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SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ o.s. je občanské sdružení, které se zaměřuje prioritně na téma bezpečnosti a
prevence kriminality. Usiluje o větší zapojení občanů do rozhodování o bezpečnostních problémech a
podporuje partnerství mezi občany a úřady při řešení otázek, které se týkají oblasti bezpečnosti,
prevence kriminality a sociálních věcí. Tyto cíle naplňuje prostřednictvím konkrétních projektů,
nabídkou poradenské služby, realizací odborných seminářů a setkání ke konkrétním problémům,
zprostředkováním příkladů dobré praxe a vydáváním odborných a informačních materiálů.
Obcím, obecním policiím, Policii ČR, školám a školským zařízením, nevládním organizacím a mnoha
dalším institucím nabízí Společně k bezpečí o.s. lektorské a poradenské služby v oblasti prevence
kriminality, školní a sociální pedagogiky, community policing a právního vědomí.
Problematika bezpečnosti na místní úrovni ‐ pohled neziskové organizace
A) Identifikace nedostatků


Občan/občanské sdružení není pro úřad partnerem; obce a policie nejsou příliš ochotné
zapojovat občany do rozhodování o bezpečnostních a preventivních opatřeních



Bezpečnostní agenda není v řadě obcí/měst akcentována; prevence kriminality je nesmyslně
zužována na kamerové systémy a práci s dětmi a seniory; nešíří se příklady dobré praxe, nebo
o ně není zájem.



Chybí finanční zdroje, díky kterým by se mohli občané podílet na rozhodování o tom, jak
bude vypadat bezpečnostní politika v jejich obci či městě; občanská sdružení nemohou být
přímým žadatelem o finanční prostředky na projekty, které by zkvalitnily fungování veřejné
správy (vč. policie) – to se týká jak prostředků ze státního rozpočtu, tak z fondů EU



Interdisciplinární spolupráce na místní úrovni v oblasti bezpečnosti je nízká, pouze formální
nebo vůbec žádná; s ne‐komunikací se setkáváme i mezi odbory jednoho úřadu. Pro občana
je to matoucí, pro správu věcí veřejných neefektivní.



Neziskové organizace bývají vnímány jako „žebravé řády“ – neustále musíme prokazovat, že
neděláme samoúčelné aktivity, a téměř pokaždé si s institucemi veřejné správy vyjasňovat, že
naše pozice jsou rovnocenné, založené na partnerství.

B) Možnosti řešení
 Pokud veřejná správa (vč. policie) chce být skutečně efektivní službou veřejnosti, musí se ptát
občanů, co od ní očekávají, jaké jsou (nejen) v oblasti bezpečnosti jejich názory, přání a
možnosti aktivního zapojení
 Komplexní a strukturovaný přístup k prevenci kriminality; každý má svou roli a neměl by ji
opouštět – policie a obec v situační prevenci, obec, školy a neziskové organizace v sociální
prevenci, specializované služby v prevenci viktimizace; prevence kriminality nejsou jen
kamerové systémy a aktivity pro děti a seniory
 Existence mechanismů, které zajistí skutečnou interdisciplinární spolupráci v oblasti
bezpečnosti.
 Zajištění finančních zdrojů, které umožní občanským sdružením čerpat přímou cestou dotace
na projekty, vedoucí k prosazení občanských zájmů v oblasti bezpečnostní politiky na místní
úrovni.
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