Pravidla soutěže

Nejlepší projekt prevence kriminality
na místní úrovni pro rok 2021
Soutěž o „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni“ vyhlašuje Ministerstvo vnitra
prostřednictvím odboru prevence kriminality. Smyslem soutěže je ocenění úspěšné
preventivní práce v terénu a podpora výměny zkušeností a dobré praxe. Poprvé byla soutěž
vyhlášena v roce 2011.
Od roku 2017 se jedná o cenu Ministerstva vnitra a Republikového výboru pro prevenci
kriminality (dále jen „Republikový výbor“). Také se upřesnil název, kdy místo původního
„Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“ došlo k úpravě na „Nejlepší projekt prevence
kriminality na místní úrovni“.
Cena v soutěži se uděluje za nejlepší projekty prevence kriminality na místní úrovni dle
každoročně zvoleného tématu. Téma navrhne odbor prevence kriminality a schválí
Republikový výbor.
Téma pro rok 2021
Pro rok 2021 bylo Republikovým výborem zvoleno téma:
Prevence kriminality v době pandemie
Daným tématem Republikový výbor reaguje na mimořádnou situaci spojenou s pandemií
nemoci COVID-19 a změnami, které do společnosti tato nemoc přinesla. V oblasti prevence
kriminality to byly například nové typy jednání či v některých již existujících problematikách
jejich zvýšený či závažnější výskyt (rizikového chování na internetu, zejména v oblasti
groomingu, sextingu, pornografie, dále domácí násilí, podvody se zdravotnickým materiálem,
šíření nakažlivé nemoci apod.). Realizátoři preventivních aktivit se také museli přizpůsobit
omezujícím epidemiologickým opatřením, když mj. došlo k výraznému omezení kontaktů
mezi lidmi, s některými ohroženými skupinami nebylo možné napřímo pracovat vůbec a
realizátoři museli hledat nové, často inovativní, způsoby práce. Oba tyto příklady vlivu
pandemie na prevenci kriminality nás zajímají. Věříme, že shromáždění dobré praxe i
pomocí nominací do této soutěže pomůže v případě budoucí potřeby se s takovou situací již
příště lépe vypořádat.

Kritéria pro projekty nominované do soutěže
Hlavní kritérium:
●

Do soutěže mohou být nominovány projekty, jejichž realizátorem je územní
samosprávní celek, dobrovolný svazek obcí, útvar Policie České republiky, středisko
Probační a mediační služby nebo právnická osoba věnující se prevenci kriminality na
místní úrovni.

Hodnotící kritéria:
●
●
●
●
●
●

Projekt by měl respektovat priority aktuální Strategie prevence kriminality.
Projekt by měl být pokud možno originální a měl by obsahovat inovativní prvky.
V rámci projektu by měl být kladen důraz na multioborovou spolupráci.
Projekt by měl přinášet komplexní přístup k řešení problematiky.
Projekt by měl být účinný ve smyslu dopadu na cílovou skupinu (snížení určitého typu
kriminality, vlivu na preventivní chování, zvýšení pocitu bezpečí občanů apod.)
Projekt by měl být udržitelný a pokud možno přenositelný do dalších lokalit.
Pravidla pro nominaci

a. Projekty do soutěže mohou nominovat krajští manažeři prevence kriminality a krajská
ředitelství Policie ČR cestou policejního prezídia. Dále byla se žádostí o nominaci
oslovena Probační a mediační služba, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a
Úřad vlády, odbor protidrogové politiky.
b. Dopis s výzvou k předkládání nominací projektů do soutěže zasílá výše zmíněným
osobám odbor prevence kriminality MV. Přílohou dopisu jsou tato pravidla, termín pro
předkládání projektů a dotazník s formulovanými otázkami, respektujícími kritéria
posuzování projektů.
c. Krajští manažeři prevence kriminality nominují do soutěže dva projekty.
d. Policejní prezidium může nominovat tři projekty s dopady na místní úrovni a po jednom
projektu může nominovat každé krajské ředitelství.
e. Probační a mediační služba, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Úřad vlády,
odbor protidrogové politiky mohou nominovat do soutěže maximálně tři projekty.
f.

Nominace není vázána na to, zda byl projekt podpořen z některého z dotačních titulů
Programu prevence kriminality MV a podstatné není ani to, kdo byl v rámci projektu
konečným dodavatelem služeb.

Hodnocení projektů a složení poroty
Nominované projekty posuzuje porota soutěže. Roli poroty vykonává Komise Republikového
výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k
poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen „Komise“).
Členové komise dostanou projekty zhruba ve 14 denním předstihu emailem na prostudování.
Konečný verdikt vzejde z jednání komise (předpokládá se zpravidla posuzování a hodnocení
elektronickou formou per rollam).
Každý člen poroty určí pořadí pro pět nejlepších projektů s přidělením bodů dle umístění
(1. místo – 5 bodů, až 5. místo – 1 bod). Z hodnocení (součtem bodů) vzejdou tři
nejúspěšnější projekty, které budou oceněny.
Na projektech se hodnotí kritéria pro projekty nominované do soutěže uvedená v těchto
pravidlech a formuláři popisu projektu (příloha č. 2).
Po schválení doporučení Komise celým Republikovým výborem dostanou všichni
předkladatelé písemné vyrozumění o tom, zda se jimi nominované projekty dostaly či
nedostaly mezi tři vítězné. Předkladatelům vítězných projektů bude oznámen termín a místo
předávání cen.
Pravidla pro zasílání nominací
●

Nominace jsou zasílány na předepsaném formuláři (příloha č. 2).

●

Nominace jsou zasílány elektronickou formou, a to prostřednictvím datové schránky
na Ministerstvo vnitra (6bnaawp).

●

Pokud chce předkladatel poskytnout doplňující materiály ve fyzické podobě, může je
zaslat na adresu:
Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminality
Na Štolou 3
170 34 Praha 7

●

Přijaty budou nominace zaslané do 10. srpna 2021.
Ocenění vítězných projektů

Tři vítězné projekty obdrží cenu – pamětní předmět a diplom.

Vítězné projekty i další do soutěže nominované projekty budou popularizovány na webech
Ministerstva vnitra a prevence kriminality v rámci výměny dobré praxe.
Předání ocenění proběhne v rámci Národních preventivních dnů 6. a 7. 10. 2021 v Plzni.
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