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„Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni“ 

 
 

Prosím, uveďte stručně a výstižně následující údaje (v rozsahu cca 2 – 3 stránky).  
 

1. Uveďte název a předkladatele projektu a realizátora (kontaktní údaje).  
  

 
Název projektu:  „Práce odborníků s dětskými oběťmi“.  
Realizátor: Ústecký kraj.  
Projekt je realizován v roce 2019, není tedy ukončen. Projekt je součástí kontinuální preventivní 
práce všech subjektů, které v této oblasti participují již několik let. 

 

2. Stručně projekt popište a vysvětlete jeho hlavní a dílčí cíl(e). 
 

 
Hlavním cílem projektu je co nejméně psychicky zatížit děti při náročné situaci (např. výslechu, 
navazování kontaktu sociálního pracovníka či policisty s dítětem apod.). Nástrojem je vytvoření 
citlivého prostředí a zázemí v institucích, jejichž odborní pracovníci pracují s dětmi, které se staly 
obětí nebo svědkem trestného činu. Jsou to tedy děti, které musí být vyslechnuty policií, jsou v péči 
pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jsou v důsledku trestného činu hospitalizovány 
v nemocnicích (zpočátku nemusí být vždy zřejmé, že hospitalizace je důsledkem trestného činu), 
s rodinou dítěte pracuje NNO či jiný subjekt (např. PMS). 
Podpora pracovníků je směřována na jedné straně do materiálního zázemí speciálních 
výslechových místností, pohovorových místností na pracovištích OSPOD a kanceláří PČR. Je 
plánováno pořízení 13 sad demonstračních pomůcek Jája a Pája – rodina a asi 460 kusů látkových 
hraček a následně jimi vybavit dotčená pracoviště. Látkové hračky si dětmi mohou ponechat. 
Další podpora je směrována do vzdělávacích aktivit pro odborníky, kteří pracují s dětskými 
oběťmi. Cílem je proškolení odborného zdravotního personálu v nemocnicích Krajské zdravotní a.s. 
a v Nemocnici v Litoměřicích, tj. celkem realizace 6 seminářů. Dále je cílem realizace 
1 akreditovaného a 2 neakreditovaných seminářů pro sociální pracovníky měst, NNO a OSPOD, 
případně dalších organizací, kteří pracují s výše uvedenou cílovou skupinou dětí. Součástí 
vzdělávacích aktivit je realizace konference ve spolupráci s Intervenčním centrem Ústecký kraj. 
Projekt chce prostřednictvím realizovaných aktivit minimalizovat sekundární viktimizaci cílové 
skupiny dětí, s kterými pracují odborníci, na které je primárně projekt zaměřen. Nicméně sekundární 
a zásadní efekt by měl projekt přinést zejména popsané cílové skupině dětí. 
 

 

3. Které subjekty jsou zapojeny do realizace projektu? Jaká je jejich úloha v rámci 
projektu? 

 

 
Koordinace a administrace projektu je realizována Ústeckým krajem. Na projektu dále spolupracuje: 
PČR – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje – diskuse nad možnostmi podpory materiálního 
zázemí policejního pracoviště (demonstrační pomůcky, hračky); lektor semináře pro odborný 
zdravotní personál 
PČR – lektoři odborných neakreditovaných seminářů (téma kyberprostoru, téma z pohledu 
psychologa) 
NNO – Intervenční centrum Ústecký kraj – lektorka seminářů pro odborný zdravotní personál  
OSPOD – vybavení pohovorových místností 
Krajská zdravotní, a.s. – poptávka po seminářích, koordinace termínů seminářů 
Nemocnice Litoměřice – poptávka po semináři, koordinace termínu semináře 
 

 



4. Časové rozvržení projektu. Jedná se o projekt jednorázový či víceletý? Předpokládá 
se jeho pokračování i v budoucnosti? 

 

Celý rozsah je plánován jako jednoletý. Jednotlivé části se však opakují či na sebe navazují. 
Navazující částí jsou zejména vzdělávací aktivity, které jsou realizovány každoročně. Konkrétní 
témata jsou zařazována dle poptávky odborných pracovníků. Materiální zázemí jednotlivých 
pracovišť (OSPOD, PČR) je obnovováno dle poptávky. 
 

 

5. Vyhodnocení projektu. Jaký způsob měření/hodnocení dopadů/přínosů projektů jste 
zapracovali do vašich plánů? Jaké konkrétní dopady/přínosy měl realizovaný projekt? 
Nakolik projekt dosáhl/přiblížil se stanoveným cílům (statistiky, evaluace dopadů na 
cílovou skupinu, snížení určitého typu kriminality, zvýšení pocitu bezpečí, dopad na 
preventivní chování apod.)?  

 

 
Kvantitativní způsob: 

- Počet účastníků všech seminářů, počet zúčastněných za jednotlivé semináře 
- Počet sad demonstračních pomůcek 
- Počet vyrobených látkových hraček 

Kvalitativní způsob: 
- Místa dodání demonstračních pomůcek 
- Místa dodání látkových hraček 
- Evaluační dotazník – semináře 

Vyhodnocení bude provedeno po celkové realizaci projektu. Nyní je projekt ve fázi realizace. 
  

 
 

      6. Je možné tento projekt přenést do dalších lokalit?  
 

 
Projekt je možné přenést se všemi aktivitami do dalších lokalit v České republice. 
 

 
 
      7. Finanční náklady všech zapojených subjektů a zdroje financování. 
 

 
Celkové předpokládané náklady projektu: 264.626,20 Kč 
Náklady hrazené z dotace MV ČR:            215.500,00 Kč 
Náklady hrazené ze spoluúčasti ÚK:           49.126,20 Kč 
 
Jednotlivé náklady dle položek: 

- 70.000,00 – látkové hračky 
- 90.290,20 – demonstrační pomůcky 
-   5.000,00 – materiál  
- 64.000,00 – lektorné 
- 35.336,00 – občerstvení  

 

 

 
Do formuláře doporučujeme zapracovat: 
 

 dobré definování cílové skupiny, 

 zřetelnost vlivu projektu na prevenci kriminality, 

 dostupná empirická data týkající se projektu, 



 stručný přehled vynaložených nákladů,  

 doložení výstupů z projektu (tiskoviny, CD, DVD, pomůcky)  

 

 


