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Úvod 

 

Kriminalita je celospolečenský problém, který vyžaduje široké zapojení 

zainteresovaných orgánů a organizací. V poslední době stoupá kriminalita 

páchaná dětmi a lidmi, kteří se ocitli na okraji společnosti.  

 

Prevence kriminality představuje systém metodické, koncepční a finanční 

podpory ze strany orgánů státní správy, samosprávy a jimi zřizovaných organizací 

a podpory vzniku programů prevence kriminality ve městech zatížených 

kriminalitou a dalšími kriminálně rizikovými jevy. Je chápána jako komplex 

nerepresivních sociálních a situačních opatření, jejichž cílem je omezování a 

snižování trestné činnosti, včetně pomoci obětem trestných činů a zvyšování 

povědomí veřejnosti o legálních metodách ochrany před trestnou činností. 

Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů.  

 
 
PREVENCE KRIMINALITY – slovník pojmů 
 
→ Kriminalita  
 
Jedná se o takový společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti v 
určité oblasti za určité období. Můžeme rozlišovat kriminalitu majetkovou - 
trestně postižitelné jednání, při kterém je napadán majetek v jakékoli formě 
vlastnictví, např. krádeže prosté, krádeže vloupáním, podvody, poškozování 
majetku, nebo kriminalitu násilnou - trestně postižitelné jednání, při kterém je 
převážně za použití fyzické síly nebo její hrozby způsobena nebo hrozí újma na 
zdraví a životě člověka nebo je omezována svoboda a lidská důstojnost, např. 
vražda, ublížení na zdraví, loupež, vydírání, únos.  
 
 
→ Prevence  
 
Soubor opatření majících ochránit člověka coby potenciální oběť před pachatelem 
trestné činnosti a snížit motivaci lidí k páchání trestné činnosti. Veškeré aktivity 
vyvíjené státními, veřejnými i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení 
páchání kriminality a snížení obav z ní při dodržení zásady: Je lépe zločinu 
předcházet, než ho trestat. 
 
 



4 
 

→ Prevence kriminality  
 
Je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Zahrnuje soubor 
nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními 
a soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a 
snižování obav z ní. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, 
včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a 
pomoci obětem trestných činů.  
 
→ Objekty prevence kriminality  
 
Kriminogenní faktory – sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality.  
Potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti.  
Potenciální či skutečné oběti trestných činů.  
 
→ Sociální prevence  
 
Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity 
zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, 
které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální 
prevence je součástí sociální politiky. Její efektivita je obtížně statisticky či 
ekonomicky měřitelná. Lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních 
perspektiv jedinců – objektů preventivního působení. Do této kategorie prevence 
můžeme zařadit krizová a poradenská zařízení, sportovní aktivity, vzdělávací 
aktivity, prevenci závislostí a další. 
  
→ Situační prevence  
 
Staví na zkušenostech, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na 

určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, 

fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Její 

poměrně vysoká nákladnost přináší efektivní podmínky pro omezování majetkové 

trestné činnosti. Má okamžitý a poměrně snadno statisticky měřitelný efekt. Její 

účinnost je ovšem podmíněna souběžně realizovanými přiměřenými 

preventivními aktivitami. Situační prevenci jednoznačně zastupují městské 

kamerové dohlížecí systémy, osvětlení, pulty centralizované ochrany, výpočetní 

technika, technická zařízení a další.  

 

 



5 
 

→ Prevence drogových závislostí  
 
Ve vztahu k prevenci kriminality představuje všestrannou péči od předcházení 
experimentování s drogami u dosud intaktní populace a nespecifickou výchovu ke 
zdravému životnímu stylu, přes ambulantní i ústavní léčbu v indikovaných 
případech problémového zneužívání drog, až po rehabilitaci a resocializaci osob, 
které již léčením prošly a u nichž je společenský zájem udržet dosaženou 
abstinenci a pomoci jim k návratu do společenského života.  
 
→ Case management  
 
Pro řešení situace klienta je často zapotřebí spolupráce několika institucí 

(organizací), jejichž služby je třeba koordinovat. Jako nástroj zefektivnění týmové 

práce se na řešení problému klienta používá tzv. case management (CM). 
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Snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti na úrovni obcí a regionů, včetně 

oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu protiprávního jednání. 

→ Integrace efektivní prevence kriminality do výkonu práce v Policii ČR, zejména 

na základních útvarech.  

→ Podpora národních specifických projektů a programů.  

→ Vytvoření efektivního a stálého systému sběru, analytického zpracování, 

předávání a poskytování informací v oblasti prevence kriminality mezi všemi 

úrovněmi subjektů prevence kriminality. Role obcí v oblasti prevence kriminality: 

Města a obce, shodně jako kraje, budou postupovat v oblasti prevence kriminality 

v samostatné působnosti. Tvoří základní úroveň, na které bude prakticky 

naplňována Strategie ve většině cílů. Na obcích leží váha praktického výkonu 

projektů, aktivit a opatření prevence kriminality. Při plnění cílů Strategie se zaměří 

zejména na:  

→ Snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin, definovaných ve 
Strategii, a aktivity na ochranu občanů.  
→ Zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích.  
→ Oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání. 
→ Vytvoření efektivního a stálého systému sběru, předávání a poskytování 
informací v oblasti prevence kriminality mezi všemi úrovněmi subjektů prevence 
kriminality. 
 

 

 

Data byla čerpána z těchto zdrojů: 

Český statistický úřad 
Ministerstvo vnitra ČR 
Městská a obecní statistika 
Strategický plán rozvoje sociálního začleňování na Vrbensku 
Socioekonomický profil Vrbno pod Pradědem 

Statistiky Policie ČR 
Statistiky Úřadu práce ČR 
Studie, mapy, projekty 
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I. Sociálně - demografická analýza 

 

Vrbno pod Pradědem 

Leží v pohoří Jeseníky na soutoku Bílé, Střední a Černé Opavy, nedaleko nejvyšší 

hory Hrubého Jeseníku Praděd. Poloha města nabízí vhodné podmínky pro rozvoj 

cestovního ruchu, zejména turistiky. Průměrná nadmořská výška města Vrbna 

pod Pradědem je 550 m n. m. Více jak 84 % celkové rozlohy katastrálního území 

města tvoří lesní půda.  

Katastrální území o rozloze 6 891 ha, ležící na severozápadní části 

Moravskoslezského kraje, je od polských hranic vzdušnou čárou vzdáleno 

necelých 20 km (Obrázek 1). Město sousedí s 10 obcemi. Ze západní strany město 

hraničí s Olomouckým krajem, s obcemi Loučná nad Desnou a Bělá pod 

Pradědem. Na straně Moravskoslezského kraje katastrální území města sousedí 

na severu s obcemi Heřmanovice, Holčovice, z východu s obcemi Karlovice, Široká 

Niva a z jihu s obcemi Andělská Hora, Světlá Hora, Ludvíkov a Malá Morávka. 

Okresní město Bruntál je vzdáleno jižním směrem zhruba 23 km a krajské město 

Ostrava cca 97 km jihovýchodním směrem.   

Město je tvořeno pěti místními částmi - Bílý Potok, Mnichov, Vidly, Vrbno pod 

Pradědem a Železná.  
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Lokalizace města Vrbno pod Pradědem

 

 

Vývoj počtu obyvatel 2006 – 2015 

Vývoj počtu obyvatel ve městě Vrbno pod Pradědem, v referenčních obcích, okrese Bruntál a 

MSK (k 31.12.) 

 

 

Město Vrbno pod Pradědem je členem dobrovolného sdružení obcí. Jedná se o 4. 

nejlidnatější město okresu Bruntál, ve kterém žije 5 390 obyvatel (k 31. 12. 2016). 

Hustota zalidnění činí 76,5 obyvatel/km2. Rozvoj města je ovlivňován jeho 

periferní polohou v rámci kraje i v rámci ČR, horským charakterem, nedostatečně 

rozvinutou infrastrukturou a nedostatkem pracovních příležitostí. 
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Ve městě Vrbně pod Pradědem má poměrně nízké zastoupení romská 

národnostní menšina. Mezi osoby ohrožené sociálním vyloučením sice některé 

romské rodiny žijící ve městě spadají, jednoznačně ale tvoří mezi sociálně slabými 

jen malou podmnožinu. Ve městě tedy není skupina chudých obyvatel a obyvatel 

ohrožených sociálním vyloučením jednoznačně vymezena etnicky a ani nedochází 

k výrazné prostorové koncentraci rozsáhlých „sociálně vyloučených lokalit“ či 

romských „ghett“ (dle Situační analýzy Vrbno pod Pradědem z roku 2015).  

Ve městě se ovšem vyskytují lokality vnímané jako problémové. Jedná se o dvě 

ubytovny a dva „problémové domy“, ve kterých žijí jako nájemníci nejchudší 

obyvatelé města. Jeden z domů, jehož majitelem je Město Vrbno pod Pradědem, 

se nachází na ulici Hřbitovní. Druhým z objektů je starý dům na náměstí Sv. 

Michala, situovaný vedle kostela, který je v soukromém vlastnictví. Problémovými 

ubytovnami jsou „Edig“ a dům na Sklárenské ulici, které jsou v soukromém 

vlastnictví. Uvedené budovy se většinou vyznačují nevyhovujícím technickým 

stavem a poměrně vysokou cenou nájemného v poměru k neadekvátním 

službám. Obyvatelé budov jsou povětšinou chudí, dlouhodobě nezaměstnaní, či 

lidé ve velmi špatném zdravotním a psychickém stavu. Sociální problémy jsou však 

v jisté míře rozšířeny i mimo tyto uvedené lokality.  

 

Sociální situace města a problematika problémových lokalit ve městě je podrobně 

řešena ve dvou strategických dokumentech, které vznikly pod záštitou Agentury 

pro sociální začleňování. Jedním z nich je Situační analýza Vrbno pod Pradědem z 

roku 2015, která identifikuje existující místa, kde dochází k hromadění sociálního 

vyloučení, a definuje mechanizmy a rizika tohoto sociálního vyloučení.  Druhým 

dokumentem je Strategický plán sociálního začleňování, který vznikl rovněž v roce 

2015 na základě partnerské spolupráce zástupců vzdělávacích a volnočasových 

institucí, nestátních neziskových organizací, místních podnikatelů a 

zaměstnavatelů, úřadu práce, Policie České republiky, hasičů, poskytovatelů 

sociálních služeb, vedení města a významných institucí. Cílem této spolupráce je 

zlepšení situace na Vrbensku v nejpodstatnějších oblastech – zaměstnanosti, 

bydlení, vzdělávání, poskytování sociálních služeb, prevenci a volném času. Plán 

určuje a vymezuje potřeby na území sdružených obcí vrbenského mikroregionu – 

Vrbna pod Pradědem, Karlovic, Karlovy Studánky, Ludvíkova a Široké Nivy. 
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Nezaměstnanost 

Počet uchazečů o zaměstnání (UoZ) 

 

 

 

 

Věková struktura 

Mikroregion Obec 
Počet 
UoZ 

celkem 

 do 
19 
let 

20-
24 

 25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

nad 
60 
let 

Vrbno 
Karlova 
Studánka 

12 0 0 0 3 2 0 2 1 4 0 

  Karlovice 68 4 14 7 1 4 6 6 10 12 4 

  Ludvíkov 18 0 5 2 3 2 0 2 0 1 3 

  Široká Niva 36 2 6 1 2 6 5 2 6 3 3 

  
Vrbno pod 
Pradědem 

294 7 26 24 25 32 32 44 38 46 20 

Celkem   428 13 51 34 34 46 43 56 55 66 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroregion Obec 
Počet 
UoZ 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob (%) 

Počet absolventů 

Celkem z toho ženy 

Vrbno Karlova Studánka 12 7,9 0 0 

  Karlovice 68 9,6 4 1 

  Ludvíkov 18 7,0 3 1 

  Široká Niva 36 9,4 4 2 

  Vrbno p. Pradědem 294 8,4 13 6 

Celkem   428 8,5 24 10 
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Délka evidence 

 

 

 

Vzdělanostní struktura 

Mikroregion Obec 
Počet 
UoZ 

celkem 

Dosažený stupeň vzdělání 

bez 
vzdělání 

základní 
vzdělání 

střední odborné 
(OU+OŠ+SOU) 

střední 
všeobecné 

střední 
odborné s 
maturitou 

VŠ 

Vrbno 
Karlova 
Studánka 

12 0 4 5 1 2 0 

  Karlovice 68 0 17 34 1 14 2 

  Ludvíkov 18 0 2 11 2 3 0 

  Široká Niva 36 0 10 18 0 6 2 

  
Vrbno pod 
Pradědem 

294 1 88 127 17 49 12 

Celkem   428 1 121 195 21 74 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroregion Obec 
Počet 
UoZ 

celkem 

Délka evidence 

do 3 
měs. 

3-6 
měs. 

6-9 
měs. 

9-12 
měs. 

12-24 
měs. 

24 a 
více 
měs. 

Vrbno Karlova Studánka 12 2 2 1 0 2 5 

  Karlovice 68 19 22 3 2 8 14 

  Ludvíkov 18 5 1 2 1 2 7 

  Široká Niva 36 9 10 4 2 4 7 

  
Vrbno pod 
Pradědem 

294 62 45 25 16 38 108 

Celkem   428 97 80 35 21 54 141 
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Obor vzdělání evidovaných UoZ  

Obor vzdělání 
Počet 
UoZ 

Gymnázium 20 

Kuchař-číšník, práce ve společném stravování 18 
Prodavač, obchodník, obchodní provoz 17 

Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 12 
Ekonomika a podnikání 11 

Obráběč kovů, obráběčské práce 9 
Mechanik opravář, opravářské práce 8 

Podnikání v oborech 8 

Zemědělec, zemědělské práce 7 
Automechanik, technické práce v autoservisu 7 

Zámečník, zámečnické práce a údržba 7 
Instalatér, instalatérské práce 6 

Malíř-natěrač, malířské a natěračské práce 6 

Opravář zemědělských strojů, opravářské práce 6 
Tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců 5 

Krejčí, krejčovské práce 5 
Tesař, tesařské práce 5 

Strojírenství 4 
Truhlář, truhlářské práce 4 

Kuchař, kuchařské práce 4 

Přadlák, přádelnické práce 4 
Organizace a management v odvětví 4 

Zahradník, zahradnické práce 3 
Obecné zemědělství 3 

Lesní výroba, lesnické práce 3 
Chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 3 

Gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě 3 

Kadeřník 3 
Ekonomika a management 3 

Ošetřovatelství 3 
Technik ve zdravotnictví 2 

Zemědělská a lesnická technika 2 

Hotelnictví a turismus 2 
Zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba 
sportovních potřeb 2 
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Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní 
práce 2 

Zpracovatel dřeva 2 
Textilní chemik, zušlechťovací práce 2 

Mechanik elektrotechnických zařízení 2 
Jednoleté pomaturitní studium 2 

Rodinná příprava 2 
Čalouník, čalounické práce 2 

Číšník, servírka 2 

Prýmkař, prýmkařské práce 2 
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost 2 

Veřejnosprávní činnost 1 
Strojník, práce při obsluze strojů 1 

Brašnář, brašnářské práce 1 

Chov hospodářských zvířat 1 
Horník, hornické práce 1 

Osobní služby 1 
Hudba 1 

Bezpečnostně právní činnost 1 
Mediální a komunikační studia 1 

Pletař, pletařské práce 1 

Mechanik automatizační techniky 1 
Fytotechnika 1 

Hospodářská politika a správa 1 
Pokrývač, pokrývačské práce 1 

Výtvarné a uměleckořemeslné práce 1 

Politologie 1 
Hutní výroba a druhovýroba 1 

Potravinářství 1 
Železničář, práce v dopravě 1 

Chemik, práce v chemické výrobě 1 
Strojní inženýrství 1 

Brusič skla, brusič technického a šperkového kamene 1 

Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 1 
Provoz, organizace a ekonomika dopravy 1 

Klempíř, klempířské práce ve strojírenství 1 
Lakýrník, lakýrnické práce 1 

Ekonomika odvětví (oborů) 1 

Dopravní technologie a spoje 1 
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Montér elektrorozvodných sítí 1 
Aplikované vědy v inženýrství 1 

Veterinární lékařství 1 
Servis a opravy strojů a zařízení 1 

Obecně právní činnost 1 
Seřizovač textilních strojů, seřizovací práce 1 

Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce 1 

Sklářská výroba 1 
Dřevařství 1 

Sociální práce a sociální pedagogika 1 
Obuvník, obuvnické práce 1 

Stavební materiály a výrobky 1 

Elektrikář, elektrotechnické práce 1 
Stavebnictví 1 

 

Přehled vyplacených dávek za rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Trvalá adresa žadatele 
- obec 

Pěstounské dávky  
Dávky státní sociální 

podpory 
Dávky hmotné 

nouze 
Dávky OZP  Příspěvek na péči 

počet suma počet suma počet suma počet suma 
poče

t 
suma  

Karlova Studánka  
0 0 Kč 113 550 504 Kč 114 

350 707 

Kč 17 7 200 Kč 57 448 800 Kč 

Karlovice  
132 

1 284 100 

Kč 1 152 2 518 228 Kč 260 

714 322 

Kč 207 75 200 Kč 257 

1 003 160 

Kč 

Ludvíkov  
0 0 Kč 218 486 300 Kč 99 

296 883 

Kč 75 29 200 Kč 115 328 040 Kč 

Široká Niva  
0 0 Kč 665 1 600 584 Kč 141 

391 626 

Kč 210 78 400 Kč 224 969 200 Kč 

Vrbno pod Pradědem  
222 

1 569 850 

Kč 7 809 

17 000 801 

Kč 3 266 

9 604 685 

Kč 1 262 

2 129 981 

Kč 1 885 

11 037 860 

Kč 

mikroregion Vrbno  
354 

2 853 950 

Kč 9 957 

22 156 417 

Kč 3 880 

11 358 

223 Kč 1 771 

2 319 981 

Kč 2 538 

13 787 060 

Kč 
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II. Bezpečnostní analýza 

 

Město Vrbno pod Pradědem územně přísluší pod Obvodní oddělení Policie České 

republiky Vrbno pod Pradědem, které vypracovalo pro účely zpracování Plánu 

prevence kriminality města Vrbna pod Pradědem následující analýzy. 

 

Analýza protiprávních činů 

V rámci území OOP Vrbno pod Pradědem, kam spadají také obce Karlova 
Studánka, Světlá Hora a Andělská Hora, je nápad trestné činnosti: 
  
Trestné činy 
 
Ke dni 30. 9. 2016  je evidováno 83 trestných činů (dále jen TČ) 
- 20 případů násilných TČ   
- 0 případů mravnostních TČ  
- 24 případů majetkových TČ  
Objasněnost k 30. 9. 2016 byla 55,42 %. 
 
Ke dni 30. 9. 2015 bylo celkem evidováno 79 trestných činů  
- 9 případů násilných TČ  
- 2 případy mravnostních TČ  
- 25 případů majetkových TČ  
Objasněnost za devět měsíců roku 2015 byla 56,96 %. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že za sledované období došlo k nárůstu trestné 
činnosti násilného charakteru, kdy se jedná zejména o trestný čin úmyslného 
ublížení na zdraví. U mravnostní trestné činnosti došlo k poklesu. U majetkové 
trestné činnosti došlo jen k mírnému (tedy o jeden případ) poklesu trestné 
činnosti. 
  
Trestná činnost dle věku pachatelů 
(pozn. za devět měsíců uvedeného roku) 
2016 -  celkem bylo stíháno, vyšetřováno osob: celkem: 62, z toho ve věku 0-14 
let: 4 osoby, 15-17 let: 3 osoby, recidivisté: 36 osob 
2015 – celkem bylo stíháno, vyšetřováno osob: celkem: 56, z toho ve věku 0-14 
let: 0 osob, 15-17 let: 1 osoba, recidivisté: 37 osob 
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Vybrané druhy přestupků – uveden počet za celý rok: 
  
Proti veřejnému pořádku a občanského soužití 
2016      136 přestupků 
2015      158 přestupků 
  
Proti majetku 
2016      89 případů     
2015      98 případů 
  
Na úseku BESIP – pouze oznamované přestupky správnímu orgánu 
2016    41 přestupků                                                                              

2015    47 přestupků 

  
Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
2016    8 přestupků 
2015    2 přestupky 
  

I. Kriminalita (přečiny i zločiny)  

II. Ro

k 

Celkem Násilná Mravnostní Majetková Ostatní 

 poče

t 

index poče

t 

index poče

t 

inde

x 

poče

t 

index poče

t 

index 

2015  79 146,5

7 

9 16,7

0 

2 3,71 25 46,3

8 

43 79,7

8 

2016        (k 

30.09.) 

83 156,3

1 

20 37,6

4 

0 0 24 45,2

0 

39 73,4

5 

meziročně 4 9,74 11 20,9

4 

-2 -

3,71 

-1 -1,18 -4 -6,33 

 

* index se spočítá: (počet trestných činů/počet obyvatel obce nebo správního 

obvodu ORP či okresu) x 10 000 
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Pachatelé 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 

2015 0 1 41 37 

2016 4 3 40 36 
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III. Přestupky 

 

 

 počet obyvatel přestupky – abs. počet index na 10 tis. obyv. 

Druhy kriminality 

k 31. 12. 

(30.9.) 

2016 

změna 

proti roku 

2015 

rok 

2015 

k  

(30.9.)  

2016 

změna 

15-16 

rok 

2015 

rok 

2016 

změna 

15-16 

(index) 

změna 

15-16 

(%) 

proti veřejnému 

pořádku 

 

 

 

 

 

5 310  

 

 

 

 

 

-80 

3 1 -2 5,57 1,88 -3,69 -33,75 

proti občanskému 

soužití 

48 58 10 89,05 109,23 20,18 22,66 

proti majetku 8 11 3 14,84 20,72 5,88 39,62 

na úseku ochrany 

před alkoholismem 

a jinými 

toxikomaniemi 

- -      

přestupky proti 

obecně závazným 

vyhláškám v oblasti 

bezpečnosti a 

veřejného pořádku 

4 4 0 7,42 7,53 0,11 1,48 
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IV. Institucionální analýza 

 

Instituce a jejich kompetence 

Město Vrbno pod Pradědem 

- vypracovává plán prevence kriminality ve městě a stanovuje jeho priority 

- zřizuje městský kamerový a monitorovací systém  

- mapuje sociální situaci ve městě  

- definuje problémové oblasti  

- spolupracuje se všemi poskytovateli sociálních služeb  

- radou města jmenována čtyřčlenná komise prevence kriminality, 

bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku 

 

Úřad práce 

- realizuje rekvalifikační kurzy  

- poskytuje informační servis o stavu trhu práce  

- organizuje VPP  

 

Policie ČR 

- podílí se na zpracování analýzy bezpečnostní situace ve městě   

- provádí přednášky a besedy v mateřských, základních školách se 

zaměřením na prevenci trestné činnosti 

- aktivně spolupracuje v komise prevence kriminality, bezpečnosti a 

ochrany veřejného pořádku  

- každoročně se účastní osvětové akce „Den zdraví a veletrh poskytovatelů 

sociálních služeb“ 
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Přehled poskytovatelů sociálních služeb v oblasti sociální prevence 

 

Ve městě Vrbno pod Pradědem fungují 3 organizace, které poskytují služby 

sociální péče:  

1) HELP-IN, o. p. s.  

2) LIGA, o. p. s.  

3) OPEN-HOUSE 

 

Ad. 1) HELP-IN, o.p.s. 

Na území města působí pobočka pečovatelské služby HELP-IN, o. p. s. Společnost 

poskytuje pečovatelskou službu (podpora života seniora a zdravotně postiženého 

v jeho přirozeném prostředí), sociální poradenství a rodinnou asistenci na 

pracovišti v Bruntále s výjezdy do Rýmařova a Vrbna pod Pradědem (podpora 

schopnosti občanů prosazovat svá práva a uplatňovat své zájmy a práva dítěte v 

jeho přirozeném prostředí) a finanční poradenství.  (Webové stránky společnosti: 

www.help-in.cz). 

 

Ad. 2) LIGA, o.p.s. - NZDM Vrbno pod Pradědem 

Na snížení kriminality mládeže, výskytu sociálně patologických jevů a nevhodného 

trávení volného času dětí a mládeže ve městě cílí Nízkoprahové zařízení Vrbenska, 

které zde funguje od ledna 2017. Zajišťuje kvalitní náplň volného času dětí a 

mládeže. Aktivity klubu, zaměřené na sport, kulturu, turistiku, hry a další, jsou 

určeny pro děti a mladé lidi ve věku od 6 do 26 let. 

 

Ad. 3) OPEN-HOUSE, o.p.s.  – služby drogové prevence 
 

Obecně prospěšná společnost OPEN HOUSE o.p.s. je dobrovolná, nezávislá, 

nepolitická a nezisková organizace. Vznikla v roce 2000 jako aktivní reakce občanů 

na špatnou pracovní, kulturní a informační situaci v regionu. Dnes je náplní 

společnosti především poskytování sociálních služeb cílovým skupinám dětí a 

mládeže ohrožených sociálně patologickými jevy a drogově závislých. Obsahem 

této sociální práce je vytvářet komplexní podporu zmírňující rizika sociálního 

vyloučení některých mladých lidí a podpora zlepšení jejich životní situace. Dále 

společnost vytváří funkční síť návazných a spolupracujících organizací a dalších 

subjektů, poskytuje kvalitní a včasné informace, rozvíjí preventivní činnost, 

pořádá kulturní, vzdělávací a sportovní akce a programy. Ve Vrbně pod Pradědem 

zajišťuje služby drogové prevence – terénní sociální práci. 

http://www.help-in.cz/
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Na základě Komunitního plánování sociálních služeb v mikroregionu Vrbensko v 

letech 2007 – 2008 a následného dokončení a aktualizaci Komunitního plánu byly 

ve městě vytvořeny podmínky pro fungování klubu Vrbenské Klubíčko 

v bezbariérových nebytových prostorách. Město Vrbno pod Pradědem zřídilo 

Centrum sociálních služeb, poskytující psychologické poradenství, právní 

poradenství a sociální poradenství. V budově Městského úřadu Vrbno pod 

Pradědem funguje také pracoviště bezplatného odborného sociálního 

poradenství pro zdravotně postižené občany a seniory, které spadá pod 

detašované pracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, 

o. s., ve městě Bruntál.  

Klub Vrbenské Klubíčko je určen pro rodiny vychovávající a starající se o děti a 

mladé lidi vyžadující zvláštní péči – s dětskou mozkovou obrnou, kombinovanými 

vadami, epilepsií, mentálním hendikepem i dalšími diagnózami. Hlavními cílem 

klubu je zajistit kontakt s dalšími rodinami, integraci dětí s postižením a zdravých 

dětí, pestrou nabídku aktivit pro volný čas, kreativní dílny, hry dětí, soutěže apod. 

Volnočasový klub je provozován Vrbenským Klubíčkem, z.s., s podporou Města 

Vrbna pod Pradědem a působí ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou 

službou na Husově ulici ve Vrbně pod Pradědem.  

Nezastupitelnou roli ve Vrbně pod Pradědem má také spolek Osoby zdravotně 

postižené Vrbno pod Pradědem, které organizuje pravidelná setkání členů, 

připravuje, organizuje a zabezpečuje výchovně vzdělávací aktivity v oblasti 

kultury, tělovýchovy a zdravovědy. Podporuje a organizuje zájezdy pro své členy, 

informuje veřejnost o svých aktivitách prostřednictvím sdělovacích prostředků. 

I přes výčet výše uvedených organizací zajišťujících sociální péči a další aktivity, 

které jsou ve městě v této oblasti realizovány, je dle Strategického plánu 

sociálního začleňování z roku 2015 zajištění sociální péče na území Mikroregionu 

Vrbensko nedostačující. V plánu je navrženo navýšení možnosti poskytování 

dluhového sociálního poradenství a finanční gramotnosti a doplnění sociálních 

služeb směřujících prvořadě k dětem a mládeži. 
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Spolková činnost 

Přehled sdružení a zájmových organizací města Vrbno pod Pradědem 
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IV. Cíle  

 

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že město Vrbno pod Pradědem v žádném 

případě není v prevenci kriminality bez problémů a že je třeba jí věnovat 

dostatečnou pozornost. Hlavním cílem je snižování nápadu trestné činnosti a 

společensky nebezpečného přestupkového jednání. S tím souvisí snižování 

výskytu rizikových faktorů, jako jsou nezaměstnanost, alkoholismus, užívání drog 

a jiných návykových látek, gamblerství, atd. 

 

PRINCIPY KONCEPCE  
 

 Politické rozhodnutí o záměru dlouhodobě se angažovat v komplexním 
systému prevence a vytvořit finanční, materiální a technické podmínky 
pro jeho fungování  

 Místní účinnost  

 Manažerské zajištění programu  

 Funkční pracovní skupina prevence kriminality  

 Princip komunitního plánování  

 Spolupráce subjektů  

 Provádění analýz  

 Akceptace názoru veřejnosti  

 Projektové zajištění aktivit  

 Akcent na primární prevenci  
 
 
 
PRIORITY  
 

 Podpora bezpečí občanů města  

 Snížení sociálního napětí  

 Podpora sociálních služeb a terénní sociální práce  

 Podpora vzdělávání a informovanosti  

 Podpora využití sportovišť  

 Podpora zaměstnanosti rizikových skupin  

 Výchova ke zdravému životnímu stylu  

 Péče o osoby sociálně vyloučené  
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SWOT ANALÝZA 
 

 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Město je bez většího podílu národnostních 
menšin  

Periferní oblast – příhraniční město 
 

22 zájmových organizací a sdružení Dlouhodobý pokles obyvatel 

Výskyt stabilních zaměstnavatelů Nižší kvalifikační úroveň obyvatelstva 

Relativně dobré zastoupení různých služeb Vyskytující se problémové lokality 

Široká nabídka možnosti aktivit sportovního  
a rekreačního vyžití 

Vysoký počet dlužníků 

Vysoký počet nájemních bytů, v majetku 
města 74 % bytů 

Výskyt brownfieldů a opuštěných komplexů 
budov 

Město umí uspokojit poptávku v oblasti 
předškolního a školního vzdělávání 

Absence Městské policie 

Od ledna 2017 nově otevřený Nízkoprahový 
klub pro děti a mládež 

Vyšší podíl nezaměstnaných 

Fungující organizace poskytující služby 
sociální péče 

Vysoký počet projednávaných přestupků 

Existence obvodního oddělení PČR Nízká informovanost veřejnosti o 
problematice kriminality a sociálně 
patologických jevů 

Činnost komise pro prevenci kriminality, 
bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku 

Absence místních NNO se zaměřením na 
sociálně patologické jevy 

Existence strategických dokumentů  

Příměstský tábor  

Poskytování právního, psychologického, 
dluhového a sociálního poradenství zdarma 

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení  

Městský kamerový systém  

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

Širší výchovné školní programy Ochota spolufinancovat sociální služby 

Zřízení asistentů prevence kriminality Absence dotací na realizaci projektů 

Rozvoj a zkvalitnění kamerového systému Nezájem veřejnosti 

Rozvoj specializovaných sociálních služeb  

Zvýšení informovanosti veřejnosti  
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Nástroje k dosažení cílů  

 

Město Vrbno pod Pradědem bude využívat všech dostupných nástrojů k dosažení 

výše stanovených cílů. 

 

 

Akce k dosažení cílů v období 2017 - 2020 

 

- příměstský tábor pro děti, 

- činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, 

- projekt Asistenti prevence kriminality, 

- osvětová a přednášková činnost, 

- rozšíření služeb drogové prevence, 

- veřejně prospěšné práce, 

- terénní sociální práce, 

- projekt „Proti dluhům na Vrbensku“, 

- projekt „Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku“, 

- aktivní činnost komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a veřejného 

pořádku, 

- podpora poskytování právního, psychologického, dluhového a sociálního 

poradenství pro občany, 

- rozšíření kamerového systému. 

 

 

 

 

V. Závěr  

 

Plán prevence kriminality města Vrbna pod Pradědem na léta 2017-2020 je 

zpracován na základě zkušeností z předchozích období, na základě statistických 

výstupů a na základě současné situace ve městě. Plán je zpracován v souladu s 

metodikou přípravy plánu prevence kriminality obcí, vydanou odborem prevence 

kriminality Ministerstva vnitra ČR. 

 

 


