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Rozdělení finančních prostředků 

Výběrové řízení na udělení příspěvků v oblasti prevence kriminality v roce 2009 
( rozpočet:  900 000,- Kč ) 

 
 

č.p 
 

ORGANIZACE 
 

NÁZEV PROJEKTU 
 

PŘÍNOS PROJEKTU 
PRO MČ PRAHA 1 

 

 

 
UDĚLENÁ 
ČÁSTKA 

 
POPIS   PROJEKTU  

1 Projekt Kodex 
 

Nebojíme se odlišnosti Kodex, o.p.s. působí v oblasti Prahy 1 od 
roku 2007 s cílem rozvíjet odbornou 
pedagogickou  a publikační činnost 
v oblasti multikulturní výchovy, 
mezináboženského dialogu a osobnostně 
sociálního rozvoje. Touto činností se snaží 
přispívat  k rozvoji společnosti, vzdělávání 
a osobnostnímu rozvoji obyvatel Prahy 1, 
napomáhá ale tím i zvýšení pocitu 
bezpečnosti, prevence kriminality 
s rasistickým a extrémistickým podtextem 
v centru města. 

30 000,- rozvoj aktivit v oblasti prevence kriminality s rasistickým 
extrémistickým podtextem. Zaměření na širší veřejnost a 
především na mladší generaci.Podpora 
mezináboženského a interkulturního dialogu, eliminace 
extrémistických názorů. 

na: provozní náklady, energie a poplatky, lektoři, 
propagace a dokumentace, admin. a produkční 
náklady , nákup publikací, provoz a parkování aut. 
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2 PRAK – sdružení 
pro prevenci 
kriminality 

Prak – projekt prevence 
kriminality Praha 1/2009 

Do projektu je zahrnuta informační složka- 
poučení  o trestní zodpovědnosti, trestním 
řízení,zákonu 218/2003 Sb., druzích trestů a 
výchovnách opatřeních,typech věznic, atd..  
Diskutujeme s žáky o trestech a jejich 
účelu, následcích uvěznění, a tím jsou 
aktivně zapojeni do děje. Projekt má 
zajištěnou supervizi a pravidelnou intervizi. 
3koly, které se zúčastní projektu PRAK 
v roce 2009: 
ZŠ Malostranská 626/7, Praha 1 
ZŠ J.Gutha – Jarkovského, Truhlářská 
1120/22 ,Praha 1 
ZŠ Vodičkova 683/22, Praha 1 
ZŠ Mikulandská 134/5, Praha 1 
ZŠ nám. Curieových 2, Praha 1  

75 500 Cílovou skupinou projektu jsou žáci 6. - 9.tříd.Cílem je 
postavit děti v kritickém věku dospívání před skutečnost 
osobní odpovědnosti za své jednání. Obsahem jsou 
besedy o trestní odpovědnosti,besedy o rasismu,exkurze 
do věznic a následné besedy. Přínosem je zvýšení 
právního vědomí žáků, zamyšlení nad osobní 
zodpovědností za své jednání, upozornit na následky 
kriminálního chování. Ročně se projektu v celé Praze  
účastní přes 4000 žáků, v Praze 1 je 700. 
 
Na: lektorné, organizaci programů, dopravu, materiál, 
xerox, poštovné, odměny, vzdělávání lektorů, provozní 
náklady (nájem, tel.), vstupné Terezín 

3 o.s. Ježek a Čížek 
 

Prezentace 
streetworkerské  činnosti 
projektu ,,Cesta- centrum 
sociálních a 
terapeutických aktivit´´ 
 na Hlavním nádraží 
v roce 2009 

Cílovou skupinou osob bez domova čítá 
několik tisíc jedinců ( v roce 2004 v Praze 
min. 3096 osob ). Z nich je s trvalým 
pobytem v Praze hlášeno je 23%. Praha 
slouží jako místo shromažďovací pro celou 
republiku. Praha 1 je tímto jevem 
z pražských částí zasažena nejvíce. 
Zvláštní pozornost chceme věnovat 
osobám do Prahy nově příchozím, kteří se 
zde teprve orientují, hledají si práci a u 
nichž hrozí riziko sociálně patologických 
jevů. Místem jejich největší koncentrace je 
prostor Hl. nádraží. 

 42 000,- Realizace 3 veřejných divadelních vystoupení .Vedlejším 
cílem projektu je prezentace práce streetworkera směrem 
k široké veřejnosti a prolomit sociální bariéry vedoucí 
k sociálnímu vyloučení skupiny. 
na: letáky a tisk, propagace, doprava scény, zapůjčení 
techniky,služby,produkční výdaje. 
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4 Český helsinský 
výbor 

Interaktivně proti rasismu 
a neonacismu 

Projekt se soustředí na vzdělávání obyvatel 
MČ , konkrétně na velmi zranitelnou 
skupinu školní a středoškolské mládeže, 
která je vystavena propagandě 
neonacistických a rasistických skupin. 
Vzdělávání a prevence těchto jevů je 
aktuální pro MČ především proto, že  na 
jejich území  pravidelně probíhá řada 
demonstrací a veřejných shromáždění 
organizovaných neonacistickým a 
radikálně nacistickým hnutím. ( Př: 
demonstrace Autonomních nacionalistů – 
leden 2008 ). 

150 000,- Cílová skupina: žáci ZŠ, SŠ a školní metodici prevence ( 
ŠMP ). Cílo projektu: posílení schopností a dovedností 
reagovat na projevy intolerance, rasismu a působit 
preventivně vůči tomuto chování. 
na: grafické práce, videodokument, komiks,infolisty. 

5 Gallery art factory, 
o.p.s. 

Kontrolovaná svoboda. 
Prevence vandalizmu a 
sprejerství na Praze 1 

Projekt přináší do pražského prostředí 
prezentaci v rámci nelegálního sprejerství a 
vandalizmu ve veřejném prostředí na Praze 
1. Tento projekt dává možnost mladým 
lidem zapojit se diskuse o vandalismu a 
sprejerství a zároveň jim dát možnost 
veřejně a legálně se realizovat v rámci 
sprejerství na Praze 1. Přínosem v tomto 
ohledu by mohlo být umístění panelového 
hranolu vyhrazeného pro legální sprejerství 
na MČ Praha1 a zabránit tak poničení 
památek,vlaků metra či chráněných budov. 

200 000,- Cíl: vytvořit prostor pro komunikaci a hledání 
vzájemných východisek, aby mladí lidé nesahali po 
plechovkách se spreji, zároveň jim dát možnost veřejně a 
legálně se realizovat v rámci sprejerství na Praze 1. 
na: provozní náklady, produkční náklady, honoráře 
účastníků diskusí, pronájem videoprojektoru, náklady na 
propagaci. 
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6 Poradna pro 
integraci, občanské 
sdružení 

Migranti,kriminalita a 
Praha 1 

Projekt je zaměřen na migranty, kteří se 
dostanou do existenčních 
problémů.Příslušníci cílové skupiny jsou 
ohroženi bezdomovectvím, kriminalitou a 
jako zdroj obživy mohou využívat drobných 
krádeží. Území Prahy 1 se pak stává díky 
své specifičností stává centrem jejich 
působení. Projekt, tak řeší či pomáhá 
preventivně řešit nárůst kriminality na 
Praze 1 spojený s hrozbou sociálního 
vyloučení cílové skupiny v důsledku špatné 
integrace. 

70 000,- Cíl: terénní práce přímé pomoci, informovanost cizinců, 
kteří v důsledku hospodářské krize přicházejí z jiných 
krajů republiky do Prahy, především Praha 1. 
na: kancelářské potřeby, pohonné hmoty, nájem 
kanceláře, služby, energie a telefony, právní a 
ekonomické služby, opravy a udržování zařízení. 

7 Česká tábornická 
unie Praha, Mladé 
lvice 

poznání historických 
památek jako prevence 
proti vandalismu a 
sprejerství 

Vedle rekreačních a pohybových her a 
výletů v přírodě, je oddíl zaměřen na 
poznávání historických a uměleckých 
památek,zejména pražských,historii města 
a země. Formou her ,soutěží, dramatických 
inscenací, řemeslných dílen, přednášek a 
vycházek po městě přibližuje dětem MČ 
Prahy 1 historii a kulturu města. Projekt se 
snaží o zvýšení informovanosti a 
vzdělanosti dětí na MČ Praha 1. 

22 500,- Cíl: pořádání náborových akcí s cílem podchytit zájem 
nových členek z řad dětí 1. školní stupně v Praze 1. 
na: materiál potřebný k náboru(xerox,poštovné), 
výtvarný materiál k hrám a 1 x použití vypalovací pece, 
doprava materiálu na akce, šicí stroj, projekční plátno, 
stativ, ukazovátko. 
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8 Farní charita Výtvarný ateliér Planeta 
poznání pro osoby 
v sociální nouzi, 
převážně lidi bez domova 

Navázáním kontaktu s lidmi z cílové 
skupiny na základě zájmu o společnou věc 
je umožněno lépe ovlivnit zvyklosti a 
názory těchto lidí-tím je dána příležitost 
k jejich ovlivňování v oblasti 
hygieny,získání prostředků obživy a 
finančních prostředků, chování klidem 
z většinové společnosti. Snažíme se tak 
snižovat zátěž, kterou tito lidé představují 
pro společnost. Vzhledem k ke zvýšenému 
výskytu v oblasti MČ Praha 1 je naše práce 
přínosem nejen pro občany zde žijící a 
pracující,ale též pro návštěvníky centra 
Prahy. 

60 000,- Ateliér je zaměřen na integraci osob bez domova za 
přispění uměleckých aktivit, snaží se zmírňovat důsledky 
psychické izolovanosti těchto lidí. V letošním roce, 
rozšíření počtu  pracovních setkání/výtvarné práce 
s klienty.Získání nových prostorů pro konání výtvarného 
ateliéru. 
Na: výtvarné potřeby pro práci s klienty, propagační 
materiály, doprovodné služby (rámování, fotoslužby 
apod.), kancelářské potřeby,právní a ekonomické 
služby.elektřina. 

9 Naděje 
 

Aktivity prevence 
kriminality  
v nízkoprahovém denním 
centru 

Přínosem projektu je systematicky vedená 
terapeutická práce s osobami projevujícími 
sociálně patologické jednání, které 
navštěvují nízkoprahové denní centrum na 
Praze 1 nebo se pohybující po území Prahy 
1 pohybují. Z popisu cílové skupiny vyplívá, 
že se jedná o osoby predisponované ke 
kriminálnímu jednání.Realizací projektu 
dochází ke zmírňování takového jednání a 
snaze o změnu životního způsobu. 

64 000,- Přínosem projektu je systematická terapeutická práce s 
mladými lidmi ve věku 18-26 let a jejich zapojení do 
aktivit, které podpoří jejich schopnosti a motivaci ke 
změně životního stylu. Tito lidé využívají služeb 
nízkoprahového centra Bolzanova 7.  
Na: OON, literaturu, vstupenky na společenské akce, 
potřeby pro terapeutické aktivity, potřeby pro terapii a 
výcvik ( papír,psací a kreslící potřeby aj.), energie, nájem 
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10 R-R  
Kvítka 

 Přínosem projektu pro MČ Praha 1 je 
posílení rozvoje speciálního poradenství, 
sociální integrace osob ohrožených 
sociální exkluzí,snížení výskytu pohlavně 
přenosných chorob, rozvoj terénních 
programů, zvýšení informovanosti osob 
z cílové skupiny, zlepšení metod ochrany 
vlastní osoby před násilím a trestnou 
činností,zlepšení celkové zdravotní,sociální 
a psychické situace uživatelů. 

90 000,- Cíl:Prevence likvidace komerčních sexuálních pracovišť 
a prevence před  nástrahami k páchání vlastní trestné 
činnosti. 
Cílová skupina: pro terénní práce-sexuální pracovnice,u 
sociálního poradenství – sexuální pracovnice. 
na: kancelářské potřeby, odborná literatura, preventivní 
materiály,PHM, edukační materiály, spotřeba energie, 
cestovné, nájemné, poštovné, tel. a internet, poradenské 
služby, oprava a údržba sanitky, školení a vzdělávání, 
mzdové náklady,OON_DPČ pro 1 koordinátorku.  

11 Katolický domov 
studujících 

Krásou proti vandalismu Realizace projektu nabídne pozitivní 
alternativu tvořivého prožívání volného 
času skupině mladých lidí, kteří jsou 
potencionálními aktéry vandalismu. Lze 
oprávněně očekávat, že zážitková forma 
realizace projektu přispěje k vytvoření 
kladných hodnot mezi cílovou populací. MČ 
Praha 1 zde vystupuje jako instituce 
zabývající se aktivně prevencí sociálně 
patologických jevů. 

20 000,- Cílovou skupinou jsou studentky (15-20 let) katolického 
domova, které budou mít možnost pod odborným 
pedagog. vedením vytvářet ozdobné textilie- přehozy na 
postele.V rámci projektu si mladí lidé mohou nacvičit 
modely chování pro vztah ke společnosti. 
Na: OON, materiál (látky,barvy na textil, výtvarné 
pomůcky) 

 


