostní opatření (doplněné i jinými
vhodnými investičními projekty jako technických opatření) a ke zvýšení pocitu
bezpečí obyvatelstva (občanů i hostů) města Stříbra dlouhodobě realizován městem
Stříbro. Tento projekt je průběžně po přípravě v roce 2016 realizován v letech 2016
až 2020, přičemž v letech 2016, 2017, 2018 a 2020 byl podpořen dílčími dotacemi z
rozhodnutí Ministerstva vnitra (MVČR) z programu „Bezpečnostní dobrovolník“.
U tohoto projektu je již zajištěno jeho tzv. předfinancování realizace z rozpočtu
města Stříbra částkou 20tis. korun, včetně schválení přípravy podání žádosti k
čerpání neinvestiční dotace MVČR pro rok 2021 Radou města Stříbra.
Celkové náklady projektu pro rok 2021 jsou kalkulovány v žádosti o neinvestiční
dotaci MVČR ve výši cca 71400 korun.
Projekt je realizován dílčími aktivitami bezpečnostních dobrovolníků (dále jen BD)
v oblastech pomoci při zvyšování bezpečnosti silničního provozu, pořádání besed,
přednášek či jinými setkáními s občany všech věkových kategorií, při podpoře
ochrany majetku formou pochůzek v rizikových oblastech s dohledem nad výskytem
černých skládek a vytvářením sítě osob k podpoře činností složek IZS a pomoci při
pátrání po osobách nebo věcnou a osobní pomocí v případě vzniku mimořádných
událostí či krizových situací. Projekt probíhá jen na území města Stříbra, zejména ve
spolupráci s Městskou policií Stříbro a Policií ČR.
2. Cíle projektu (měřitelné i neměřitelné)
Cílem projektu „Město Stříbro - Bezpečnostní dobrovolník 2021“ (dále jen projekt)
je pokračovat ve zvyšování pocitu bezpečí obyvatel i návštěvníků města Stříbra a
tímto přispět ke zlepšení života v tomto městě :
předcházením nežádoucích jevů,
omezením nežádoucích chování a vytvářením předpokladů pro postupnou
eliminaci kriminogenních faktorů,
prostřednictvím zapojení veřejnosti do aktivní prevence,
což dle předpokladů, přispěje ke snížení počtu případů narušování veřejného
pořádku a majetku; i většímu zapojení veřejnosti do ochrany veřejného pořádku.
Dosažení cíle je od zahájení realizace tohoto projektu v roce 2016 podpořeno jeho
pokračováním nejen v roce 2021, ale i v dalších letech za pomoci průběžné
realizace dílčích aktivit bezpečnostních dobrovolníků s finanční podporou města
Stříbra k zajištění udržitelnosti projektu.

Při fyzické realizaci dílčích aktivit tohoto projektu je nutno zejména zajistit
udržitelnost stávajících bezpečnostních dobrovolníků a vytvářet podmínky pro jejich
aktivní činnost dle klíčových aktivit vymezených v části 4 tohoto popisu, zajistit
vedení jejich aktivit vzhledem k počtu smluvně zajištěných dobrovolníků v počtu 2
osob proškolených koordinátorů, včetně jejich proškolení. Současně je nutno zajistit
finanční úhradu všech nákladových položek projektu nejen k uzavření jejich
pojištění, ale i nákupu základního vybavení s pomůckami pro výkon jejich dílčích
aktivit i jejich osobní ochranu. Dále je povinností při realizaci projektu zajistit trvalé
vytváření podmínek pro pravidelné setkávání dobrovolníků k předávání zkušeností
mezi sebou i organizováním jejich neformálních setkání s ostatními občany města
Stříbra s propagací projektu. V případě ukončení aktivit dlouhodobě či krátkodobě
smluvně zajištěného dobrovolníka, je nutno pokračovat ve výběru vhodných
kandidátů na tuto uvolněnou pozici. Pro potřeby jednorázové výpomoci městu
Stříbro v projektu vymezených oblastech je v praxi realizován nábor dobrovolníka
tzv. krátkodobě (jednodenní smlouva). Této péče o dobrovolníky se v praxi
dosáhne pouze zajištěním profesionálního přístupu vyškoleného koordinátora
těchto dobrovolníků, jehož správné přístupy jsou zajišťovány prostřednictvím
průběžných externích supervizí (HESTIA).
Školení a pojištění dobrovolníků zajišťuje jejich připravenost pro realizaci dílčích
aktivit a zvyšuje nejen schopnost jejich reakce na vzniklou situaci, ale i kvalitu
komunikace uvnitř a navenek a tím i jejich vnímání širokou veřejností a zvyšování
pocitu bezpečí u veřejnosti, s čímž souvisí i stránka kvalitní propagace projektu.
Vybavení dobrovolníků pak plní primárně funkci jejich ochrany, sekundárně pak
funkci jejich identifikace a rozlišení v rámci prováděných aktivit.

3. Popis stávající situace (tj. ve městě, v obci; v případě projektu kraje v kraji)
a bezpečnostní problém, na který projekt reaguje
Na základě nárůstu problémů v oblasti bezpečnosti a výskytu negativních jevů
spojených s narušováním veřejného pořádku i s projevy vandalismu veřejného i
soukromého majetku, požíváním alkoholu na veřejnosti a znečišťováním veřejných
prostranství dochází ke zvyšování pocitu ohrožení obyvatelstva a v návaznosti na
toto k postupnému plošnému snižování pocitu bezpečí občanů, což vedlo
samosprávu města Stříbra k realizaci postupných kroků pro zjednání nápravy.
Mezi základní kroky samosprávy patřily administrativně právní kroky s následnými
koordinačními opatřeními, které spočívaly v iniciativě průběžných změn legislativy a
následném přijetí obecně závazné vyhlášky k veřejnému pořádku, obecně závazné
vyhlášky k volnému pohybu psů; jakož i navázání na předchozí pozitivní zkušenost
při spolupráci Městské policie Stříbro s Policií ČR, Obvodní oddělení Stříbro cestou
tvorby dvojstranného dokumentu o vzájemné spolupráci nazvaného „koordinační
dohoda“.

Na místní právní úpravu „pravidel chování“ navázaly další institucionální opatření
zřízení poradních orgánů samosprávy města Stříbra a to zřízení výboru pro veřejný
pořádek a bezpečnost občanů, a následně i Pracovní skupiny k naplňování
závazků vyplývajících ze smluvního vztahu „Koordinační dohody“ s Policií ČR.
Pro zajištění tvorby preventivních opatření rozhodla Rada města Stříbra v roce
2015 o zřízení pozice Manažera prevence kriminality a Pracovní skupiny prevence
kriminality města Stříbra ve složení ze zástupců odborníků v oblasti bezpečnosti a
sociální práce a v roce 2018 a následujících letech k opakovanému potvrzení
tohoto opatření, s vyhotovením strategického dokumentu „Plánu prevence
kriminality města Stříbra“ a jeho dílčích meziročních vyhodnocení s poslední
písemnou aktualizací v roce 2021 a plánem činností pro roky 2021-2022
(s výhledem na roky 2023-2024) .
Po zajištění institucionálních předpokladů se město Stříbro rozhodlo pro technické
preventivní opatření formou výstavby Městského kamerového dohledového
systému (MKDS) a přijetím dvoustranné dohody o spolupráci při využívání tohoto
MKDS oběma bezpečnostními složkami s působností na území města Stříbra
k předcházení, odhalování i objasňování protiprávních jednání ať přestupkového či
trestního charakteru.
V rámci meziročních setkáních zástupců bezpečnostních složek a poradních
orgánů samosprávy města Stříbra jsou zpracovávány dílčí hodnotící bezpečnostní
zprávy, na základě kterých pracovní skupina prevence kriminality v letech
2015/2016 zpracovala základní bezpečnostní analýzu pro město Stříbro s její
meziroční datovou aktualizací a poslední písemnou aktualizací v roce 2021.
V letech 2016 až 2020 došlo k rozšíření MKDS o další kamerové body a současně
dochází ke zkvalitnění hardwarového a softwarového vybavení, za využití čerpání
investiční dotace poskytovatele Plzeňského kraje, což primárně zajišťuje nejen
zkvalitnění dohledu nad přístupovými komunikacemi v okolí školských zařízení ve
městě Stříbře, ale sekundárně i zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města.
Město Stříbro plánuje v letech 2021 - 2022 zkvalitnění činnosti MKDS jeho
rozšířením do prostor Městského parku jako technické opatření proti vandalismu a
předcházení drobné kriminality i zvýšení pocitu bezpečí při využívání těchto prostor
propojujících historické centrum města Stříbra a další lokality určené k bydlení i
rekreaci. Současně město Stříbro plánuje v dalších letech i další rozvoj technických
opatření v rámci BESIP a to jak stavebními řešeními místních komunikací, tak i
s tímto souvisejícími pasivními kamerovými a technickými prvky.
Od prvního spuštění tohoto projektu v roce 2016 bylo dosaženo celé řady
úspěšných realizací aktivit bezpečnostních dobrovolníků. V rámci zajištění procesu
přijetí tohoto projektu obyvatelstvem se jeví jako potřebné opakovat činnosti, které
již měly velmi pozitivní ohlas u občanů města Stříbra. Současně se potvrdila
potřeba po stabilizování 6 aktivních dobrovolníků v rámci tohoto projektu v roce
2017. Následně poté postupně navyšovat jejich počet až na cílových 14 smluvně
dlouhodobě zapojených dobrovolníků a podle potřeby i jednorázově (jednodenní
smlouva) krátkodobě se zapojujících dobrovolníků na konkrétní akce města Stříbra.
Vzhledem k velkému zájmu občanů o zapojení se roce 2020 u tohoto projektu
k dobrovolnictví potvrdilo nastavení počtů dlouhodobě zapojených dobrovolníků v
rozsahu min. 12 a max. 14 osob.

Současně dle dikce podmínek garanta celorepublikového preventivněbezpečnostního programu MVČR k bezpečnostnímu dobrovolnictví je nutno mít dva
koordinátory.
V roce 2016 pořádané besedy na téma prevence kriminality a pojem dobrovolnictví
se setkaly s tak silnou kladnou odezvou od žáků, studentů, učitelského sboru i
občanů města Stříbra 60+, že bylo na místě v projektu provést dílčí změnu pro rok
2017 a proto byly tyto besedy plánované jako podpora projektu pro další roky
zařazeny již jako plánované klíčové aktivity bezpečnostních dobrovolníků. V roce
2020 s ohledem na aspekty krizových opatření a omezené setkávání se nejen na
veřejnosti, ale i ve vnitřních prostorách, bylo přistoupeno k realizaci formy besed
neformálními způsoby a to zejména setkáváním se a diskuzemi s občany v terénu
ve vnějších prostorech při plánovaných akcích. Výstupy z akcí v těchto letech
získané formou odezvy účastníků potvrdily správnost tohoto trendu.
Pro rok 2021 se plánuje v těchto aktivitách pokračovat s plánování besedy ve
vnitřních prostorách až na sklonku roku 2021 v domově s pečovatelskou službou
Stříbro (p. Hrubá) a případně v prostorách Základních škol Stříbro (Gagarinova,
Mánesova) s cíle zajistit pokračování besed v ověřeném schématu a rozsahu.
Pro vytvoření předpokladů úspěšného pokračování tohoto projektu i v roce 2021
rozhodli zastupitelé města Stříbra v rámci schvalování plánu rozpočtu města Stříbra
na rok 2021 o tzv. „předfinancování“ tohoto projektu pro jeho úspěšné pokračování
již od ledna roku 2021 v částce 20tis. korun na položky podle projektu schválením
Rady města Stříbra v roce 2019.
Radě města Stříbra je meziročně předkládáno vyhodnocení úspěšnosti tohoto
projektu i potvrzení jeho realizace pro další období.

Poslední hodnocení tohoto projektu za rok 2020 a obsah žádosti o dotaci
poskytovatele MVČR pro realizaci projektu na místní úrovni pro rok 2021, včetně
v roce 2021 provedených písemných aktualizací strategických plánovacích
dokumentů, složení pracovní supiny k prevenci kriminality a Bezpečnostní analýzy
bude předloženo Radě města Stříbra dne 27.01.2021.

Při hodnocení výchozího stavu bezpečnostní situace na území města Stříbra
porovnáním hodnocení PČR z.r. 2016 a z.r. 2019, je zjevně, že tato situace se
dynamicky vyvíjí, kdy v současné době i s ohledem na dynamický vývoj do roku
2021 v nárůstu počtu průmyslových zón jak v okolí města Stříbra, tak i v něm
samotném, je místních kriminogeních faktorů více a obecná kriminalita (daná
statistickým počtem kriminálních deliktů spáchaným v místě a čase) je spíše na
vzestupu.
Citace z bezpečnostní zprávy Policie ČR ze dne 5.1.2016: „K rozboru jednotlivých druhů
protiprávních jednání lze konstatovat, že dlouhodobě (meziročně) přetrvává trend
převažující drobné majetkové trestné činnosti stejně jako deliktů proti občanskému soužití
a veřejnému pořádku.
Citace z bezpečnostní zprávy Policie ČR ze dne 03.12.2019: „V roce 2019 registrujeme
v rámci ORP Stříbro mírný nárůst celkové trestné činnosti. Velký nárůst (dvojnásobek)
registrujeme oblasti násilných trestných činů u obou obvodních oddělení. Absolutním počtu
se jedná 27 trestných činů. V letošním roce na okrese Tachov byl spáchán i jeden
nejzávažnější trestný čin, a to vražda. Z pohledu vnímání pocitu bezpečí je třeba se zmínit i
o různých přestupkových jednáních narušujících občanské soužití, kde se projevuje nejen
prvek přechodně ubytovaných osob v obcích a městech, ale i malá snaha řešit spory
vzájemnými ústupky místo bezmyšlenkovitého násilného řešení i drobných vztahových
problémů. V návaznosti chci zmínit i citlivou oblast nevhodného nepřestupkového chování
osob, které policie neeviduje, i když samozřejmě vnímáme, že i toto je občany
sledováno a působí na ně někdy i více než některá protiprávní jednání.
Problémy při činnosti Policie ČR souvisejí zejména s pobyty osob na ubytovnách, ať už
v rámci tzv. „sociální turistiky“ nebo zaměstnávání prostřednictvím pracovních agentur.
Kromě výrazné cirkulace osob zjišťujeme při naší činnosti i výskyt osoby, které v minulosti
páchaly trestnou činnost v místě bývalého bydliště – mnohdy v cizině.
Tyto skutečnosti však neovlivnily celkový vývoj vnitřní bezpečnosti a veřejný pořádek a
situace je stabilizovaná, stejně jako v předchozích letech.

Citace ze stanovisek k pokračování projektu v roce 2021:
a to Policie ČR, Územní odbor v Tachově ze dne 13.01.2021:
„Vítáme možnost pokračování projektu i v roce 2021 a s projektem souhlasíme.“
a to Městská Policie Stříbro ze dne 11.01.2021:
„Proto Městská policie Stříbro takto vyjadřuje písemný souhlas a doporučení pokračování
v realizaci projektu pod názvem „Bezpečnostní dobrovolník“ nyní pro rok 2021.“

V rámci hodnocení plnění úkolů prevence kriminality byla provedena aktualizace
strategického dokumentu města Stříbra „Plánu prevence kriminality města Stříbra
2021 pro období 2021/2022 (s výhledem do roku 2024), je prováděno dílčí
meziroční hodnocení.
Na základě postupně dodávaných datových a písemných podkladů od orgánů
bezpečnostních složek, státní správy a místní samosprávy je meziročně prováděna
datová aktualizace „Bezpečnostní analýzy města Stříbra“ v původním znění z roku
2017 pod názvem Bezpečnostní analýza, jejíž termín dokončení úplné aktualizace
byl stanoven pro rok 2021 a její projednání Radou města Stříbra (společně
s dalšími materiály k prevenci kriminality a pokračování tohoto projektu je
plánováno na jejím 52. jednání dne 27.01.2021.

Pro snížení množství páchaných přestupků a obecné kriminality na území města
Stříbra se po pozitivní zkušenosti z realizace tohoto projektu z let 2016 - 2020 i
nadále jeví vhodné i nadále zapojovat veřejnost do systému prevence kriminality a
pokračovat v realizaci projektu „bezpečnostní dobrovolník“, jako jednoho ze
základních nástrojů prevence kriminality ve městě Stříbře a to zejména z důvodu
shora uvedené rostoucí křivky trestné činnosti dle statistiky PČR z roku 2020.
(přičemž tato doporučení jsou podložena statistickým vývojem a informacemi již od
roku 2015).
Citace z bezpečnostní zprávy Policie ČR ze dne 23.11.2017 na 7. jednání Bezpečnostní
rady ORP Stříbro v předchozím volebním období (2014/2018):

napovídá, že přes realizaci všech aktivit bezpečnostních dobrovolníků v uplynulých letech
se pocit bezpečí obyvatelstva nesnížil, což je evidentně dáno novým fenoménem:
zvýšeným pohybem osob v důsledku extrémního navýšení počtu montážních hal v lokalitě
„Ostrov u Stříbra“ a vytvářením soukromých ubytovacích kapacit (malometrážních bytů) ve
městě Stříbře a s tímto souvisejícím pobytem tzv. agenturních pracovníků ve městě
Stříbře.

I z tohoto vyjádření Policie ČR je zřejmé, že tento projekt je vhodným nástrojem pro
větší zapojování veřejnosti do místního dění.
Projekt vytváří možnost sdružování se osob se zájmem o vnitřní bezpečnost pod
hlavičkou města Stříbra, čímž se výrazně snižuje riziko začleňování těchto občanů
do jiných extrémistických skupinek či hnutí.
Současně je zřejmé, že realizace preventivně bezpečnostních aktivit
m.j.
prováděné ve formě činností vykonávaných bezpečnostními dobrovolníky trvale a
dlouhodobě přispívá ke zklidňovaní situace ve městě Stříbře a tento projekt je
přínosem pro vytváření podmínek pro zvýšení pocitu bezpečí obyvatelstva.

4. Popis projektu, aktivit a předpokládaných výstupů vč. toho, jak konkrétně
dopadají na bezpečnostní problém/situaci uvedenou v bodě 3

A) Popis projektu
Projekt "Město Stříbro - Bezpečnostní dobrovolník 2021“ je zaměřen na zlepšení
života občanů a hostů města Stříbra a zvýšení jejich pocitu bezpečí v tomto městě
prostřednictvím jejich aktivního zapojení do preventivně-bezpečnostních aktivit.

B) Popis aktivit
Klíčové aktivity - činnosti, které mají být bezpečnostními dobrovolníky v
rámci projektu vykonávány
Činnost vedoucího koordinátora bezpečnostních dobrovolníků (současně plní
pozici vedoucího projektu) jako zaměstnance města Stříbra:
a)
řídí a koordinuje činnosti jednotlivých bezpečnostních dobrovolníků (BD),
v souladu s cílem projektu jim vydává pokyny a doporučuje postupy (vyhledává
činnosti pro BD, zpracovává metodiky a zajišťuje provedení řádného výběru a
výcviku BD) ,
b)
předává podněty od bezpečnostních dobrovolníků na příslušné orgány státní
správy a místní samosprávy (zajišťuje komunikaci mezi dobrovolníky, klienty a
zaměstnanci včetně médií) ,
c)
zajišťuje spojení a předává materiální vybavení bezpečnostních dobrovolníků
(zabezpečuje pořízený majetek po dobu nejméně 5let) a svolává jejich setkání
uvnitř i navenek projektu ,
d)
koordinuje propagaci projektu, (a s tím i organizace) ,
e)
zajišťuje ekonomickou stránku projektu ve spolupráci s Městským úřadem ve
Stříbře, finančním odborem, (zajišťuje administraci zejména vyhotovení vyplnění
vstupní karty, uzavření smlouvy, převzetí výpisů z RT, čestných prohlášení,
závazků mlčenlivosti, kodexů, informovaného souhlasu, smluvního pojištění
s nákladem max. 1000,00 Kč / BD apod.),
f)
citlivě s ohledem na dobrovolnost činnosti bezpečnostních dobrovolníků
provádí jejich přiměřenou kontrolu a vyhodnocení jejich činnosti a meziročně i
vyhodnocení dosažení cílů a výsledku tohoto projektu. (provádí intervizi a zajišťuje
motivaci a oceňování BD) .
Současný vedoucí koordinátor dobrovolníků zastává i pozici vedoucího projektu.
Pro podporu činností při počtu BD nad okamžitý počet 10 BD, je zajištěno navýšení
počtu koordinátorů na 2 osoby vždy s řízením 5 až 7 BD (druhý koordinátor je
v organizaci zapojen tzv. na dohodu o provedení práce a je vedoucím projektu již
druhým rokem navržený z řad stávajících BD, kdy se v roce 2021 předpokládá
doplnění jeho vzdělávání cestou kurzu NAVIGÁTOR pořádaný HESTIA).
Činnost bezpečnostních dobrovolníků na dobrovolné bázi :

A) operativní dohled a doprovod při cestě dětí do školy a zpět, parkování vozidel,
vraky apod. (aktivní důchodci) a podpora zajištění bezpečnosti kulturních a
sportovních akcí na území města (aktivní občané) – BESIP jako I. podskupina
OBLAST BESIP:
B) prevence ochrany majetku FO a PO, nezajištěné objekty v chatové osadě,
zahradní kolonii, apod. (bývalí zaměstnanci bezpečnosti) jako II. podskupina
OBLAST prevence ochrany majetku (POM) FO a PO:
C) pořádání besed a další neformálních setkání s občany s cílem zajistit lepší
informovanost obyvatelstva z oblasti prevence kriminality, ale i z oblasti dobrovolnictví a
chování v rizikových situací, včetně předávání informací a zkušeností) jako III.
podskupina OBLAST BESEDY:
D) podpora pátrání po nezvěstných osobách, zvířat a věcí, zapojení do řešení
krizových situací ve městě (A+B+C) jako IV. podskupina OBLAST MÚ:
Současně bude v projektu zapojeno minimálně 10 a maximálně 14 fyzických osob
jako dobrovolníků aktivních v jedné anebo současně ve všech čtyřech podskupinách.

Úkoly při činnostech ve sledovaných situacích řešených dobrovolníky:
při osobních procházkách a provozování sportovních aktivit ve městě a jeho místních
částech, zejména:

I. podskupina OBLAST BESIP:
PRIORITNÍ - vykonávajících operativní dohled u rizikových míst (přechody
pro chodce, zúžené prostory, práce na komunikaci apod.), zajištění
doprovodu při cestě dětí do školy a zpět, spolupráce se školskými zařízeními
oznámením výskytu dětí bez rodičovského dohledu v blízkosti škol,
(úkoly zabezpečování bezpečného přechodu chodců, zejména dětí, popřípadě
zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 písm. j) zákona o silničním provozu)
PRIORITNÍ - podpora zajištění bezpečnosti kulturních a sportovních akcí na
území města zapojením se mezi pořadatele poskytující informace motoristům
a chodcům o uzavírkách místních komunikací a vyznačených objížďkách

(tradiční sportovní akce: Běh historickým městem Stříbro, Motokros na terénu Sv. Petra, a
jednorázové kulturní a sportovní akce)
(úkoly řízení pohybu vozidel po provizorním parkovišti (na louce, hřišti), usměrňování
pohybu vozidel i pěších v obci v případě dočasného dopravního omezení, poskytování
potřebných informací o akci, službách ve městě apod.)
- upozorňování řidičů na správné zajištění a parkování vozidel, rady motoristům,
oznámení o výskytu autovraků, apod.
- upozornění na závady na místních komunikací (znečištění, poškozené či chybějící
dopravní značení)
- absolvování školení v oblasti BESIP cestou dopravní služby PČR ÚO Tachov, získání
zkušeností v dané oblasti a zajištění komunikace s občany, včetně včasné zpětné vazby a
reakce na podněty zjištěné při této aktivitě,

II. podskupina OBLAST POM FO a PO:
PRIORITNÍ – v případech vizuálního zjištění zjevně nezajištěných či fyzicky
narušených objektů ve městě, chatových a zahradních osadách, koloniích,
bez přítomnosti majitele, nájemce či provozovatele (včetně vozidel) provede
neprodleně vyrozumění státních orgánů L158 (112) a vyčká dle okolností (nejlépe
bez dalšího pohybu) na místě jejich příjezd
(úkoly pro podporu zvýšení bezpečnosti v obci, pozitivní vnímání společností, podpora
community policing, preventivní působení, úzká spolupráce a pomoc s Městskou policií
Stříbro a Policiíi ČR při odhalování a řešení přestupků a trestných činů)
- absolvování školení v oblasti OCHRANY MAJETKU cestou Městské policie Stříbro,
získání zkušeností v dané oblasti a zajištění komunikace s občany, včetně včasné zpětné
vazby a reakce na podněty zjištěné při této aktivitě,

III. podskupina OBLAST BESEDY:
PRIORITNÍ – podpora informovanosti obyvatelstva a předávání informací i
zkušeností z oblasti prevence kriminality, ale i dobrovolnictví a chování v
rizikových situacích s cílovými skupinami různých věkových kategorií
občanů města Stříbra, zajistí přípravu prezentací, výběr vhodného tématu a
prostor, oslovení školských zařízení a jiných subjektů pracujících s osobami 60+,
zajištění externích lektorů ke konkrétní problematice, tvorba letáků, výběr a
zajištění propagačních a informativních pomůcek, realizace besed v těchto
oblastech:
Beseda na ZŠ: mimo vyhlášených krizových stavů v rozsahu 1-2 vyučovací
hodiny, problematika zaměřená na BESIP, ochranu obyvatelstva a prevenci (lektoři
pracovníci MP Stříbro, JSDH a krizový management města Stříbra, v prostorách a
s pedagogem školy),
Beseda na SŠ: mimo vyhlášených krizových stavů v rozsahu 1-2 vyučovací
hodiny, problematika zaměřená na BESIP, ochranu obyvatelstva, prevenci
kriminality z pohledu mládeže a dobrovolnictví 18+ (lektoři pracovníci MP Stříbro,
JSDH a krizový managment města Stříbra), v prostorách a s pedagogem školy),
Beseda 60+: mimo vyhlášených krizových stavů v rozsahu 1-2 hodiny,
problematika zaměřená na BESIP, ochranu obyvatelstva, prevenci kriminality
z pohledu seniora a dobrovolnictví, v prostorách DPS města Stříbra (lektoři
pracovníci MP Stříbro).
Neformální setkání s občany: v období mezi krizovými opatřeními v
rozsahu 1-2 hodiny, problematika zaměřená na ochranu obyvatelstva, stav a vývoj
v oblasti prevence kriminality města Stříbra z pohledu občana či hosta města
Stříbra (lektor krizový management města Stříbra), ve vnějších prostorách při
doprovodném programu po realizaci dílčích aktivit Bezpečnostních dobrovolníků)
(úkoly pro podporu preventivně-výchovných činností města Stříbra, jako aktivita
konaná jak samostatně dobrovolníky, tak pod vedením koordinátora i ve spolupráci s
lektory z řad odborníků, a to vždy ke konkrétní problematice.)
IV. podskupina OBLAST MÚ podpora činnosti složek IZS a orgánů samosprávy
zejména při:
PRIORITNÍ - pátrání po nezvěstných osobách, zvířatech a věcech formou:
všímání si okolí v místě bydliště a při procházkách s reakcí na opuštěné věci
cestou upozornění vlastníka či oznámením nálezu orgánům samosprávy,
případně formou: přímého zapojení do větší pátrací akce složek IZS v terénu
(úkoly k cílené akci s řízením dobrovolníků při pátrání jednou ze složek IZS ke zvýšení
efektivity při pátrání po ztracených osobách, pomoc Policii ČR, zvýšení pocitu bezpečí,
pozitivní vnímání společností, podpora community policing)

- zapojení do řešení krizových situací ve městě formou osobní nebo věcné pomoci
(proaktivní přístup občanů)
- naplňování prvků vzájemné sousedské pomoci při neočekávaných událostech ve městě
(proaktivní přístup občanů)
- absolvování školení v oblasti POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI cestou Českého Červeného
Kříže, pracoviště Tachov, získání zkušeností v dané oblasti a zajištění komunikace
s občany, včetně včasné zpětné vazby a reakce na podněty zjištěné při této aktivitě,

Další aspekty činností bezpečnostních dobrovolníků v tomto projektu:
V rámci jednotlivých oblastí může docházet i k jiným, než-li zde vymezeným modelovým
situacím, přehodnocení směrů činností bezpečnostních důvěrníků lze předpokládat
v návaznosti na roční vyhodnocení projektu a bezpečnostní situace.
Projekt Bezpečnostní dobrovolník není a nemůže být vytržen z reálné situace ve města
Stříbře a je v zájmu dosažení cíle projektu (zvyšování pocitu bezpečí) jeho aktivní zapojení
do sociálně-komunálního prostoru. Do aktivit místních komunit a proto se předpokládá i
vzájemná podpora mezi bezpečnostními dobrovolníky a dobrovolníky působícími v jiných
neziskových organizacích, jako sbor dobrovolných hasičů, charita apod. například
vzájemným sdílením informací z oblasti bezpečnosti města Stříbra a navštěvováním
pořádaných besed či aktivní podpoře konání venkovních akcí s bezpečnostní tématikou
jako Malý požárník, Ukliďme si město apod.
Zahájení vlastní činnosti dobrovolníků musí předcházet veškerá potřebná administrativní
opatření, jak uzavření smlouvy, tak pojištění dobrovolníka a jeho základní proškolení či
poučení.
Dobrovolníci s ohledem na jejich oblast zaměření klíčových aktivit a v praxi vykonávané
činnosti (usměrňované koordinátorem) absolvují s dalšími orgány státní správy a místní
samosprávy formální i neformální schůzky, kde se s dobrovolníky projednají možné
modelové situace se kterými by se mohli v průběhu své činnosti setkat a nastínit možné
postupy a řešení. Zde je dílčím cílem snaha proškolit dobrovolníky a připravit je na úskalí
jejich aktivit v terénu i při kontaktu s širokou veřejností a upozornit je na možná rizika a
doporučit jim alternativy postupů. Při práci Koordinátora Bezpečnostních dobrovolníků je
nutno dbát na pravidelnou oboustrannou zpětnou vazbu, jak mezi dobrovolníky, tak
s koordinátorem, případně subjektem jejich aktivit.

Základní postupy dobrovolníků:
jsou obsaženy v tzv. informovaném souhlasu
Jsou dány zejména zákonným omezením a rozsahem práv bezpečnostních
dobrovolníků, které jsou stejné jako mají všichni občané a tedy bezpečnostní
dobrovolníci mají samozřejmě právo:
a) upozorňovat příslušné orgány na porušení právního řádu,
b) přivolat Policii ČR nebo obecní policii na místo spáchání přestupku nebo trestného
činu,
c) na základě příslušného pověření podle zákona o silničním provozu zastavovat vozidla
v blízkosti školního zařízení k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes
pozemní komunikaci i mimo přechody pro chodce,
d) pohybovat se v katastru obce a zjišťovat, zda nedochází či nedošlo ke spáchání
protiprávní činnosti,
e) zadržet pachatele trestného činu, za podmínek uvedených v ustanovení § 76 odst. 2
trestního řádu, tedy na místě spáchání trestného činu nebo bezprostředně po spáchání
činu, je-li to nutné ke zjištění totožnosti pachatele, k zamezení jeho útěku nebo zajištění
důkazu; zadržená osoba musí být ihned předána policejním orgánům,
f) bránit se proti pachateli trestného činu nebo přestupku v mezích nutné obrany,
g) zabránit trestnému činu, přestupku nebo vzniku škody nebo jiné újmy zejména na
životě, zdraví nebo majetku v rámci krajní nouze.

Přičemž ačkoliv zadržení pachatele a zákrok proti pachateli trestného činu nebo
přestupku jsou právem každého občana, jedná se o potenciálně nebezpečnou činnost, ke
které jsou speciálně povoláni příslušníci Policie ČR a strážníci obecní policie, kteří
disponují i potřebným technickým vybavením a prošli výcvikem.
Proto již při náboru bezpečnostních dobrovolníků je třeba je vést k tzv. nerizikovému
chování tak, že se tento nemá zbytečně vystavovat riziku situace, kdy může být vystaven
zvýšenému nebezpečí napadení v případě, že zasáhne jako občan bez pravomocí a
ochrany institutu úřední osoby.
Hlavním účelem bezpečnostních dobrovolníků proto má být spíše prevence a pomoc
osobám bydlícím v obci jiným způsobem, než je přímé zasahování proti trestné
činnosti, a v tomto ohledu by měly být voleny přiměřené postupy tak, aby bezpečnostní
dobrovolník nebyl přehnaně iniciativní, aby zbytečně nedocházelo k obtěžování obyvatel
obce anebo k přetěžování orgánů veřejné správy irelevantními a šikanózními podněty.
Exces (vybočení) z těchto pravidel, by mělo vést k vyloučení bezpečnostního
dobrovolníka z tohoto projektu.
Na základě tzv. POZITIVNÍHO a NEGATIVNÍHO VYMEZENÍ lze definovat a zobecnit
základní postupy bezpečnostních dobrovolníků, přičemž je nutno si uvědomit, že
ČINNOST bezpečnostních dobrovolníků není vhodné svazovat mimo základních vymezení
dalšími postupy. Tyto by si měl bezpečnostní dobrovolník rozhodnout (STANOVIT) na
místě s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem sám. Bezpečnostní dobrovolník není
povinen zasahovat a samotné oznámení (neprodleně či s prodlením) z povahy věci i
postavení bezpečnostního dobrovolníka jeho úlohu dle projektu naplňuje. Bezpečnostní
dobrovolník má v případě, že si neví rady, vždy možnost poradit se o nejvhodnějším
postupu s koordinátorem.

ZÁKLADNÍ POSTUPY BEZPEČNOSTNÍCH DOBROVOLNÍKŮ jsou :
UPOZORNĚNÍ (dobrovolníka na chybu při konání či opomenutí občana)
RADA (doporučení dobrovolníka konkrétního postupu občana)
POMOC (poskytnutí dobrovolníkem vhodné informace, případně i praktické pomoci,
přivolání jiné pomoci občanovi pomocí linek tísňového volání 150,155,158, či 112)
DOKUMENTACE / FOTODOKUMENTACE (např. poznámky dobrovolníka o
přítomných osobách, denní době – kdo, co, kdy, kde, jak, čím a proč)
KONZULTACE dobrovolníkem zjištěných událostí s koordinátorem (ad hoc)
OZNÁMENÍ dobrovolníkem zjištěných událostí (tel., osobně, jinak) a následné
podání INFORMACE koordinátorovi

B) předpokládané výstupy včetně toho, jak konkrétně dopadají na
bezpečnostní problém/situaci uvedenou v bodě 2

Jako předpokládaný výstup projektu plánována realizace dílčích aktivit
bezpečnostních dobrovolníků v čele s jejich koordinátorem podle harmonogramu
aktivit v bodu č. 11 tohoto popisu projektu,
při trvalém zajištění podpory zkvalitnění spolupráce orgánů města Stříbra
s veřejností a její udržitelnost v dalších letech, přičemž dopad na řešení
bezpečnostního problému/situace je dán vždy podle konkrétního charakteru dané
činnosti – realizované aktivity bezpečnostních dobrovolníků.
BESIP – ZVÝŠENÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANŮ A HOSTŮ MĚSTA STŘÍBRA
AKTIVNÍM DOHLEDEM V DOPRAVĚ A PŘI AKCÍCH MĚSTA STŘÍBRA
(SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH)
PREVENCE OCHRANY MAJETKU – ZVÝŠENÍ POCITU BEZPEČÍ FO a PO
Z POHLEDU MOŽNÝCH OBAV NARUŠENÍ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ AKTIVNÍM
DOHLEDEM V RÁMCI AKCÍ „CHATY“
BESEDY – ZVÝŠENÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANŮ FORMOU VZÁJEMNÉ
VÝMĚNY INFORMACÍ PŘI ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ OBČANŮ O PREVENCI
KRIMINALIY A PRVCÍCH BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK PŮSOBÍCÍCH
V OBLASTI CIVILNÍ OCHRANY SE SOUČASNÝM ZAJIŠTĚNÍM KOMUNIKACE A
DISKUZE
S OBČANY
NAD
AKTUÁLNÍMI
PROBLÉMY
V OBLASTI
BEZPEČNOSTI;
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI – PÁTRÁNÍ A KRIZOVÉ SITUACE – ZVYŠOVÁNÍ
POCITU BEZPEČÍ VYTVÁŘENÍM PŘEDPOKLADŮ PRO POZDĚJŠÍ AKTIVNÍ
POMOC DOBROVOLNÍKŮ V RÁMCI JIŽ VYHLÁŠENÝCH MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTÍ
Očekávané dopady jsou dále specifikovány v bodu č. 4B tohoto popisu projektu, a
rozpracovány v bodu č. 4B tohoto popisu projektu
K přímým dopadům tohoto projektu do činností bezpečnostních složek IZS
(MěP a PČR) byla vyžádána jejich aktuální písemná stanoviska (kladná) pro
rok 2020, která jsou povinnou přílohou této žádosti.

5. Cílová skupina (tj. včetně věkové kategorie) a vazby aktivit na potřeby CS
Obyvatelům města Stříbra všech věkových kategorií tento projekt umožňuje
zvyšování jejich pocitu bezpečí v každodenním životě nejen při samotném zapojení
do preventivních aktivitách, ale i při jejich individuálním využití volného času, jak
při odpočinku, tak při návštěvách různých kulturních, sportovních i společenských
akcí ve městě Stříbře; to vše za předpokladu získání jejich povědomí a důvěry
k tomuto projektu.
Všem návštěvníkům města Stříbra má tento projekt umožnit zvýšení jejich pocitu
bezpečí nejen při návštěvě historického centra města Stříbra ale i jeho místních
částí za účelem rekreace při jejich kulturních, sportovních a jiných volno-časových
aktivitách.
6. Působnost (realizace) projektu (tj. kde bude realizován)
Projekt v předchozích letech byl a v roce 2021 znovu je realizován tzv. teritoriálně
pouze na katastrálním území města Stříbra a v jeho místních částech tvořených
katastrem obcí: Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov, Otročín a Těchlovice.
7. Personální zajištění (všechny zapojené osoby včetně APK, domovníků,
bezpečnostních dobrovolníků apod.)

Cílový stav v počtu bezpečnostních dobrovolníků s ohledem na velikost města,
jeho intravilánu i počet a složení obyvatelstva byl již v době zrodu projektu v roce
2016 stanoven na max. 12 osob. Tento počet byl s ohledem na vývoj projektu a
původní i současná bezpečnostní rizika ve městě Stříbře v projektu pro rok 2021
navýšen na konečné rozpětí, které je dané současným zapojením minimálně 12
osob a maximálně 14 osob.
V současnosti je v projektu evidováno:
statutární zástupce jako starosta města Stříbra
1x osoba vedoucího projektu
2x osoby koordinátorů
14x osoby dobrovolníků
Nábor bezpečnostních dobrovolníků bude i nadále koordinován vedoucím projektu
(současně koordinátor bezpečnostních dobrovolníků) za podpory Městského úřadu
ve Stříbře těmito postupy:
a)
tipováním fyzických osob splňujících z řad aktivních obyvatel města Stříbra,
zejména bývalých příslušníků bezpečnostních sil a sborů za využití spolupráce s
profesními sdruženími IPA a VETERÁN,
b)
využitím nabídky dobrovolníků z řad oslovených občanských sdružení a
neziskových organizací s působností na území města Stříbra, zejména SDH (Sbor
dobrovolných hasičů) města Stříbra, ČRS (Český rybářský svaz) – místní
organizace Stříbro, myslivecká sdružení, apod.,

c)
podporou vlastního zájmu obyvatel města Stříbra vyplynulého z místních
podmínek a realizace propagace tohoto projektu,
d)
realizací letákových akcí, propagací dobrovolnické činnosti prostřednictvím
médií i prováděním besed s vhodnými kandidáty.
Základem pro posouzení uchazeče je jeho řízený pohovor s koordinátorem a
vyhodnocení splnění vstupních podmínek projektu. Nutné „podřízení se“ zájemců o
bezpečnostní dobrovolnictví „pravidlům poskytnuté dotace“. Pravidla jsou
nastavena v souladu s kritérii pro výkon činností při dílčích aktivitách
poskytovatelem MVČR, což je pro realizaci tohoto projektu s proaktivním přístupem
proškoleného koordinátora nezbytné pro úspěšné fungování tohoto projektu i v
dalších letech.
Obsah vedené základní dokumentace k tomuto projektu:
(se vyvíjí podle postupně se specifikujících pokynů MVČR zajištění uchování této
dokumentace po dobu 10 let od data ukončení tohoto projektu)

Školení bezpečnostních dobrovolníků je i bude koordinováno vedoucím projektu
(současně koordinátor bezpečnostních dobrovolníků) za využití „koordinační
dohody“ s podporou Policie České republiky (PČR) Plzeňského kraje zejména
odboru prevence jako podpora „community policing“ a dále odborníky podle
jednotlivých oblastí činností bezpečnostních dobrovolníků:
1) Koordinátorem dobrovolníků – ke zjištění existence stresu a extrémní zátěže,
k definici postupů při komunikaci s občany (včetně neverbální),
2) Manažerem prevence kriminality – k proškolení koordinátorů (zajištění intervizí)
3) Krizovým managementem města Stříbra – širší aspekty chování osob a
dobrovolníků za krizových situací a mimořádných událostí (spolupráce se složkami
IZS při pátrání po osobách, zvířatech a věcech),

4) Dopravní službou PČR – k oblasti bezpečnosti silničního provozu,
5) Městskou policií Stříbro – k oblasti tzv. objektové bezpečnosti,
6) Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Stříbra a Preventistou požárí
ochrany města Stříbra – k oblasti požární ochrany,
7) Českým červeným křížem – k zásadám první pomoci, použití defibrilátoru,
a pravidelně koordinátorem prováděnými supervizemi a intervizemi dobrovolníků.
Pro rok 2021 pro další zvýšení transparentnosti celého procesu projektu a zvyšování
kvalifikace nového koordinátora bezpečnostních dobrovolníků zařazena aktivita přípravy
koordinátora s jeho zařazením do kurzu a supervize v termínu určeném certifikovaným
hodnotitelem HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. https://www.hest.cz/cz/proorganizace/vzdelavaci-kurzy

8. Provázanost s dalšími aktivitami a předkládanými nebo realizovanými
projekty vč. toho, zda je projekt součástí komplexního přístupu řešení
bezpečnostního problému
Po předchozích administrativních a legislativních předpokladech přistoupilo v roce
2017
město
Stříbro
k naplňování
„plánu
prevence
kriminality“
https://www.mustribro.cz/e_download.php?file=data/editor/346cs_1.pdf&original=pp
k.pdf
a
„programu
rozvoje
města
Stříbra“
https://www.mustribro.cz/samosprava/program-rozvoje-mesta-stribra/ a zajistilo :
- navýšení a stabilizaci lidských zdrojů v oblasti vnitřní bezpečnosti tj. postupné
navýšení počtu strážníků ze 3 osob v roce 2016 na stávajících 11 osob (strážníků a
strážnic) a 1 velitele, 10 strážníků v roce 2021.
- vytváření zázemí MěP Stříbro (nákup budovy a stavebně úpravy včetně vybavení
pro výkon kvalitní služby MěP)
- rozšíření působnosti s využitím služebních psů po složení kynologických zkoušek
- ve spolupráci s Plzeňským krajem v rámci programu Plzeňský kraj – bezpečný
kraj a získání neinvestiční dotace (spolufinancování) k realizaci projektu rozvoje
Městského kamerového a dohledového systému (MKDS) s postupným
navyšováním kamerových prvků a kapacity hardwarového a softwarového
vybavení včetně vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti tohoto projektu,
který jak z bodu č. 3 tohoto popisu projektu a zde uvedeného vyjádření Policie ČR
vyplývá, nemalou měrou přispívá ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.
- ve spolupráci členů Pracovní skupiny prevence kriminality a Bezpečnostního
výboru Zastupitelstva města Stříbra se v roce 2019 po předchozích přípravách
podařilo zajistit prostředky (cca 50tis.) z rozpočtu města Stříbra na nákup AED
(automatizovaný externí defibrilátor) k zajištění rozšíření poskytnutí laické pomoci i
jinými složkami IZS (MěP a JSDHO) při jejich činnostech na území města Stříbra a
takto primárně napomáhat zvyšování pocitu bezpečí http://www.mustribro.cz/urad2/krizove-rizeni/aed-ve-sluzebne-mestske-policie-stribro-775cs.html.

- v roce 2021 se očekává další rozvoj MKDS, připravuje se kamerové opatření
k měření rychlosti v Besip a dále se pro další roky připravuje zkvalitnění
komunikačních prvků pro zajištění spolupráce složek IZS v terénu (JSDHO a MěP)
vybudováním společné radiové sítě s nákupem radiových stanic.
Tato opatření m.j. hrazená z rozpočtu města Stříbra jsou základními prostředky pro
další rozvoj spolupráce bezpečnostních dobrovolníků s ostatními bezpečnostními
složkami a naplňování jejich plánovaných aktivit v praxi.
9. Byl projekt realizován již v minulých letech-kolikrát? Byl podpořen z dotací
MV-kolikrát?
ANO tento projekt byl úspěšně realizován v letech 2016 až 2020. Přičemž byl 4x
podpořen neinvestiční dotací MVČR.
V roce 2016 pod názvem „Bezpečnostní dobrovolník“, kdy byl podpořen dotací MVČR pod č.
148002-9A ve výši 56600,00 Kč. V roce 2017 pod názvem „Bezpečnostní dobrovolník 2017“, kdy
byl podpořen dotací MVČR pod č. 5/2017 ve výši 55000,00 Kč. V roce 2018 pod názvem „MĚSTO
STŘÍBRO – BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK 2018“, kdy byl podpořen dotací MVČR pod č. MVPK2-2018-00028 ve výši 62807,00 Kč. V roce 2020 byl projekt realizován pod názvem MĚSTO
STŘÍBRO – BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK 2020“, kdy byl podpořen dotací MVČR poč. č. MV31660-2/OPK-2020 (MV-PK2-2020-00018 ve výši 709000,00 Kč.
V roce 2019 byl projekt ve spolupráci s dobrovolnickým centrem HESTIA realizován pod názvem
„MĚSTO STŘÍBRO – BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK 2019“, včetně zajištění propagace tohoto
programu pod záštitou MVČR z vlastních zdrojů (bylo zajištěno předfinancování městem Stříbro)

10.

Předkládáte-li více projektů, uveďte pořadí důležitosti (např. 2/3)

Nepředkládáme žádosti o dotaci MVČR (na prevenci kriminality) pro další projekty.

11.

Časový harmonogram realizace projektu

Časový plán přípravy a realizace projektu :
10/2020 – 12/2020 – definice udržitelnosti projektu a finanční náročnosti jeho
předfinancování pro rok 2021 z vlastních zdrojů města Stříbra, schválení návrhu
Zastupitelstvem města Stříbra
12/2020 – 1/2021 - zahájení drobných korekcí na již realizovaný projekt v roce
2018/2019, definování cílů a předmětu projektu, vytýčení harmonogramu realizace
projektu v roce 2020,
1/2021 - tvorba projektové dokumentace pro rok 2020, zajištění schvalovací
procedury a podání žádosti města Stříbra o dotaci na projekt pro rok 2020,

2/2021 – 5/2021 – po schválení dotace Ministerstva vnitra ČR (dále jen „MVČR“) a
spuštění finanční podpory tohoto projektu MVČR budou realizována potřebná
administrativní opatření a úhrada uznatelných nákladů v souvislosti s:
- doručením rozhodnutí o přidělení dotace,
- zajištěním finančních opatření pro přijetí a zúčtování výdajů dle rozpočtu projektu
- materiální přípravou propagace projektu – objednávkou zboží a služeb,
- objednáním letáků, visaček a samolepek, kalendářů pro seniory (včetně distribuce )
a zajištění termínů sálu Kina Slavia a Kulturního domu pro besedy s občany,
- rezervací zasedací místnosti pro supervize (intervize) bezpečnostních
dobrovolníků a provedení intervizí,
- tipováním bezpečnostních dobrovolníků z řad aktivních občanů města Stříbra
s následným zahájením rozhovorů se zájemci a příprava řešení administrativně
technických opatření při uzavírání a ukončení smluv i zajištění vstupu nových
dobrovolníků do již zavedených postupů a akcí (včetně jejich pohovorů, pojištění,
proškolení a vybavení)
- opakovaným oslovením občanských sdružení a neziskových organizací
k doporučení vhodných uchazečů s následným zahájením rozhovorů se zájemci,
- opakovaným oslovením zástupců složek integrovaného záchranného systému
k podpoře projektu a podílu na školení (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor PK,
jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Stříbra, Zdravotní záchranná služba
PK,
- přípravou a zveřejněním informací k projektu prostřednictvím medií, novin,
internet, rozhovorů starosty pro Tachovský deník, poskytnutím informací starostou
pro občany,
1/2020 – 12/2020 – realizace předmětu projektu
- aktualizace a tvorba interních kontaktů
- uzavření smluv (město Stříbro, pojistník) s bezpečnostními dobrovolníky
- nákup a předání materiálu (vybavení do terénu a ochranných pomůcek
dobrovolníků)
- zajištění vstupních a následných proškolení v oblasti BOZP, OUI, BESIPu,
POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI a OCHRANY MAJETKU, CHOVÁNÍ ZA KRIZOVÉ
SITUACE v předem dohodnutých termínech (dle dohody se školiteli) v rozsahu 4h
- průběžná kontrola výkonu činnosti bezpečnostních dobrovolníků formou intervize,
- provedení nejméně 2 besed (jiných neformálních setkání) s občany města Stříbra
(jaro/podzim) v prostorách města Stříbra (případně vnějších prostorech při
pořádanými akcemi pro veřejnost Bezpečnostními dobrovolníky na jaře a na
podzim,
- provedení dotazníkové ankety na internetových stránkách města Stříbra
k aktualizaci nálad a reakcí občanů (zjištění vývoje pocit bezpečí) města Stříbra na
vývoj v bezpečnostní oblasti (spuštěno na přelomu roků 2020/2021)
- zajištění zvyšování kvalifikace nového koordinátora bezpečnostních dobrovolníků
formou absolvováním kurzu NAVIGÁTOR certifikovaným poskytovatelem HESTIA Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
- pokračování spolupráce se základními a ostatními bezpečnostními složkami IZS a
NNO při realizaci dílčích aktivit bezpečnostních dobrovolníků a akcí složek IZS.

Realizace klíčových aktivit bezpečnostních dobrovolníků, popsaných dle
bodu 4B pís. A), B), C) a D) tohoto popisu projektu je časově naplánována :
I. Spoluzajištění besed (spojeno s propagací a náborem) a v termínech:
- provedení max. 1 besedy se žáky vybrané ZŠ (ul. Gagarinova, ul. Mánesova, ul.
Revoluční), v termínu říjen/listopad 2021 v prostorách škol,
- provedení max. 1 besedy se studenty vybrané SŠ (GOAS a SŠ Benešova ul.)
v termínu říjen/listopad 2021 v prostorách škol,
- provedení min. 1 besedy s občany 60+ (DPS), ve vybraných termínech
červen/červenec 2020 (ptactvo) a říjen/listopad 2021 (draci), v rámci dílčích aktivit
při dobrovolnických akcích i jako neformální setkání s veřejností a posílení
mezigeneračního setkávání dětí a seniorů např. v rámci AKCE UKLIĎME SI
STŘÍBRO a realizací námětové soutěže dětí a „nejlepší pátrač“ a „nejlepší hledač“.
(věcné ceny do soutěže do 500,- Kč/dítě),
II. Realizace cílených jarních a podzimních pochůzek v rekreačních oblastech
v intravilánu města Stříbra, včetně chatových osad a zahrádkářských oblastí
v termínu březen/duben a říjen/listopad 2021, (prevence ochrany majetku)
s propojením do komunitního života s plánovaným spojením AKCE – CHATY
JARO 2020 a AKCE – CHATY PODZIM 2021,
III. Příprava a realizace preventivně bezpečnostních opatření v rámci jubilejního
XXXI. ročníku „Běh historickým městem Stříbro 2021“ pořádaného městem Stříbro
ve spolupráci s TJ Baník Stříbro v historickém centru města a jeho okolí v měsíci
červen/červenec 2021, (s předchozí podporou administrativní přípravy, koordinace
činností, zajištění propagace, materiálu, značení trati a bezpečnosti uzávěr při
sportovní akci)
IV. Podpora bezpečnostních opatření při sportovní akci „Běh olympijského dne“
pořádaného TJ Baník Stříbro v blízkosti Městského stadionu TJ Baník Stříbro
v termínu dle specifikace pořadatele – tzv. na vyžádání (podpora distribuce
materiálu a zajištění propagace)
V. Realizace cílených preventivně bezpečnostních opatření pod názvem AUTO
NENÍ TREZOR v rámci letní houbařské sezony (srpen/září 2021) a zimní
předvánoční nákupní horečky (listopad/prosinec 2021) – jako prevence ochrany
majetku.
VI. V průběhu roku 2021 zajištění odpovídající reakce bezpečnostních dobrovolníků
– podpory krizových opatření vyhlašovaných vládou ČR zejména v oblastech
pomoci seniorům, distribuce letáků a dalších informací, podporu distribuce
osobních ochranných prostředků pro seniory, šití roušek, registraci v informačních
systémech, preventivnímu dohledu na majetek v rekreačních oblastech a pod.
- při případném obdržení informace směřující ke ztracené či pohřešované věci,
osobě či zvířeti a zajištění plné podpory složkám IZS při vyhlášení jejich pátrací
akce s praktickou činností v terénu dle požadavku pátrání vedoucí složky IZS.

VII. V měsíci září 2021 cílené zajištění operativního dohledu a doprovodu při cestě
dětí do školy a zpět (dohled u ZŠ ul. Mánesova, ul. Gagarinova a ul. Revoluční
„DĚTI – ŠKOLA – VOLÁ“ nástup prvňáčků)
Realizace administrace projektové části je časově naplánována :
12/2020 až 01/2021 – provedeno zajištění prodloužení pojistných smluv aktivních
dobrovolníků,
01/2021 – 12/2021 – bude v rámci administrativy prováděno vyhodnocení vhodnosti
nových uchazečů i činnosti již dlouhodobě aktivních bezpečnostních dobrovolníků
s respektováním dosažení cíle projektu, kdy město Stříbro garantuje zajištění
vedení předepsané evidence s bezpečnostními dobrovolníky :
- výpis RT (kopie),
- čestné prohlášení o svéprávnosti,
- souhlas se zpracováním osobních údajů (z.č. 101/2000Sb.),
- veškeré smlouvy a jejich kopie mezi příjemcem dotace a dobrovolníky
(včetně smluv o pojištění),
- k evidenci činnosti a jejich docházky,
- uzavření smluv (dohod) s koordinátory (příprava a realizace vstupního
proškolení a dalších typů školení (supervize a vstupní kurz), kontrola a
evidence výkonu činnosti podle náplně práce koordinátora.
a uchování této dokumentace po dobu 10 let od data ukončení tohoto projektu.
Vhodnost uchazečů je posouzena a rozhodnuta po shromáždění všech podkladů.
Vhodnost pokračování s již zapojenými dobrovolníky je dána posouzením výstupů supervizí
či intervizí, pokud nebyly zjištěny či oznámeny zásadní změny či jakékoliv porušení
vstupních podmínek dle předepsané dokumentace (viz. evidenci).

12/2020 – 1/2021 - zahájení změnových prací na projektu, potvrzení či změna cíle
projektu,
12/2020 – 1/2021 - úprava projektové dokumentace, hledání vhodného dotačního
titulu pro další období, podání žádosti o dotaci pro rok 2021.
HARMONOGRAM SUPERVIZÍ (1x KOORDINÁTOR):
TERMÍNY: dle předpisu HESTIA, z.ú. (leden až prosinec 2021 s přesahem do roku 2022)
úhrada finančních nákladů z vlastních zdrojů města Stříbra
HARMONOGRAM ŠKOLENÍ (1x KOORDINÁTOR):
TERMÍNY: dle předpisu HESTIA, z.ú. kurzu NAVIGÁTOR (leden až prosinec 2021)
HARMONOGRAM INTERVIZÍ (DOBROVOLNÍCI):
TERMÍNY: 1x/měs. (leden-prosinec 2021) zajišťuje koordinátor a vedoucí projektu

12. Detailní rozpis nákladů projektu (tj. detailní rozpis a zdůvodnění jednotlivých oblastí podpory, tj. ceny za jednotku a
cenový kalkulační vzorec) U požadavku na tzv. „víceleté financování“ (dle čl. 18 Zásad) detailně rozepsat a zdůvodnit
celkové náklady po jednotlivých letech, na které je žádáno (možno řešit vložením tabulky).

13. Způsob vyhodnocení efektivity dopadů projektu (včetně období, po které
bude efektivita dopadů sledována a vyhodnocována).
Všechny dílčí aktivity se předpokládají realizovat na základě občanských iniciativ
obyvatel města při podpoře dodržování veřejného pořádku a ochraně majetku
obyvatel v běžném životě města Stříbra i při realizaci kulturních, sportovních a
společenských akcí ve městě Stříbře.
Výsledkem tohoto projektu bude po přijetí vhodných opatření „postupná realizace
klíčových aktivit bezpečnostních dobrovolníků“ vytváření stabilizačních předpokladů
(při spolupráci s orgány města Stříbra a jejich partnery) pro dosažení snížení
nežádoucích chování některých jedinců. (podle všech příznaků pocházejících
zejména z řad nepřizpůsobivých občanů města Stříbra, včetně těch, kteří pocházejí
ze sociálně vyloučeného prostředí.
Jako způsob hodnocení efektivity projektu (účinnosti dosažení jeho cílů) se
potvrzuje zachovat dvě hodnotící kritéria (zpětná vazba obyvatelstva a počet
zapojených dobrovolníků) a nově použít třetí, která bude realizátor projektu a
příjemce dotace zjišťovat :
1) realizací dvou anonymních anket mezi občany (1) www stránkách města, (2)
korespondenčně formou dotazníku, a to ke zjištění jejich pocitu bezpečí ve
městě Stříbře s prodloužením termínů
(1) vstupní na přelomu roku
2021/2022 a (2) po odeznění přímých dopadů celosvětové pandemie v ČR
nejpozději na přelomu let 2022/2023,
2) úspěšností udržitelnosti počtu dlouhodobě zapojených dobrovolníků a to
minimálně ze dvou třetin max. počtu zapojených (tj. pokles na minimum 10
dobrovolníků a očekávané změny v pozici max. 2 dlouhodobě dobrovolníků
v roce 2021) s předpokládaným krátkodobým průběžným zapojením
minimálně 5 a maximálně 25 dalších dobrovolníků v rámci realizovaných
jednotlivých dílčích aktivit.
3) Standardního zjištění stanoviska bezpečnostních složek jako hodnocení
odborníků (zjištění názoru na realizaci projektu v rámci obecních policií a
Policie ČR, orgánů samosprávy a dalších subjektů) a to v rámci jednání
bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Stříbro či dotazem prosinci
roku 2021 (i v rámci zaslání podkladů složek IZS na její jednání).
Vzhledem k měkkému charakteru cíle tohoto projektu, definovaného jako „zvyšování pocitu
bezpečí“, nezavádíme v tomto projektu jako indikátory hodnocení efektivity projektu
„datovou analýzu“ :
a) počet vybraných přestupků a trestných činů (těch, které je možné činností dobrovolníků
ovlivnit),
b) počet výjezdů obecních policií/Policie ČR do problémové lokality (do lokality, kde
dobrovolníci převážně působí),
c) počet oznámení občanů na linku 156/158 při rušení veřejného pořádku apod.,
přesto tyto indikátory trvale a dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme v rámci aktualizace
tzv. Bezpečnostní analýzy města Stříbra.

Identifikace nebezpečí: : Analýza rizik je základním a nezbytným krokem pro
zvládání jakýchkoliv rizik ve společnosti, zvláště pak těch rizik, která ohrožují zdraví
lidí a životní prostředí.
Rizika projektu nedosažení cíle zcela či jen z části:
a) na základě změny vstupních podmínek
b) na základě nepřijetí projektu veřejností
kdy jde de o akceptovatelné ale pro projekt významné riziko.
Předstižná a Nápravná opatření :
- základní opatření spočívající v kvalitním nastavení projektu a formě výběru
bezpečnostních dobrovolníků
- cílené opatření plánovaného proškolení bezpečnostních dobrovolníků v oblasti
komunikace
- komplexní opatření spočívající v plánovaných setkání bezpečnostních
dobrovolníků s veřejností prostřednictvím besed
Rizika vzniku škod subjektům zapojených do realizace projektu:
a) exces, vybočení z právního rámce při výkonu smluvených činností
b) vznik osobní škody
Jde o akceptovatelné významné riziko.
Předstižná a Nápravná opatření :
-základní opatření spočívající v nastavení činnosti formou smlouvy dle občanského
zákoníku ke stanovení oboustranných (jak města, tak dobrovolníka) pravidel výkonu
činnosti a ochrana práv, zájmů a majetku obou zúčastněných stran.
- komplexní opatření spočívající v pojištění odpovědnosti z povolání, kdy jde o trvalé
opatření po celou dobu projektu vztažené ke každému bezpečnostnímu
dobrovolníkovi.
- cílené opatření formou provedení vstupního školení a půlročního proškolení
bezpečnostních dobrovolníků podle činností, které budou tito vykonávat.
Rizika dle činností vykonávaných bezpečnostními dobrovolníky:
BESIP – agresivita řidičů motorových vozidel a nedodržování pravidel silničního
provozu
Opatření: Proškolení bezpečnostních dobrovolníků odborníkem z dané oblasti
(spolupráce s PČR dle koordinační dohody). Pojištěním.
PREVENCE OCHRANY MAJETKU – přímá či následná škoda na zdraví či majetku
bezpečnostních dobrovolníků přistiženým pachatelem přímo anebo následně jako
msta, riziko zneužití informací. Výběrem vhodných bezpečnostních dobrovolníků,
jejich poučením a vybavením ochrannými pomůckami.
Opatření: Výběr vhodných kandidátů na tuto pozici a jejich proškolení. Pojištěním.
BESEDY - Bez definovaných rizik.
PÁTRÁNÍ PO POHŘEŠOVANÝCH OSOBÁCH, MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI – újma
na zdraví při pátrání po ztracených osobách (úraz v terénu, napadení agresivní
osobou apod.)
Opatření: Výběrem vhodných bezpečnostních dobrovolníků, jejich poučením a
vybavením ochrannými pomůckami. Pojištěním.

14. Udržitelnost projektu (v letech, rok realizace se nepočítá)
je 3 a více let
Udržitelnost projektu je pro časové období 3 a více let je dána:
-

jednak vytvořením institucionálních a legislativních předpokladů,
a dále pravidelným zajištění administrativních opatření, kdy je vždy po
zahájení nového volebního období na jednání Rady města Stříbra
předkládán koncepční materiál s hodnocením uplynulého období a plánem
činnosti na následující volební období k zajištění pokračování projektu a
aktivit bezpečnostních dobrovolníků.

15. Komentář k udržitelnosti projektu
Udržitelnost projektu je pro časové období 3 a více let, dána jednak vytvořením
institucionálních a legislativních předpokladů:
a) Samosprávnými orgány schválení pozice manažera prevence kriminality včetně jeho
začlenění do organizační struktury města Stříbra a Městského úřadu ve Stříbře,
vytvoření skupiny prevence kriminality a aktualizaci jejího složení dle změn podmínek
subjektů, které se na činnosti této skupiny podílejí (Policie ČR, Městská policie Stříbro,
Úřad práce – pobočka Stříbro, Městský úřad Stříbro, zvláštní orgány města jako
Bezpečnostní výbor a Bezpečnostní rada) a jejich proaktivní přístup při vytváření
podmínek pro přijetí projektu občany města Stříbra i komunikaci s dalšími státními
orgány a nestátních neziskových organizací (NNO).
b) Zahrnutí vypracované a aktualizované „koncepce prevence kriminality města Stříbra
2021“ a „Bezpečnostní analýzy 2021“.
viz. https://www.mustribro.cz/urad-2/krizove-rizeni/prevence-kriminality/
do strategických dokumentů pro rozvoj města Stříbra zpracovaných již od roku 2016
nezávislým subjektem a schválených zastupiteli města Stříbra jako závazným pro další
období
viz. https://www.mustribro.cz/samosprava/program-rozvoje-mesta-stribra/
c) Schválení rozpočtu pro následující kalendářní rok a zapracováním nákladů
prevence kriminality pro další kalendářní rok do tohoto rozpočtu města Stříbra pro
vytvoření dostatečného finančního polštáře pro zajištění udržitelnosti prováděných
činností bezpečnostních dobrovolníků i v následujícím kalendářním roce.
d) Postupným vytvářením materiálního zázemí (základního vybavení bezpečnostního
dobrovolníka) pro zajištění materiálně technické podpory jím vykonávaných dílčích
aktivit.
Přičemž pro zajištění udržitelnosti je při zahájení nového volebního období na jednání
Rady města Stříbra provedeno administrativní opatření a je předkládán koncepční
materiál s hodnocením uplynulého období a plánem činnosti na následující volební
období k zajištění pokračování projektu a aktivit bezpečnostních dobrovolníků.
Naposledy bylo Radou města Stříbro přijato dlouhodobé rozhodnutí o pokračování
preventivně bezpečnostních aktivit podle Plánu prevence kriminality města Stříbra a
tedy i realizace tohoto projektu na jejím 7. řádném jednání v měsíci únoru roku 2019.

16. Spoluúčast
0,00.Kč => 0% z celkových nákladů projektu
17. Komentář k výši spolufinancování projektu
Projekt „Bezpečnostní dobrovolník města Stříbra 2021“ je již dlouhodobě tzv.
předfinancován paušální částkou 20000,00 Kč se členěním na základní potřeby
udržitelnosti projektu spočívající v úhradě pojištění, školení a ochranných pomůcek
dobrovolníků k zajištění bezpečnosti jejich vlastní a dalších osob které se na
realizaci projektu přímo podílí. V rámci neinvestiční dotace je předpokládáno
čerpání dotace žadatelem městem Stříbro ve výši 71400,00 Kč, a to ve výši 100%
poskytnuté dotace.
Město Stříbro v rámci vykonávaných aktivit bezpečnostních dobrovolníků
bezúplatně poskytuje dopravní prostředky, prostory MÚ Stříbro a další potřebnou
techniku a prostředky pro komunikaci. Současně umožňuje využívání výpočetní a
další administrativní techniky a pomůcek a zajišťuje přímou podporu výkonu činností
prostřednictvím zaměstnance města Stříbra určeného jako vedoucího projektu a
koordinátora bezpečnostních dobrovolníků.
18. Publicita projektu
Informace jsou a i nadále budou zveřejněny na internetových stránkách města
Stříbra a dále zveřejněny prostřednictvím medií Facebook, Stříbrský zpravodaj,
Tachovský deník.
Průběžné informace budou m.j. uveřejněny na stránkách Městského úřadu ve
Stříbře https://www.mustribro.cz/urad-2/krizove-rizeni/prevence-kriminality/, dále pak
na
facebooku
města
Stříbra
a
vedoucího
projektu
https://www.facebook.com/vratislav.manak.9/, kdy informace ke spolupráci
dobrovolníků s bezpečnostními složkami i na stránkách Městské policie Stříbro
(MP) https://www.mustribro.cz/samosprava/mestska-policie/zakladni-informace/, ve
spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem trvale zajištěna propagace projektu
na jeho stránkách k dobrovolnictví https://www.dobrovolnik.cz/z-dobrovolnictviaktualne/bezpecnostni-dobrovolnici-na-behu-historickym-stribrem
a
https://www.dobrovolnik.cz/prilezitost/bezpecnostni-dobrovolnik#PL. Jsou a nadále i
budou vedeny přístupové rozhovory ke spolupráci v oblasti propagace prevence
kriminality mezi občany města Stříbra s nestátními neziskovými organizacemi
s působností na území města Stříbra.
Bude realizována jednoroční letáková akce do schránek obyvatel města Stříbra.
Provede se popularizace projektu mezi rodinami starousedlíků prostřednictvím
kalendářů s bezpečnostní tematikou pro seniory.
Zajistí se další popularizace projektu tradičním nákupem a distribucí reflexních
visaček s kontaktními údaji na složky IZS na samolepkách.
Zajistí se výstava aktivit dobrovolníků s prezentací ROLL-UP v prostorách Domova
s pečovatelskou službou Stříbro.

Uskuteční se dle zájmu dvě setkání s občany formou besed (vstupní k pokračování
projektu a následná ke zjištění reakce občanů na projekt roku 2021) kde bude
zajištěna prezentace cestou nového baneru na roll up a popularizace na ročním
kalendáři seniorů.
Propagace projektu bude i nadále průběžně zajišťována aktivitami dobrovolníků
v terénu a jejich pomůckami pro výkon dílčích činností s logem projektu a
poskytovatele dotace MVČR.
Budou pravidelně podávané informace cestou „slova starosty města Stříbra“
občanům města Stříbra.
19. Fotodokumentace (např. zákres kamerových bodů, hřiště, tábor, apod.) lze
také řešit samostatnou přílohou

Neuvedeno

Za správnost ve Stříbře 20.01.2021
Ing. Vratislav Maňák
manažer prevence kriminality (vedoucí projektu a hlavní koordinátor)

Ve Stříbře dne 10.02.2021

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

otisk razítka

