ZPRÁVA O ČINNOSTI
KOMISE PREVENCE KRIMINALITY A BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ V ROCE 2017
Komise se v roce 2017 sešla třikrát, a to dne 16.01.2017, 19.04.2017
a 21.09.2017. Zápisy z jednotlivých setkání komise jsou dávány na vědomí Radě
města. Předsedkyní komise je paní Pavla Homolková.
Na jednání komise v lednu 2017 byli členové komise seznámeni
s připravovaným programem Prevence kriminality pro rok 2017 a s jednotlivými
aktivitami - zřízení 2 pracovních míst pro asistenty prevence kriminality, podání
žádosti o rozšíření kamerového systému, zřízení webových stránek Bezpečné
město Vlašim, pořádání přednášek v základních školách, zorganizování dětského
dne, zorganizování dětského dopravního hřiště v zámeckém parku, uspořádání
setkání odborníků ve Spolkovém domě ve Vlašimi a Dne otevřených dveří
v domech s pečovatelskou službou ve Vlašimi a další. Členové komise se aktivně
spolupodíleli na sestavování priorit Plánu protidrogové prevence, kterými jsou
podpora primární prevence, podpora rozvoje stávajících služeb, rozvoj
multidisciplinární spolupráce, vytváření SWOT analýzy atd.
Hostem setkání byl pan Mgr. Jiří Zatřepálek z organizace Magdaléna, o.p.s.
Benešov. Seznámil přítomné členy komise s otevřením zázemí pro služby
adiktologické poradny v prostorách Husova domu ve Vlašimi, kde bude klientům
a jejich rodinným příslušníkům poskytováno odborné sociální poradenství,
zaměřil se na formy pomoci včetně zajišťování terénního programu, na cílové
skupiny atd. Poté se blíže diskutovalo o zřízení webového portálu Bezpečná
Vlašim, který bude určen pro veřejnost a bude mít preventivně informační
charakter.
Další setkání komise proběhlo v dubnu 2017 v Azylovém domě pro matky
s dětmi ve Vlašimi. Na začátku setkání se členové komise setkali s klientkami,
které žijí v azylovém domě a využívají služeb zařízení. Klientky si připravily
k diskusi otázky, např. je zajímalo, jak je možné získat ve Vlašimi návazné bydlení
– možnost získání městského či sociálního bytu. Klientky měly dotaz na možnost
zřízení dalších přechodů u ZŠ Vlašim Sídliště, kam chodí jejich děti, dále přechodu
u azylového domu a přechodu na náměstí Palackého. Z diskuze bylo navrhnuto
opatření – zvýšení dohledu asistenty prevence kriminality u ZŠ Vlašim Sídliště.
Klientky byly seznámeny s připravovanými dopravními uzavírkami ve Vlašimi.

Dále matky projevily zájem o zorganizování zábavné akce pro jejich děti přímo
v objektu Azylového domu. Předsedkyně komise nabídla klientkám možnost
zúčastnit se každoroční zábavné a naučné akce Dětský den, která se koná
1. června. Matky s dětmi byly pozvány i na akci, kterou připravuje OSZ
Městského úřadu Vlašim – Dětské dopravní hřiště. Závěrem bylo maminkám
přislíbeno zorganizování akce přímo pro ně a jejich děti v prostorách Azylového
domu, a to za pomoci ZŠ Vlašim Sídliště, MěDDM a Městské policie Vlašim.
Členové komise byli vedoucí střediska Mgr. Věrou Janoušovou seznámeni
s činností zařízení, komu je služba určena, zdroji financování, plány do budoucna
a mohli si s klientkami prohlédnout vnitřní prostory, ale i venkovní zahradu.
Poslední setkání komise proběhlo v září 2017 v rámci odborného setkání na
téma Agresivita a nesnášenlivost ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových
ve Vlašimi. Toto setkání bylo setkáním mnoha odborníků, a to z řad veřejných
státních institucí (odborníci ze škol, PPP, zaměstnanci odborů sociálních
a zdravotních městských úřadů, policisté Městské policie Vlašim a Policie ČR), ale
i neziskových organizací. Členové komise byli seznámeni s velmi zajímavými
příspěvky lékaře MUDr. Tomáše Havelky – Agresivita v dětství a dospívání
z pohledu psychiatra, policejní psycholožky paní PhDr. Terezy Kalašové – Jednání
s agresivní osobou a paní Bc. Kláry Kořenkové z organizace In IUSTITIA Praha na
téma - Komplexní pomoc obětem násilí a nenávisti. Po celou dobu odborného
setkání probíhala velmi hojná diskuse, docházelo k výměně odborných
zkušeností jednotlivých účastníků z různých mezioborových oblastí
(pedagogických, psychologických, zdravotnických, ale i z oblasti různých činností
výkonu státní správy), navazování pracovních kontaktů a nových spoluprací.
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