Záměr projektu
Projektem ve spolupráci s PČR zajistíme bezpečí a
pořádek v soc. vyl. lokalitách. Lidé, kteří vlivem
kumulovaných problémů vycházející z prostředí
jsou více vystavováni sociálně patologickým jevům
a v tomto důsledku se projevují rizikovým chováním
od přestupkové činnosti až po závažnou trestnou
činnost a to v roli pachatele tak možné oběti.
Projekt reaguje na potřebu informovanosti obyvatel
lokalit v otázkách bezpečnosti a rizikového chování,
také na narůstající netoleranci majority k menšině.

Náš cíl…
Napomoci vytvořit v sociálně vyloučených
lokalitách bezpečnější prostředí a to zejména
snahou o zmírnění či eliminaci sociálně
patologických jevů a jejich dopadů na obyvatele
těchto lokalit a ubytoven v rámci města Ostravy a
to v součinnosti s PČR), překonávání bariér mezi
obyvateli sociálně vyloučených lokalit a majoritní
společnosti, přispět ke zlepšení vztahů ve
společnosti. Informovat obyvatele lokalit o míře
jejich ochrany ze strany PČR a o rizicích vlastních
spontánních projevů odporu apod.

Cílová skupina
Cílovou skupinou tvoří obyvatelé sociálně
vyloučených lokalit a ubytoven ve městě Ostrava.
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Projekt: „Společně za
práva a bezpečí“
Projekt je realizován z finanční podpory Evropského
sociálního fondu

Aktivita: č. 1. Monitoring lokalit
Zaměřujeme se na osoby žijící v sociálně
vyloučených lokalitách a na ubytovnách města
Ostravy. Napomáháme zajišťovat bezpečí a pořádek
v lokalitách.

Aktivita: č. 2. Společné pochůzky
s PČR
Usilujeme o zlepšení komunikace mezi obyvateli
sociálně vyloučených lokalit a ubytoven a Policií ČR.
Motivujeme obyvatele ohlašovat trestnou činnost.
Vytváříme most mezi obyvateli sociálně
vyloučených lokalit a ubytoven a Pollicií ČR.

Aktivita: č. 3. Spolupráce s dalšími
subjekty
Pravidelně se účastníme setkání
Multidisciplinárních týmů na území města
Ostrava. Předáváme zde informace a podněty z
lokalit a ubytoven a napomáháme při
společném řešení problémů.

Aktivita: č. 4. Preventivní akce
Monitorujeme lokality, internet, sociální sítě
za účelem zjistit plánované akce/demonstrace
nejen s rasistickým či extrémistickým
podtextem, které by mohly ohrozit klid a
pořádek v lokalitách či na ubytovnách města
Ostravy. V průběhu konání akce/demonstrace
jsme v místě přítomni a uklidňujeme situaci,
zabraňujeme šíření paniky a poskytujeme
relevantní informace obyvatelům.

Místo působení
Projekt je realizován v sociálně vyloučených
lokalitách a ubytovnách města Ostravy:
 Moravská Ostrava a Přívoz (ul. Jílová, Jirská,
Spodní, Vaškova, Cihelní, Palackého, Božkova,…)
 Slezská Ostrava (ul. Technická, Na Liščině,
Sodná,…) Hrušov, Muglinov (ul, Olešní,
Keramická…)
 Ostrava – Kunčičky (ulice Holvekova,
Škrobálkova, Vratimovská, Pstruží, Osada
Míru,…)
 Radvanice – Bartovice (ul. Vrchlického,
Trnkovecká, Lipinská, Radvanická,…)
 Ostrava Vítkovice (ul. Tavičská, Zengrova,
Erbenova…)
 Ostrava – Mariánské Hory, a Hulváky (ul. Bílá,
Cottonové, Hany Kvapilové, Zelená, Žákovská,…)

Aktivita: č. 5. Besedy v sociálně

 Ostrava Jih – Zábřeh, Hrabůvka,

vyloučených lokalitách

 Ostrava – Poruba (ul. Dělnická, Skautská,…)

Besedami se snažíme předcházet sociálně
patologickým jevům. Poskytujeme informace o
rizicích či efektivnímu řešení sociálně patologických
jevů.

 Ubytovny: Jílova, Cihelní, Areál, Čujkovova,
Metalurg, Hlubina, DHM, Soiva, Výstavní,
Žákovská,…

