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1. Úvod
Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2016-2020 byla zpracována
s cílem jasně definovat a popsat problematiku kriminality ve městě a okolí a stanovit cíle, které
budou tímto koncepčním dokumentem řešeny a kontrolovány. Konkrétní způsob měření
efektivity dopadů jednotlivých opatření, aktivit a projektů bude vždy vypracován pro jednotlivé
dílčí projekty, které budou součástí Plánu prevence kriminality města Tanvaldu pro daný rok.
Aktualizace koncepce prevence kriminality města Tanvaldu reflektuje na doporučenou metodiku
pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz
včetně způsobu a kritérií stanovování míry rizikovosti území (indikátory rizikovosti, apod.)
ve vztahu k prevenci kriminality. Aktualizovaný plán současně zohledňuje výsledky a přínosy již
realizovaných opatření, aktivit a projektů. Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na
období 2016-2020 je koncipována v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice
na léta 2016 až 2020. Strategické cíle a základní principy politiky prevence kriminality
celorepublikové úrovně jsou rozpracovány na místní specifika a lokální podmínky.

2. Bezpečnostní analýza
Město Tanvald s cca 6,5tisíci obyvateli patří k městům v Libereckém kraji, kde se
koncentruje větší počet sociálně vyloučených osob. K této situaci přispěly strukturální změny
místního hospodářského sektoru, zánik řady podniků a s tím spojených pracovních příležitostí.
Důsledkem je vysoká nezaměstnanost a s tím spojená nižší životní úroveň obyvatelstva.
Vzhledem ke snadné dostupnosti bydlení zde dochází k velké migraci a sestěhovávání sociálně
slabých a nepřizpůsobivých osob. V praxi to znamená, že tyto osoby nemají téměř šanci získat
práci a díky velkorysé politice státu mají zdarma slušné bydlení. Koncentrace těchto osob
samozřejmě přináší problémy a nevraživost mezi občany Tanvaldu. Převažuje zde drobná
kriminalita, zejména pak krádeže v obchodech, vykrádání chalup a bytů. Bohužel se zde
vyskytla i loupežná přepadení s ublížením na zdraví. Krádeže motorových vozidel, které byly v
minulých letech velmi časté, se díky instalaci MKS (městský kamerový systém) v Tanvaldu,
Desné, Kořenově a Smržovce podařilo podstatně snížit. Systém se postupně rozšiřuje a
modernizuje, jako například instalací kamery na čp.553 viz projekt „Tanvald – Rozšíření
městského kamerového systému do lokality sídliště Výšina“ podpořený z programu MVČR.
Bezprostřední okolí bývalého obchodního centra Výšina představuje problematickou lokalitu,
kde se schází mládež. Jsou zde evidovány opakované stížnosti občanů na nepořádek, hluk a
vandalismus. MKS využívá PČR i městská policie k monitoringu vybraných míst s potenciálním
výskytem přestupků a trestných činů. Situace se ve městě postupně zlepšuje, ale i nadále zde
existují místa, kde by bylo vhodné kamerový systém ještě doplnit. Postupně se daří doplnit
chybějící místa pro volnočasové aktivity mládeže. Z dotace MVČR se podařilo zrealizovat
SKATEPARK osazený překážkami s certifikací bezpečného využití pro širokou veřejnost a pro
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popularizaci tohoto sportu mezi mládeží a v neposlední řadě pro smysluplné využití volného
času. Bezpečnost mládeže, která doposud provozovala skate na ulici a ohrožovala sebe i
chodce, se tímto sportovištěm vyřešila. Další sportoviště, která jsou veřejně přístupná, je třeba
doplnit a opravit tak, aby na nich bylo více prostoru i pro děti ze SVL. Další sportoviště bude
řešit i revitalizace městského stadionu na Výšině. Další víceúčelová hřiště by měla být
vybudována nebo zrekonstruována i v dalších vytipovaných místech města. Hřiště u ZŠ na
Šumburku bylo již opraveno a je hojně využíváno. To ukazuje, že je dále třeba vytvářet
podmínky pro volnočasové aktivity a dostat děti a mládež na sportoviště a do přírody.
Výhledově je počítáno s pořádáním letních i zimních táborů, kde by děti měly možnost
zapůjčení jízdních kol, případně lyží. Pořádané letní tábory příměstské i pobytové (podpořené
z programu MVČR) se osvědčily a jsou přínosem pro sociální začleňování a prevenci
kriminality. Pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením pracuje v Tanvaldu řada
neziskových organizací. Občanské sdružení D.R.A.K. má od města za symbolické nájemné
v pronájmu prostory na sídlišti Výšina a orientuje se převážně na rodiny s hendikepovanými
dětmi. Mateřské a dětské centrum Maják nabízí rodinám s malými dětmi pohybové, tvořivé a
vzdělávací prvky. Programy zaměřené na uživatele návykových látek ve městě zajišťuje dvakrát
týdně občanské sdružení Most k naději dojíždějící z Liberce. Nově zde začalo působit sdružení
Romodrom, které je orientované na zájmovou činnost a práci s dětmi a úzce spolupracuje
s nízkoprahovým zařízením, jeho činnost v rodinách zajišťují dva terénní pracovníci. Ve městě
má nezastupitelnou roli v oblasti prevence kriminality činnost městské policie (dále MP), která
vykonává svou činnost na vysoké profesionální úrovni a její působnost je veřejností kladně
hodnocena. Snahou města je činnost MP dále zdokonalovat účastí jejích členů na profesním
vzdělávání. Současně se daří prohlubovat spolupráci městské policie s Policií ČR. Ve městě již
druhým rokem působí asistenti prevence kriminality (dále APK), kteří si postupně získali respekt
u cílových skupin a veřejnosti. APK také aktivně přispěli ke zdárnému průběhu pobytového
letního tábora a dva členové APK si doplnili odbornost a absolvovali vzdělávací program
pedagogického minima. V novém školním roce začali pracovat s dětmi v kroužku všestrannosti
jako vedoucí. Tato činnost otvírá další prostor pro jejich práci s mládeží, s cílovou skupinou dětí
ze SVL a pro zlepšování bezpečnostní situace ve městě.
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2.1. Analýza protiprávních činů (přečiny, zločiny, přestupky) vývojové
trendy trestné činnosti (analýza kriminality) a přestupků
2.1.1. Statistika kriminality
Níže uvedená čísla jsou ze zdroje poskytnutého Obvodním oddělením PČR Tanvald.
Kriminalita (přečiny a zločiny)

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

2013

209

17

2

108

2014

220

32

4

126

2015

166

13

1

86

Změna v % (mezi roky 2014 a
2015)

-25

-59

-75

-32

Z uvedeného přehledu se dá snadno vyčíst, že k největšímu nárůstu došlo v roce 2014
v kategorii násilné kriminality - téměř k dvojnásobku toho, co se událo v roce 2013. I ostatní
uvedené kategorie vykazují v uvedeném roce 2014 plusové hodnoty, ale v mravnostní kategorii
je 100% nárůst zavádějící s ohledem na četnost výskytu. Vývoj z roku 2015 lze vnímat pozitivně
s poklesem ve všech kategoriích.
Pachatelé

Věk 0-14

Věk 15-17

Věk 18 a více

Recidivisté

2013

2

4

94

4

2014

3

7

105

5

2015

4

0

58

4

+33

-100

-45

-20

Změna v % (mezi roky 2014 a
2015

Z tabulky je patrné, že v Tanvaldě došlo ke spáchání přečinů a zločinů novými pachateli
v roce 2014. Dá se usuzovat, že tito pachatelé se rekrutují z nově přistěhovaných občanů.
V roce 2015 došlo k nárůstu pachatelů ve věkové kategorii 0-14, v kategorii 15-17 nebyl
registrován žádný pachatel. Zbývající kategorie – věk 18 a více vykazuje meziroční pokles o
45% a recidivisté o 20%.
Oběti

Děti 0 – 8 let

Ženy

Osoby starší 65 ti let

2013

34

55

28

2014

26

75

21

2015

8

45

19

-69

-40

-10

Změna v % (mezi roky 2014 a
2015)
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Z hlediska obětí je zaznamenán nejvyšší meziroční pokles v kategorii děti 0 – 8 let,
v kategorii ženy došlo v porovnání let 2014 a 2015 k poklesu, přesto čísla jsou i tak stále
alarmující.

2.1.2. Data o vybraných druzích přestupků
Následující údaje byly poskytnuty Obvodním oddělením PČR Tanvald.
Druh

Počet
obyvatel

Přestupky absolutní
počet

2015

Změna
14-15
(index)

Změna
14-15 (%)

359,8

350,5

-9,3

-2,6

-5

18,4

10,8

-7,6

-41,3

78

-8

131,7

120,4

-11,3

-8,6

119

90

-29

182,2

139,0

-43,2

-23,7

18

11

-7

27,6

17,0

-10,6

-38,4

Změna
14-15

2014

2015

Změna
14-15

-54

235

227

-8

12

7

86

Proti majetku
Alkohol a
toxikomanie

2015
Celkem

6477

Veřejný
pořádek
Občanské
soužití

Index na 10 tis. obyvatel

2014

Následující údaje byly poskytnuty Městskou policií Tanvald.
Druh

Celkem
Veřejný
pořádek
Občanské
soužití
Proti majetku
Alkohol a
toxikomanie
Přestupky proti
obecně záv.
vyhláškám v
oblasti
bezpečnosti a
veřejnému
pořádku

Počet
obyvatel

Přestupky absolutní
počet

Index na 10 tis. obyvatel

2015

Změna
14-15

2014

2015

Změna
14-15

2014

2015

Změna
14-15
(index)

Změna
14-15
(%)

6477

-54

129

55

-74

197,5

84,9

-112,6

-57,0

12

4

-8

18,4

6,2

-12,2

-66,3

2

0

-2

3,1

0,0

-3,1

-100,0

8

3

-5

12,2

4,6

-7,6

-62,3

8

3

-5

12,2

4,6

-7,6

-62,3

99

45

-54

151,6

69,5

-82,1

-54,2
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Seznam předaných přestupků MěÚ Tanvald
Počet
obyvatel

Druh

2015
Celkem

6477

Přestupky absolutní
počet

Index na 10 tis. obyvatel

Změna
14-15

2014

2015

Změna
14-15

2014

2015

Změna
14-15
(index)

Změna
14-15
(%)

-54

195

200

5

298,6

308,8

10,2

3,4

8

9

1

12,2

13,9

1,7

13,9

127

131

4

194,5

202,3

7,8

4,0

48

46

-2

73,5

71,0

-2,5

-3,4

12

14

2

18,4

21,6

3,2

17,4

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Veřejný
pořádek
Občanské
soužití
Proti majetku
Alkohol a
toxikomanie
Přestupky proti
obecně záv.
vyhláškám v
oblasti
bezpečnosti a
veřejnému
pořádku

Seznam přestupků Tanvald celkem
Druh

Počet
obyvatel
2015

Celkem
Veřejný
pořádek
Občanské
soužití
Proti majetku
Alkohol a
toxikomanie
Přestupky proti
obecně záv.
vyhláškám v
oblasti
bezpečnosti a
veřejnému
pořádku

6477

Přestupky absolutní
počet

Index na 10 tis. obyvatel

Změna
14-15

2014

2015

Změna
14-15

2014

2015

Změna
14-15
(index)

Změna
14-15
(%)

-54

324

255

-69

496,1

393,7

-102,4

-20,6

20

13

-7

30,6

20,1

-10,5

-34,3

129

131

2

197,5

202,3

4,8

2,4

56

49

-7

85,7

75,7

-10,0

-11,7

20

17

-3

30,6

26,2

-4,4

-14,4

99

45

-54

151,6

69,5

-82,1

-54,2
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Z uvedených přehledů je patrný pozitivní trend vývoje bezpečnostní situace. Lze
konstatovat, že se stále ve městě vyskytuje drobná kriminalita recidivního charakteru. Početně
je registrován nárůst orientace na drogovou závislost.

2.1.3. Problémové lokality
Ve městě je možno hovořit zejména o dvou problémových lokalitách, v nichž bydlí ve
starších bytových domech větší počet obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Jde o prostor
v Žákově ulici, bytový dům čp. 425 a jeho bezprostřední okolí zahrnující i větší autobusovou
zastávku Tanvald-centrum. V bytovém domě čp. 425 bydlí většinou Romové a tento objekt je
vstupní branou jejich bydlení v Tanvaldě. Zdržuje se jich zde až stovka a přicházejí i z jiných
krajů a ze zahraničí. Některým z nich chybí základní znalosti způsobu řádného bydlení a
hospodaření, hygienické a pracovní návyky. Neuznávají a nedodržují všeobecně platná
pravidla. S těmito obyvateli jsou problémy, které spolu s předsudky majoritní populace
vyvolávají ve městě sociální napětí. Zmíněný bytový dům je v soukromém vlastnictví, není
udržován v řádném stavu a jeho stav a životní styl jeho obyvatel budí všeobecnou kritiku a
rozhořčení.
Druhou problémovou lokalitou ve městě je prostor kolem Krkonošské ulice v místní části
Šumburk nad Desnou na výjezdu po mezinárodní silnici E65 z města do sousední Desné. Zde
se nachází několik bytových domů, v nichž žijí Romové, kterým rovněž hrozí sociální vyloučení.
Jejich životní styl rovněž vyvolává napětí mezi nimi a majoritou.
Je třeba zmínit, že většina obyvatel z uvedených lokalit je nezaměstnaná a celá řada
z nich nemá ani zájem být zaměstnána. Romové žijí v početných rodinách a domácnostech a
jak mnozí z nich sami tvrdí, pracovat se jim nevyplatí. Nepojistné sociální dávky se počítají na
všechny osoby v domácnosti a v konečném součtu se zpravidla nejedná o zanedbatelnou
sumu. Pokud ale jeden člen domácnosti nastoupí do práce, je většinou příjem dávek do
domácnosti snížen o částku jeho výdělku. V tu chvíli tvrdí, že se mu pracovat nevyplatí, protože
jako domácnost mají stejně peněz, jako dříve a on dělá vlastně zadarmo.
Tanvald je vzhledem ke své dobré občanské vybavenosti spádovým centrem a sousedí
s městy Smržovkou a Desnou, hranice s nimi nejsou prakticky znatelné. Na okraji Smržovky
směrem do Tanvaldu se nachází kolem komunikace I/14 spojující Tanvald s Jabloncem nad
Nisou řada bytových domů, v kterých žijí obyvatelé, převážně Romové, kteří jsou rovněž
ohroženi sociálním vyloučením. Tito obyvatelé bydlí daleko od centrální části Smržovky, ale
nedaleko centra Tanvaldu, zejména tanvaldské obchodní zóny. Jejich způsob života se
v mnoha ohledech rovněž vymyká běžnému standardu majoritní společnosti. Problém těchto
obyvatel se tak ze Smržovky přelévá do Tanvaldu.
Je nutné také konstatovat, že v Tanvaldě jako ve středisku správního obvodu je i sídlo
plnohodnotného kontaktního pracoviště úřadu práce, kam proudí nezaměstnaní a osoby
pobírající nepojistné sociální dávky, zejména dávky tolik diskutované hmotné nouze, což samo
o sobě znamená větší koncentraci sociálně slabšího obyvatelstva v Tanvaldu v denní době.
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Dále je v Tanvaldě několik míst, která lze označit jako místa zvýšené koncentrace
obyvatel z řad Romů. Jsou to dětská hřiště a sportoviště na sídlišti Výšina, dětská hřiště a
sportoviště na Šumburku, prostory parkovišť a parčíku s fontánou před obchodní zónou a
autobusová zastávka Tanvald-centrum. Styl trávení volného času těchto obyvatel a jejich dětí,
kdy nedodržují běžné zvyklosti a pravidla slušného chování a často páchají i drobné přestupky,
vyvolávají u majoritní populace odpor k celé komunitě Romů, kteří v Tanvaldě žijí nebo se
zdržují.
Pro mladé lidi do 26 let je v Tanvaldu otevřené „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“,
které realizuje činnosti preventivního charakteru a umožňuje mladým lidem trávit svůj volný čas
zajímavým a produktivním způsobem. Nízkoprahové zařízení provozuje Oblastní charita Most.
Na potřeby všech obyvatel města Tanvald reaguje komunitní plán sociálních služeb, který
představuje, podporuje a hodnotí sociální služby poskytované ve městě. Současné služby, které
jsou na území města realizovány, jsou koncipovány tak, aby se na jejich realizátory mohli obrátit
občané různého věku a v různých sociálních situacích, které nejsou schopni zvládnout sami
vlastními silami.
Trvalým kontaktem s občany, ať už formou besed či prostřednictvím místních médií byla
zajišťována zpětná vazba město – občan. Besedy s bezpečnostní tématikou proběhly
ve školách a v domech s pečovatelskou službou. Městská policie absolvovala dvoudenní
školení zaměřené na rizika hrozící seniorům a jejich řešení. V ZŠ a MŠ proběhl bezpečnostní
den tematicky zaměřený na bezpečnost silničního provozu. Nízkoprahové zařízení provádí
osvětovou činnost zaměřenou na prevenci kriminality mládeže a na sebeobranu a bezpečnost
mládeže.
Přítomnost asistentů prevence kriminality v uvedených lokalitách má své opodstatnění a
přináší pozitivní výsledky.
V níže uvedeném mapovém podkladu jsou vyznačena nejvíce problematická místa,
kterým bude nutné věnovat náležitou pozornost i do budoucna a hledat cesty k jejich nápravě.
Bude nutné použít veškeré dostupné nástroje k zamezení eskalace problémů a odstraňovaní
sociálních rozdílů. Sociálním klimatem ve městě a hlavně zvýšením zaměstnanosti se orgány
města intenzivně zabývají a hledají přijatelná a proveditelná řešení.
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1 - Žákova ulice, 2 - Pekařství Mašek Dolní Smržovka, 3 - Krkonošská ulice v části Šumburk nad Desnou
na výjezdu do Desné, 4 - Pomník TGM v Krkonošské ulici, 5 - Bývalý Dům služeb na sídlišti Výšina,
6 - Městský stadion na sídlišti Výšina u ZŠ Sportovní, 7 - Parkoviště obchodní zóny, 8 –Poštovní ulice,

9 –Park v části Šumburk nad Desnou, 10 – Cyklotrasa Tanvald – Desná, 11 – Dětské hřiště v ulici
u Školky na Výšině, 12 - prostor za ulicí U Lesíka

2.2. Sociálně-demografická analýza
Vybrané ukazatele, které souvisejí s vývojem
nezaměstnanost, sociální dávky odrážející míru chudoby

Podíl nezaměstnaných
osob dosažitelných (%)
Počet uchazečů o
zaměstnání v evidenci
úřadu práce - dosažitelní

kriminálně

rok 2013

rok 2014

rok 2015

Změna
14-15

-9,3%;

9,9%

8,1%

-1,8

422

422

346

-76

rizikových

jevů

=

Z přehledu je patrný mírný pokles v počtu uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce –
dosažitelní.
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Počet vyplacených dávek v roce 2012, 2013, 2014, 2015 :
2012
KoP Tanvald
HN

PnŽ
Dbyd
MoP

počet
5 238
2 310
207
7 755

SocP
Pbyd

0
0

celkem
SSP
celkem

2013
počet

2015
počet

2014
počet

6 179
2 992
269
9 440

6 784
3 585
298
10 667

7 029
3 121
287
10 437

0
0
0

0
0
0

0
4 626
4 626

Vysvětlivky:
HN
PnŽ
Dbyd
MoP

hmotná nouze
příspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádná okamžitá pomoc

SSP
SocP
Pbyd

státní sociální podpora
sociální příplatek - ze zákona již zrušen - od roku 2012 se nevyplácí
příspěvek na bydlení
dávky SSP do roku 2014 vyplácel KoP Jablonec n.N., Tanvald nelze
oddělit

Z uvedeného přehledu je patrný trvalý nárůst příspěvků na živobytí za sledované období
2012-2015. U doplatku na bydlení a u mimořádné okamžité pomoci je patrný trvalý meziroční
růst v rozmezí období 2012-2014, u roku 2015 došlo k dílčímu poklesu, což se promítá
do celkově vyplacených dávek v hmotné nouzi. U státní sociální podpory dávky do roku 2014
vyplácel KoP Jablonec n.N., Tanvald nelze oddělit. V roce 2015 je skokově vysledován vysoký
počet příspěvků na bydlení.

2.3. Institucionální analýza
ZÁKLADNÍ PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT
Sociální služby jsou poskytovány za účelem sociálního začlenění nebo prevence
sociálního vyloučení.
Související aktivity zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociální službou dle
zákona, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora
osobám v nepříznivé situaci byla neúplná (jedná se např. o vzdělávání, volnočasové aktivity,
alternativní doprava pro lidi s handicapem, dobrovolnictví).
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Poskytovatelé služeb ve městě Tanvald:
Město Tanvald nabízí své služby seniorům a to formou terénní pečovatelské služby.
Pečovatelská služba uživatelům poskytuje pomoc s vedením domácnosti, zajištění nákupů,
doprovod na úřady či k lékařům, donášku obědů a další činnosti. Vedle toho jsou pečovatelky
pro uživatele velkou psychickou podporou a dávají jim pocit soběstačnosti, který je
pro psychickou pohodu uživatele zásadní.
Město Tanvald vlastní a provozuje dva objekty pro seniory.
Jedním je Penzion pro seniory (čp. 593 část Šumburk nad Desnou), novostavba, která byla
dána do užívání v červnu 1994. Má kapacitu 33 malometrážních bytů a je bezbariérovým
objektem splňujícím požadavky pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.
Druhým je Dům s pečovatelskou službou (čp. 614 část Šumburk nad Desnou), novostavba,
která byla dána do užívání v září 2004. Má kapacitu 30 malometrážních bytů a je
bezbariérovým objektem splňujícím požadavky pro bydlení seniorů a osob se zdravotním
postižením. V domě je zázemí pro poskytování pečovatelské služby nejen v objektu samotném,
ale i v penzionu pro seniory a v terénu.
V současné době je kapacita v obou objektech pro občany Tanvaldu dostačující.
Pečovatelskou službu provádějí dva zaměstnanci. Pečovatelská služba zajišťuje rozvoz obědů,
a to i do terénu osobám potřebným ze zdravotních důvodů.
V roce 2014 vydalo město na poskytování sociálních služeb 942 000,- Kč. Příjem z titulu
poskytování pečovatelské služby v roce 2014 byl 349 000,- Kč.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.; Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje o.p.s. a D.R.A.K. o.s. realizují sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, a to terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů, tudíž v jejich
domácnostech. Podporují uživatele v získávání kompetencí, schopností a dovedností
souvisejících s rodinným životem a schopností zajistit potřeby své i svojí rodiny.
Most k naději spolupracuje v terénní formě s cca pěti desítkami uživatelů, kteří trpí závislostí
na návykových látkách. Dává uživatelům možnost hovořit s erudovaným pracovníkem, který zná
oblast a problematiku závislostí. Organizace Most k naději nabízí tzv. výměnný program, který
je terciární prevencí proti přenosu chorob – uživatelé mají možnost požádat pracovníka v terénu
o výměnu injekčních stříkaček a tím se zabraňuje jak přenosu chorob mezi uživateli návykových
látek, tak přenosu chorob na zdravé jedince, kteří by mohli narazit na injekční stříkačky, které
uživatelé volně pohodili.
D.R.A.K., o.s. realizuje terénní formu spolupráce v rámci Terénních programů – zaměřených
na práci s jednotlivci, kteří hledají pomoc a podporu při zajištění běžných záležitostí a také
v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Podstatou
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této služby je pomoci uživatelům v jejich přirozeném prostředí, reagovat na jejich specifické
potřeby spojené s jejich handicapem nebo stavem souvisejícím se seniorským věkem.
Oblastní charita Most nabízí spolupráci dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let v ambulantní
a terénní formě. Cílem této spolupráce je nabídnout uživateli takovou službu, která ho aktivizuje
a umožní rozšířit jeho schopnosti a dovednosti a nabídne mu přístup ke vzdělání. Aktivitami
realizovanými v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež se poskytovatel snaží předejít
možnému sociálnímu vyloučení a stigmatizaci uživatele služeb.

Druh sociální
služby
Odborné
sociální
poradenství
Pečovatelská
služba

Forma
poskytová
ní

ano

terénní

ano

ano

5/den

potřeba pomoci při chodu
domácnosti

ano

1/den

pomoc rodinným
příslušníkům při práci s
uživatelem
rozvoj schopností,
dovedností a vzdělanosti
cílové skupiny

ano

ambulantní

ano

20/den

terénní

ano

5/den

pomoc s rozvojem uživatelů v
jejich přirozeném prostředí

ano

terénní

ano
50/den

podpora a pomoc s při práci
s rodinami ve všech životních
oblastech zasahujících do
života jednotlivých členů

ano

5/den

pomoc rodině a uživateli při
práci s jeho druhem postižení
v jeho přirozeném prostředí

ano

SAS pro rodiny
s dětmi
terénní
SAS pro OZP a
seniory

dluhové poradenství

ano

Raná péče

Nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

5/den

Plánovaný Požadovaná
rozvoj
kapacita

ambulantní

terénní

Specifika cílové skupiny řešené potřeby

Opatření
(aktivita)
komunitního
plánu
ANO/NE

ano

ano

Vzájemná informovanost zapojených aktérů v oblasti prevence kriminality má své rezervy
a je zde prostor pro další zlepšení a prohloubení vzájemné komunikace. Jednou z cest
ke zlepšení nejen informovanosti a vzájemné komunikace je spolupráce s Agenturou
pro sociální začleňování. Ke vzájemné komunikaci přispívá i spolupráce místních aktérů
při přípravě a realizaci projektů prevence kriminality, školení strážníků a preventistů.
Probační a mediační služba má své pracoviště v Jablonci nad Nisou. S tou spolupracuje
sociální kurátor a oddělení sociální práce a sociálních služeb MěÚ Tanvald, například na
případu po napadení dvou žákyň ZŠ Sportovní skupinou Romek.
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STRUČNÝ PŘEHLED NABÍDKY ZÁJMOVÉ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ VE MĚSTĚ
Sportovní zařízení:
Lyžařské středisko Tanvaldský Špičák
Skiareál Tanvald - TJ Seba
Sportovní hala
Městský stadion Výšina
Areál s víceúčelovými kurty, moderní tělocvična, malé fitcentrum a ricochet
Přírodní koupaliště
Plavecký bazén v Gymnáziu Tanvald
Tenisový klub Tanvald - na Výšině
Dráhový minigolf - TJ Seba
Víceúčelový areál a autokemp Tanvaldská kotlina
Freerideová trať
Sokolovna s tělocvičnou a tenisovým kurtem - TJ Sokol Český Šumburk
NA ÚZEMÍ MĚSTA PŮSOBÍ ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Školní sportovní klub při Gymnáziu Tanvald
Studentská společnost při Obchodní akademii Tanvald - Woof, o.s.
Školní sportovní klub při ZŠ Tanvald, Sportovní 576 + CS AŠSK
Mateřské a dětské centrum Maják
TJ Seba Tanvald
TJ Jiskra Tanvald
Junák – svaz skautů a skautek ČR Jablonec nad Nisou, (klubovna Tanvald)
A-TOM 2101 Zálesák Tanvald
Občanské sdružení CZECH STREETBALL Tanvald
TJ Sokol Český Šumburk
Klub českých turistů Tanvald
TRIALSPORT Tanvald v AČR
DH-FR racing Tanvald
Klub bojového umění KARATE Tanvald
SOSHIKI - škola bojových umění a sportů Tanvald
Tenisový klub Tanvald
Jezdecký klub Tanvald
Český svaz včelařů Tanvald - ZO Tanvald – Desná
Český svaz bojovníků za svobodu Tanvald – ZO Tanvald
Myslivecké sdružení TŘI JEDLE Tanvald
Český rybářský svaz MO Tanvald
Občanské sdružení zdravotně postižených Tanvald
14
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Tři ZO Českého svazu zahrádkářů
Spolek Občanské Sounáležitosti ZVONY
Sbor dobrovolných hasičů Tanvald – Šumburk
Sbor dobrovolných hasičů Horní Tanvald
Železniční společnost Tanvald o.p.s. (ZUBAČKA, z. s.),
a další jako např.: Honební společenstvo Tanvald, Odborové sdružení železničářů, ZO žel.,
Radioklub Tanvald, ROMA TANVALD, Sdružení pro vzdělávání a udržitelnost, SK Offroad
Tanvald, SK Subi Off Road team, SKS Tsrt ČR - D.C.G. Smržovka, Soukromý klub Euthanasie,
o.s. Sportovní klub SUBI
INFORMACE O ŠKOLÁCH
Skladba a počet škol
Školy celkem
MŠ
ZŠ
ZUŠ
SVČ
Gymnázia
7
1
3
1
1
1
Pozn. mezi ZŠ patří i ZŠ Horní Tanvald pro žáky s LMP (původně zvláštní, praktická)
Součásti základních škol
Počet základních škol
3

v nich součástí
MŠ

ŠD (ŠK)

ŠJ

Jiné

0

4

3

8

Spolupráce všech zainteresovaných subjektů v systému intervence a následné péče
o delikventní nebo delikvencí ohrožené děti a mládež má stále své rezervy, je zde prostor
ke zlepšení. Nabídka zájmových organizací, které působí na území města, je relativně pestrá.
Zapojení problematických skupin, dětí a mládeže ze SVL do zájmové činnosti se však příliš
nedaří a má své rezervy, je zde absence spolupráce s rodinou.
Pracovní skupina pro prevenci kriminality.
Město Tanvald zřídilo Pracovní skupinu pro prevenci kriminality v souladu s Metodikou pro
tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz
Ministerstva vnitra ČR. Pracovní skupina pro prevenci kriminality je založena podle doporučení
OBPPK MV. Složení pracovní skupiny schvaluje rada města v souladu s doporučením OBPPK
MV.
Město má pověřeného pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality ve městě – manažera
prevence kriminality.
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2.4. Syntéza poznatků s návrhy řešení a komentář k bezpečnostní
analýze
Identifikace problémů a rizik
Problémy a rizika, které je nutné řešit, jsou patrné z analytické části:
- napětí mezi obyvatelstvem dané bezpečnostní situací ve městě
- potřeba práce s mládeží z vyloučených lokalit ohrožené sociální exkluzí
- silně zastoupené romské etnikum ohrožené sociálně-patologickými jevy
- značný počet problémových - vyloučených lokalit
- vandalství, výtržnictví, přestupky, drobná kriminalita,
- chybějící prvky situační prevence (např. multifunkční sportovní hřiště a plácky, mobilní
kamera)
- potřeba dalšího profesního vzdělávání k zamezení stagnace kvality a výkonu služby MP a
APK - další formy informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

3. Strategický dokument prevence kriminality –
návrhová část
3.1. Rámcová preventivní opatření
Způsob řešení, návrh opatření a kdo je bude zabezpečovat
Prevence kriminality a eliminace patologických jevů bude naplňována realizací
konkrétních projektů a nových projektových záměrů, které budou rizika a problémy řešit v rámci
níže uvedených opatření. Dohled nad realizací bude provádět manažer prevence kriminality.
Manažer a pracovní skupina odpovídají za přípravu, realizaci a hodnocení realizace plánu.
Hlavními partnery pro orgány samosprávy města Tanvald jsou Policie ČR a MP, které
odpovídají za zpracování podrobných analýz trestné činnosti, formulaci a iniciaci návrhů řešení
identifikovaných problémů a zpracovávání stanovisek k předkládaným projektům z oblasti
situační prevence. Zástupci Policie ČR a MP jsou členy pracovní skupiny (komise).
Na zabezpečení opatření a projektů se bude podílet operativně tvořený tým z členů pracovní
skupiny případně zaměstnanců města zařazených do městského úřadu z odboru rozvoje a KV,
ekonomického odboru, OSPOD, zainteresované příspěvkové organizace a obdobně
programově orientované NNO. Významnou roli v zajišťování prevence kriminality město
očekává od lokálního partnerství v aktivní spolupráci s agenturou pro sociální začleňování (dále
APSZ).
Finanční zajištění a udržitelnost se předpokládá částečně podporou projektů na rozvoj prevence
kriminality z kapitoly Ministerstva vnitra ČR, výzvy APSZ, z rozpočtu města, krajských
finančních zdrojů, případně z dalších zdrojů - z grantů státních i nestátních a z fondů EU.
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Měření efektivity dopadů jednotlivých opatření, aktivit a projektů bude nastavováno podle
zaměření toho kterého opatření, projektu nebo aktivity.

 Město Tanvald pronajímá objekt bývalé DPS za symbolickou cenu Oblastní charitě Most,
která zde provozuje nízkoprahové
znevýhodněného prostředí.

centrum

pro

mládež

ze

socio-kulturně

 Městská policie v rámci preventivní činnosti navštěvuje tanvaldské školy a seznamuje
mládež s riziky drogové závislosti, nebezpečí zneužívání, šikany a kriminality obecně.

 Oddělení sociální práce a sociálních služeb MěÚ ve spolupráci s MP pořádá přednášky
pro seniory na téma bezpečnost, vzhledem k tomu, že právě senioři jsou spolu s dětmi
nejzranitelnější skupinou. V této souvislosti je užitečné využití kriminalisty ve výslužbě
JUDr. Hromady, jehož spolupráce s redakcí Tanvaldského zpravodaje a besedy
s občany se ukazují jako velice žádané.

 Prevence kriminality dostává pravidelně prostor na stránkách Tanvaldského zpravodaje,
který vychází i jako internetová verze.

 PČR má k dispozici současný systém MKDS Tanvald, Desná, Kořenov, Smržovka,
Velké Hamry, Plavy. V důsledku jeho používání již byla vyřešena řada trestných činů, jež
byly posléze publikovány v tisku.

 Od roku 2012 fungují tzv. společné hlídky Policie ČR a městské policie, zejména
se zaměřením na konkrétní akce ve městě, při nichž se počítá se shromážděním většího
počtu osob. Tyto hlídky se velice osvědčily.

 Město Tanvald dlouhodobě pečuje o rozvoj sportu mládeže a tomu odpovídajícímu
zázemí. Sportovní oddíly a jejich akce jsou městem podporovány. Za zmínku stojí Pohár
běžce Tanvaldu, což je celoroční soutěž, v níž závodí v průběhu roku kolem 500 dětí
od mateřských škol počínaje.

 V roce 2013 začaly probíhat pod záštitou městské policie a sportovního oddílu SOSHIKI
Tanvald kurzy sebeobrany a sebeochrany zaměřené na ohrožené skupiny obyvatel
a ohrožené lokality.

 V rámci rozšíření a modernizace MKDS dostala městská policie dohledové pracoviště
kamerového systému. Od tohoto opatření si slibujeme větší přehled MP nad středem
města, což lze využít zejména při hromadných akcích, jako jsou Tanvaldské slavnosti,
vánoční trhy, apod.

 Iniciovat zapojení privátního sektoru do práce v pracovní skupině zaměstnanost a využít
možnost zapojit privátní sektor do programu sociální podnikání.
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 Podporovat funkčnost sociálního ošatníku, který provozuje D.R.A.K. a který funguje
velmi dobře a je lidmi ze SVL hodně využíván. Obdobně podporovat Potravinovou banku
- provozuje NPZ Tanvald /charita Most/.

 Dále podporovat sociální integraci - řeší sociální oddělení a OSPOD.
 Podpora uplatňování inkluze - aktivně se budou podílet a řešit zaměstnanci z APSZ
a pracovní skupina LP v oblasti vzdělávání.

 Osvěta příkladů dobré praxe – podněty čerpat od obcí spolupracujících s APSZ.
 Osvěta a prezentace činnosti APK a romského poradce a manažer SPSZ.
 Aktivní využívání Sociální kurately pro děti a mládež při řešení problematiky SVL
i nadále využívat v každodenní práci.

3.2. Priority a cíle
 Zvýšit pocit bezpečí obyvatel města Tanvald snížením kriminality na minimum.
 Udržovat pořádek ve městě a snížit tak napětí mezi obyvatelstvem.
 Dostat děti a mládež z ulice na sportoviště – rozšíření nabídky volného času.
 Omezit zneužívání návykových látek a alkoholu – osvětou prevence.
 Zamezit vandalismu.
 Trvale podporovat pozitivní vztah veřejnosti a MP nikoliv z hlediska represe, nýbrž jako
prevence a ochrany obyvatel, popularizovat činnost MP.

 Průběžně informovat obyvatele Tanvaldu o bezpečnostních rizicích a obraně proti nim.
 Učinit Tanvaldsko příjemným a bezpečným cílem pro turisty.
 Zvýšit povědomí a obranyschopnost nejsnáze zranitelných skupin obyvatel, zejména
dětí a seniorů.

 Vytvoření dalšího informačního média vedle Tanvaldského zpravodaje a webových
stránek města, které by se mimo jiné zabývalo i otázkami bezpečnosti ve městě a to jak
vnější tak i vnitřní.

 Spolupráce s podnikatelským sektorem a jeho reprezentativními složkami.
 Prohloubení informovanosti a spolupráce všech aktérů zainteresovaných na prevenci
kriminality.

 Dále podporovat spolupráci s nízkoprahovými zařízeními a s terénními pracovníky.
 Zvyšovat finanční gramotnost ohrožených skupin prostřednictvím oddělení sociální
práce a sociálních služeb MěÚ Tanvald a s občanskou poradnou D Jablonec n/N.

 Dále udržovat dobrou spolupráci s ÚP.
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 Zlepšování podmínek života obyvatel v SVL.
 Bezpečné město

3.3. Aktivity a výhledová preventivní opatření
 Pokračovat v modernizaci a rozšiřování kamerového systému pod dohledem PČR a MP
Tanvald do dalších potenciálně problematických lokalit.

 Využívat mobilní kamerové soupravy v režii MP.
 Instalovat kamery MKS v lokalitách, kde dochází k ničení veřejného majetku, byť by toto
opatření mělo mít pouze odstrašující charakter.

 Operativně upravit pracovní dobu městské policie tak, aby byla pokryta časová období
považovaná za riziková.

 Každoročně vytvářet pozice asistentů prevence kriminality a zapojit je do systému
zklidnění situace ve městě s využitím podpory programu prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR a podpory úřadu práce. V následujícím období udržet pozice APK
na období tří let ve spolupráci s APSZ.

 Více využívat radar pro měření rychlosti v nebezpečných místech města.
 Rozvíjet stávající sportoviště, případně vytvářet nové prostory pro využití volného času
dětí a mládeže /klubovna, multifukční hřiště, plácky, park/.

 Vytvořit pozice domovník - preventista v rizikových lokalitách.
 Pořádat pobytové, příměstské víkendové letní i zimní tábory.
 Vypracovat opatření k případně hrozící kyberšikaně.
 Trvale pracovat na zajištění vysoké odborné vědomostní úrovně policistů - školení
strážníků a policistů.

3.4. Projekty
Projekty k naplnění koncepce prevence kriminality uvedených cílů, priorit a opatření jsou
koncipovány tak, aby bylo efektivním způsobem využito veřejných a případně dalších finančních
a lidských zdrojů. Návrh nových projektových záměrů vychází ze zkušeností a přínosů již
realizovaných níže uvedených projektů, uvedených v koncepci prevence kriminality a projektů
realizovaných v roce 2016.
Realizované projekty:
Profesní příprava strážníků a policistů 2015
Asistenti prevence kriminality 2015
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Pokračování asistentů prevence kriminality (2016)
Realizace skateparku v České ulici (2016)
Modernizace MKDS, Rozšíření městského kamerového systému (MKS) do lokality sídliště
Výšina (2016)
Příměstský tábor pro děti (2016)
Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let (2016)
Příklady konkrétních projektů – návrh na období 2017-2020:
Návrh pro rok 2017
1) APK – 3 pracovníci za podpory MVČR a 2 pracovníci za podpory ÚP
2) Pobytový tábor v letních měsících v období prázdnin
3) Příměstský tábor v letních měsících v období prázdnin
4)

Víkendový pobytový tábor v zimních měsících

5) Domovní preventista ve vybraných objektech– Krkonošská ulice
6) Školení strážníků a policistů (Tanvald, Smržovka, Desná, Harrachov, Velké Hamry)
7) Multifunkční hřiště – Horní Tanvald
8) Doplnění městského kamerového systému - stacionární
9) Doplnění městského kamerového systému - mobilní kamery
Je předpoklad že projekty označené pořadovými čísly 1-6 se budou pravidelně opakovat
i v následujících letech 2018-2020.
10) Hřiště s herními prvky pro nízkoprahové zařízení
11) Senior klub II. na sídlišti (místo konání - MAJÁK + D.R.A.K.) – pravidelné a nepravidelné
akce, výlety, přednášky, bezpečnost, dílničky)
12) Senior klub I. Šumburk n. Desnou – lokalizace v DPS
13) Středisko volného času – programy generací…
14) Rekonstrukce městského stadionu – budování sportovišť a zázemí
15) Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
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4. Kontrola realizace a evaluace
Kontrola realizace a evaluace jednotlivých opatření proběhne jednou ročně. Dojde
k porovnání výchozí a současné situace, vyhodnotí se jednotlivé zrealizované cíle a dopady
na cílové skupiny dle hodnotících kritérii. Po vyhodnocení bude rozhodnuto o případném
rozšíření bezpečnostních opatření prevence či jejich zlepšení.

5. Schválení strategického dokumentu
Návrh Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2016 až 2020 projednala
rada města na svém zasedání dne 28. 11. 2016 a schválilo zastupitelstvo města usnesením č.
... ze dne 14. 12. 2016.
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