Vzájemné soužití, o.p.s., projekt: „Společně za práva a bezpečí“

Tisková zpráva
ukončení projektu „Společně za práva a bezpečí“
Posledním únorovým dnem skončil projekt „Společně za práva a bezpečí“, který byl realizován
od 1.3.2017 do 29.2.2020 prostřednictvím Evropského sociálního fondu, operačního programu
Zaměstnanost.
Projektem jsme preventivně působili na obyvatele 9 sociálně vyloučených lokalit města Ostravy
(Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Kunčičky, Radvanice, Vítkovice, Mariánské Hory, Poruba,
Zábřeh, Hrabůvka) a zdejších ubytoven. Cílovou skupinou projektu byly osoby žijící v těchto
lokalitách, především se jednalo o osoby romského etnika, které tvoří většinu obyvatel sociálně
vyloučených lokalit a ubytoven města Ostrava. Aktivity se zaměřovaly na prevenci rizik spojených se
životem v těchto lokalitách a s patologickými jevy obecně, které mohou vést
k rizikovému chování obyvatel. Pilířem projektu bylo 5 aktivit:
Prostřednictvím monitoringu lokalit/samostatnou depistážní činností v sociálně vyloučených
lokalitách a na zdejších ubytovnách jsme eliminovali možná rizika vzniku či rozvíjení sociálně
patologických jevů a napětí a napomáhali tak zajišťovat pořádek a bezpečí v těchto lokalitách.
Zároveň jsme podpořili přes 300 osob při zprostředkování individuální pomoci.
Společnými pochůzkami s příslušníky Policie ČR jsme usilovali o zlepšení komunikace mezi obyvateli
a Policií ČR, prohlubovali důvěru obyvatel v policii a vytvářeli bezpečné prostředí pro navázání
kontaktu s příslušníkem policie a tím eliminovali rizika vznikající z trestné činnosti.
Účastí na multidisciplinárních týmech jsme se aktivně zapojovali do řešení problémů a podíleli se tak
na zlepšování situace v těchto lokalitách a ubytovnách.
Přímou účastí na místě konání akcí jsme ve spolupráci s Policií ČR poskytovali relevantní informace
a předcházeli vzniku vyhrocených a nebezpečných situací, a zabraňovali vzniku paniky mezi účastníky
akce.
Besedami pro mládež jsme informovali o aktuálních problémech a sociálně patologických jevech.
Účastníci besedy si tak lépe uvědomili rizika sociálně patologických jevů a zjistili možnosti, jak jim
předcházet či je efektivně řešit.
Za celou dobu realizace projektu jsme se setkali s mnoha mimořádnými situacemi, které jsme řešili
individuálně nebo ve spolupráci s Policií ČR či v rámci multidisciplinárních týmů. Opakovaně jsme
upozorňovali na výrobu a prodeje drog, problematiku vzájemného soužití obyvatel v lokalitách,
hromadné vystěhovávání obyvatel z domů a lokalit, bezpečnostní situaci v lokalitách, nelegálně
provozované herny a v neposlední řadě i na děti v ohrožení.
Realizovaný projekt měl pozitivní odezvu jak u Policie ČR, tak u obyvatel sociálně vyloučených lokalit
i podpořených osob. Sami terénní asistenti, kteří aktivity v praxi vykonávali, jsou spokojeni s výsledky,
které za dobu realizace projetu uskutečnili, a které napomáhali k zajištění práva a bezpečí.
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