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Asistent prevence kriminality a komunitní práce ve městě Ralsko 

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0./0.0./15_042/0006115 

Město Ralsko začalo od ledna 2017 realizovat projekt Asistent prevence kriminality a 

komunitní práce ve městě Ralsko. Finanční prostředky získalo město z Operačního programu 

Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.  

Zpracovaný a schválený projekt vychází z Plánu prevence kriminality města Ralsko a 

Strategického plánu sociálního začleňování. V letech 2017 - 2019 tak budou ve městě, 

především v části Ploužnice a Náhlov, působit čtyři asistenti prevence kriminality, jejichž 

pracovní zaměření je především preventivního charakteru. Vykonávají pochůzkovou činnost 

v místech a lokalitách, které byly Analýzou pocitu bezpečí, identifikovány jako rizikové. 

Smyslem jejich práce je mírnit drobnou pouliční kriminalitu a přestupky proti občanskému 

soužití a veřejnému pořádku. 

„Cílem projektu je snížení počtu trestných činů a přestupků ve městě, garance bezpečnosti a 

veřejného pořádku ve městě, předcházení rizikového jednání a zvýšení pocitu bezpečí 

obyvatel," sdělil starosta Ralska Ing. Miloš Tita. 

Projekt se v Ralsku realizuje od 1.1.2017 – 31.12.2019. Finanční prostředky ve výši 85 % 

obdrželo město z Evropské unie, 10 % ze státního rozpočtu a 5% je hrazeno z rozpočtu města.  

Stěžejní částí projektu jsou jeho klíčové aktivity: Výběr asistentů prevence kriminality; 

Průběžné vzdělávání APK; Supervize; Zaměstnání CS; Evaluace a závěr projektu. Poslední 

klíčová aktivita zajistí kontrolu plnění cílů projektu a plnění požadovaných změn. 

Cílem projektu je především snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků v sociálně 

vyloučených lokalitách; předcházení rizikového jednání; zvýšení pocitu bezpečí obyvatel 

sociálně vyloučených lokalit i pocitu bezpečí obecně; zajištění vymahatelnosti práva a 

posílení subjektů garantujících dodržování práva jako je veřejná správa, Policie ČR a obecní 

policie; motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné; 

zvýšení pracovních a sociálních kompetencí; zvýšení vzdělání a zajištění praxe a 

zaměstnanosti. 

Z působení asistentů prevence kriminality v terénu přinášíme několik fotografií. 

Zpracovala: Bc. Jana Srbová, manažerka prevence kriminality.  

 

  

 

 


