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Zpráva pro 12. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 

 které se koná dne 28. května 2020 
___________________________________________________________________________ 

  

3.05 Projekt Asistenti prevence kriminality a Domovník - preventista  
 

 

Předkládá:   Mgr. Josef Fibiger - vedoucí OSVZ,   

Václav Lacina, manažer prevence kriminality  

 

 

Odůvodnění:  
Prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - 

sociální začleňování  - Výzvy 052 přes Operační fond zaměstnanosti, bude podán další 

projekt na navýšení APK o 4 členy pro Varnsdorf a dále projekt „Domovník - preventista“, 

který se rovněž v minulosti osvědčil, kdy tento projekt skončil k 31. 03. 2020. 

 

Projekt Asistenti prevence kriminality je navazujícím projektem již realizovaného projektu 

Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu, který skončil dnem 31. 12. 2019.  

 

V únoru roku 2020 byla podána žádost o zařazení do projektu MV ČR  Asistent prevence 

kriminality (APK) na období 3 let a obsazení 4 pracovních pozic a to dle Zásad MV ČR. 

Naší žádosti bylo vyhověno. Nicméně na doporučení Hodnoticí komise a Republikového 

výboru pro prevenci kriminality v případě Asistentů prevence kriminality (APK) a 

Domovníků – preventistů  (DP) byly nové žádosti na víceleté projekty podpořeny v tomto 

roce pouze jako jednoleté, neboť v takovém rozsahu podpory nedokáže MV garantovat 

finanční prostředky na tyto projekty i v následujících letech. Dále v případě nových projektů k 

podpoře byly kráceny počty podpořených asistentů u statutárních měst na max. 4 asistenty, u 

ostatních měst a obcí na max. 2 asistenty, neboť přes velký zájem a kvůli nedostatku 

finančních prostředků není možné podpořit všechny asistenty. 

 

V souvislosti s navýšením 4 pracovních pozic u APK a na obsazení 3 pracovních pozic 

„Domovník –preventista“ bude v rámci Výzvy 052 přes Operační fond zaměstnanosti 
podán projekt prostřednictvím MPSV ČR. 

 

Cílem tohoto projektu je v souladu s metodikou Asistentů prevence kriminality Ministerstva 

vnitra ČR a Agenturou pro sociální začleňování, snížit rizika sociálního vyloučení ve 

Varnsdorfu v oblasti vzájemného soužití v sociálně vyloučených lokalitách i mezi obyvateli 

těchto lokalit a ostatními obyvateli města, předcházet přestupkové a trestné činnosti vůči 

obyvatelům lokalit i činnosti páchané těmito obyvateli a předcházet nebo zmírňovat následky 

závislostí, agresivity apod. Projekt usiluje o snížení počtu spáchaných trestných činů, 

přestupků a společensky nežádoucích jednání zejména v sociálně vyloučených lokalitách, 

zajištění vymahatelnosti práva, prevenci sousedských sporů a bagatelní a latentní protiprávní 

činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší. 

Projekt zajistí další 4 pracovní pozice APK a u Domovníka preventisty bude celkem 3 

pracovní pozice ve vyloučených lokalitách. 

         

Celkové náklady dílčího projektu činí 6.534.012,50 Kč, z čehož částka ve výši 

6.184.012,50 Kč činí dotace a 350.000 Kč spoluúčast obce (dle zásad pro účast v projektu 

minimálně ve výši 5%). 
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Návrhy usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Projekt Asistenti prevence kriminality a Domovník - 

preventista  pro rok 2020-2022 z Výzvy 052 přes Operační fond zaměstnanosti. 

 

a dále  

 

Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním Projektu na APK a Domovník - preventista 

pro rok 2020-2022 ve Varnsdorfu v dotační Výzvě 052 přes Operační fond zaměstnanosti a to 

prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 

 

a dále 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním spolufinancování Projektu Asistenti 

prevence kriminality a Domovník - preventista pro rok 2020-2022 dle předloženého návrhu.  

 


