Příloha č. 5
Vstupní indikátorová soustava Strategických plánů sociálního začleňování
Název ukazatele
TRH PRÁCE

Definice

Jednotka

Výchozí hodnota
K 31. 12. 2014
Celkem
22 501
nad 5m
16 130
nad 12m 11 159

Počet uchazečů v evidenci ÚP

Počet uchazečů (celkově a ze sociálně
vyloučených lokalit - pokud lze určit) v evidenci
úřadu práce v posledním kalendářním roce (únor
uchazeč
a září kvůli sezónnosti); celkem, déle než
5 měsíců, déle než 1 rok, z toho se základním
vzděláním, muži/ženy

K 31. 12. 2015
Celkem
19 526
nad 5m
13 637
nad 12m
9 670
z toho ZŠ
3 274
muži
4 424
ženy
5 238
MČ Brno-sever:
Celkem
2 457
z toho ZŠ
907
nad 5m
1 829
nad 12m
1 364
z toho ženy 738
MČ Brno-střed

1

Celkem
5 840
z toho ZŠ
2 401
nad 5m
4 349
nad 12m
3 212
z toho ženy 1 439
MČ Brno-Židenice
Celkem
1 153
z toho ZŠ
375
nad 5m

Počet uchazečů vyřazených ze
sankčních důvodů z evidence
ÚP

Počet uchazečů ze sociálně vyloučených lokalit
obce/města, kteří byli za poslední 3 roky vyřazeni uchazeč
z evidence úřadu práce.

Počet uchazečů v evidenci ÚP,
kteří využili nástrojů APZ

Počet uchazečů (za celou obec), kteří za poslední
uchazeč kalendářní rok prošli aktivizačními programy
účastník
(rozdělit na VS, APP, VPP, SÚPM a podle
programu
činnosti/oboru/zaměstnavatele)

Počet uchazečů v evidenci ÚP,
kteří úspěšně prošli
poradenskými a tréninkovými
programy

Počet uchazečů (za celou obec), kteří za poslední
uchazeč kalendářní rok úspěšně prošli poradenskými a
účastník
tréninkovými programy (motivace, diagnostika,
programu
poradenství, trénink, zprostředkování)
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810

nad 12m
616
z toho ženy
355
MČ Brno-sever: 632
vč. opakovaných 995
MČ Brno-střed 2 378
vč. opakovaných 3 985
MČ B-Židenice 292
vč. opakovaných 468
K 31. 12. 2015
VPP
SÚPM

351
1 161

K 31. 12. 2015
cca 3 000

K 31. 12. 2015

Počet uchazečů v evidenci ÚP,
kteří dokončili rekvalifikace

Celkem
1 170
Počet uchazečů (za celé město), kteří za poslední
Z toho žen
642
kalendářní rok úspěšně dokončili rekvalifikaci
uchazeč (programy ÚP, projekty dalších organizací), z
účastník kurzu Velmi široká škála, nejčastěji:
toho muži/ženy, rekvalifikační obory (výčet)
Účetnictví, administrativa,
podnikání, svařování, ŘP,
masáže, pečovatelství

Počet rekvalifikací

Počet rekvalifikačních kurzů dostupných pro
uchazeče ze sociálně vyloučených lokalit
obce/města za poslední kalendářní rok,
rekvalifikační obor a realizátor

rekvalifikace

Rekvalifikační kurzy jsou
dostupné pro všechny
uchazeče – posuzuje se
individuálně vhodnost a
uplatnitelnost na trhu práce

Kapacita rekvalifikací

Počet uchazečů, kteří byli za poslední kalendářní
rok zařazeni do rekvalifikací.

uchazeč

1 149
Počet míst pro
nekvalifikované

Počet pracovních míst pro
nízkokvalifikované

Počet volných pracovních míst na lokálním trhu
práce (obec/město a okolí), z toho počet volných
pracovních míst vhodných pro cílovou skupinu,
volných míst na uchazeče (únor a září kvůli
pracovní místo
sezónnosti), z toho v rámci "podporovaných
pozic" (např. v sociální firmě, u spolupracujících
subjektů s poradenskou podporou apod.)

K roku 2014
Únor: 201
Září: 578
K roku 2015
Únor: 867
Září: 1 424
Vhodné pro CS:
cca 70 %
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Název ukazatele
VZDĚLÁVÁNÍ
Počet dětí a žáků se SVP nebo
s potřebou podpůrných a
vyrovnávacích opatření 1)

Definice

Jednotka

Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou
podpůrných a vyrovnávacích opatření (viz
dítě/žák
vysvětlivky) podle věku (předškolní, ZŠ, SŠ) za
poslední školní rok

Výchozí hodnota
MŠ: 319
NNO + DROM – neformální předškolní
vzdělávání: 382
ZŠ: 1 876
Celkem: 2 577

Záškoláctví ve školách
vzdělávajících děti ze sociálně
vyloučených lokalit

Počet žáků s neomluvenými hodinami nebo
opakovaným skrytým záškoláctvím ve školách
žák
vzdělávajících děti ze sociálně vyloučených
lokalit za poslední školní rok
Celkem: 205

Počet žáků, kteří předčasně
ukončili docházku 1)

Počet žáků ZŠ a SŠ, kteří předčasně ukončili
docházku za poslední školní rok

žák
Celkem ZŠ: 56

Počet žáků, kteří se vzdělávají
podle RVP ZV LMP

Počet dětí se SVP nebo s
potřebou podpůrných a
vyrovnávacích opatření ve
všech formách předškolního
vzdělávání

Počet žáků, kteří se v posledním školním roce
žák
vzdělávali podle RVP ZV LMP

Počet dětí se SVP nebo s potřebou
podpůrných a vyrovnávacích opatření ve
všech formách předškolního vzdělávání (MŠ,
přípravný ročník, předškolní klub apod.) za
poslední školní rok
4

dítě/žák

Celkem: 69
MŠ: 319
Přípravné třídy: 119
NNO a DROM – neformální předškolní
vzdělávání: 202

Počet dětí a žáků se SVP nebo
s potřebou podpůrných a
vyrovnávacích opatření, kteří
využívají podpory organizace
působící ve výchově nebo
vzdělávání (včetně zájmového
a neformálního) 1), 3)

Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou
podpůrných a vyrovnávacích opatření, kteří
navštěvovali různé formy podpůrných
dítě/žák
programů v rámci předškolních klubů, MŠ, ZŠ,
SŠ, NZDM, knihoven aj. v posledním
kalendářním roce

Celkem: 640
NNO a DROM – neformální předškolní
vzdělávání: 202
MŠ: v krátkém časovém úseku nebylo
možné zjistit počty dětí
ZŠ – ve školních družinách: 15 žáků, v
krátkém časovém úseku nebylo možné
zjistit další počty
NZDM vč. dlouhodobého doučování:
741
Další aktivity NNO (letní tábory,
dramatická výchova): 80
Celkem: 1 023
Celkem: 192
(NNO + DROM, ZŠ a MŠ zřizované
městem/městskými částmi)

Počet organizací působících ve
výchově a vzdělávání (včetně
zájmového a neformálního),
které podporují děti a žáky se
SVP nebo s potřebou
podpůrných a vyrovnávacích
opatření

Počet organizací působících ve výchově a
vzdělávání (včetně zájmového a
Mateřské školy: celkem 137, z toho 23
neformálního), které v posledním
je součástí ZŠ
kalendářním roce podporovaly děti a žáky se
organizace
SVP nebo s potřebou podpůrných a
Edukativně stimulační skupiny: 67
vyrovnávacích opatření; vč. výčtu podpůrných
Logopedická prevence: 53
programů, kapacit, cílové skupiny,
Speciální pedagogika („dys“ kluby): 2
provozovatele
Cílová skupina: děti v předškolním
vzdělávání do věku 7 let (před
nástupem do ZŠ)
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Kapacity: v krátkém časovém úseku
nebylo možné zjistit
Základní školy: celkem 66
Logopedická prevence: 17
Edukativně stimulační skupiny: 19
Speciální pedagogika („dys“ kluby): 34
Školní poradenské pracoviště nebo
podpora výchovného poradce: 62
Cílová skupina: žáci v základním
vzdělávání
Kapacity: v krátkém časovém úseku
nebylo možné zjistit
NNO + DROM: neformální předškolní
vzdělávání a/nebo NZDM
1) Neformální předškolní vzdělávání
Cílová skupina: děti v neformálním
předškolním vzdělávání do věku 7 let
(před nástupem do ZŠ)
Kapacita neformálního předškolního
vzdělávání NNO + DROM: 70
2) NZDM
Cílová skupina: děti a mladí lidé ve věku
6-26 let
Kapacity NZDM a dlouhodobého
doučování realizovaných NNO: 183
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Další programy:
IQ Roma Servis z.s.: Gendalos
Cílová skupina: žáci SŠ, studenti VŠ
Kapacita: 45
Česko-britská o.p.s.: neformální
vzdělávání v rámci volnočasových aktivit
a pobytových a příměstských táborů
Cílová skupina: děti/žáci ve věku 4-16
let
Kapacita: 60
Džas z. s.: neformální vzdělávání v rámci
volnočasových aktivit, dramatická
výchova
Cílová skupina: děti/žáci ve věku 6-18
let
Kapacita: 30
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Název ukazatele
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ a RODINA

Definice

Jednotka

Výchozí hodnota

Agenda a typ
Průměrný měsíční
dávky NSD (31. 12. počet vyplacených
2014)
dávek
Hmotná nouze

Počet příjemců těchto příspěvků a
dávek v obci: státní sociální podpora
(přídavek na dítě, příspěvek na
bydlení, rodičovský příspěvek),
hmotná nouze (příspěvek na
živobytí, mimořádná okamžitá
pomoc). Měsíčně za kalendářní rok
2014.

Počet příjemců těchto příspěvků a
dávek v obci: státní sociální podpora
(přídavek na dítě, příspěvek na
bydlení, rodičovský příspěvek),
měsíční počet vyplácených
hmotná nouze, příspěvek na
dávek
živobytí, mimořádná okamžitá
pomoc. Měsíčně za kalendářní rok
2014.

Příspěvek na
živobytí
Doplatek na
bydlení
Mim. okamžitá
pomoc
Příspěvek na péči

6 398
3 139
354
13 516

Dávky zdravotně postiženým
Příspěvek na
mobilitu
Příspěvek na
zvláštní pomůcku

9 423
25

Státní sociální podpora
Přídavek na dítě
Rodičovský
příspěvek
Příspěvek na
bydlení

8

14 150
10 966
11 198

Jednorázové dávky
(porodné a
43
pohřebné)
Pěstounské dávky

660

Agenda a typ
Celkové částky za
dávky NSD (31. 12.
příslušný rok 2014
2014)
Hmotná nouze
Příspěvek na
živobytí
Doplatek na
bydlení
Mim. okamžitá
pomoc
Výše vyplacených příspěvků a
přídavku

Příspěvek na péči

Výše vyplacených dávek SSP za
poslední kalendářní rok

výše dávek

336 616 532,00 Kč
137 697 883,00 Kč
5 204 041,00 Kč
803 271 694,00 Kč

Dávky zdravotně postiženým
Příspěvek na
mobilitu
Příspěvek na
zvláštní pomůcku

45 422 400,00 Kč
30 852 993,00 Kč

Státní sociální podpora
Přídavek na dítě
Rodičovský
příspěvek
Příspěvek na
bydlení
9

101 939 944,00 Kč
932 175 504,00 Kč
527 866 590,00 Kč

Jednorázové dávky
(porodné a
5 935 000,00 Kč
pohřebné)
Pěstounské dávky

Počet dlužníků/zadlužených
domácností

Počet rodin s uloženými sankcemi,
počet a druh sankcí uložených
OSPOD za kalendářní rok 2014

52 810 461,00 Kč

Kvalifikovaný odhad podílu
zadlužených obyvatel SVL (dle
situační analýzy), počet klientů
dluhových poraden, počet
dlužník/zadlužená
domácností v exekuci, počet
domácnost
dlužníků vůči městu (na nájemném,
odpadech, MHD). Za kalendářní rok
2014.

Odhad cca 7 000 dlužících osob z toho 2
500 domácností dlužících na nájemném

Počet rodin s uloženými sankcemi,
počet a druh sankcí uložených
OSPOD za kalendářní rok 2014 dle
rozhodovací činnosti obecního
úřadu

Rozhodovací činnost obecního
úřadu
Výchovná opatření podle § 13
odst. 1 ZSPOD
napomenutí
dohled
omezení
uložené
dítěti
z toho
omezení
uložené
rodiči nebo
jiné
odpovědné
osobě
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rozhodnutí

Počet
případů
9
4
2
0

0

využití
odborné
poradenské 2
pomoci nebo
terapie
povinnost
prvního
setkání se
zapsaným
mediátorem
Rozhodnutí o uložení povinnosti
využít odbornou poradenskou
pomoc podle § 12 odst. 1 ZSPOD
Z toho rozhodnutí uložená v
případě, že rodiče nejsou schopni
řešit problémy spojené s
výchovou dítěte
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
nahlédnutí do spisové
dokumentace
Pořádkové pokuty podle § 53
odst. 5 ZSPOD
Počet
kontaktů/návštěv/intervencí/klientů
OSPOD (z toho z důvodu
zdravotního ohrožení dítěte) v
kalendářním roce 2014

Počet
kontaktů/návštěv/intervencí/klientů
Evidovaný počet
OSPOD (z toho z důvodu
kontakt/návštěva/intervence
případů
zdravotního ohrožení dítěte) v
kalendářním roce 2014
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13 332

0

2

2

0
6

Podané návrhy (podněty) k soudu ze Podané návrhy (podněty) k soudu
strany OSPOD
ze strany OSPOD (typologie)
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návrh k soudu

Omezení výkonu
rodičovské
odpovědnosti
Zbavení rodičovské
odpovědnosti
Pozastavení
výkonu rodičovské
odpovědnosti
Uložení
výchovného
opatření podle § 13
zákona
č. 359/1999 Sb.
(dále jen ZSPOD)
Nařízení
výchovného
opatření podle
§ 13a ZSPOD
Nařízení ústavní
výchovy
Zrušení ústavní
výchovy
Určení nezájmu
rodičů o dítě

3
12
0

14

13

83
8
51

Nařízení
předběžného
opatření podle
§ 924 Občanského
zákoníku celkem

124

z toho

soudem
vyhověno
soudem
zamítnuto

Prodloužení
ústavní výchovy

25

Svěření dítěte do
péče zařízení pro
děti vyžadující
okamžitou pomoc

23

Svěření dítěte do
pěstounské péče
na přechodnou
dobu
Určení rodičovství
Popření otcovství
Pozastavení
výkonu povinnosti
a práva péče o dítě
u nezletilého
rodiče

13

23
18
21

0

72
34

Zachování
povinnosti a práva
péče o dítě a styku
0
s dítětem u rodiče
omezeného ve
svéprávnosti

Podané podněty (oznámení) policii
nebo státnímu zastupitelství

Podané podněty (oznámení) policii
nebo státnímu zastupitelství
(typologie)

podnět

Zanedbání povinné
výživy (§ 196 TZ)
Týrání svěřené
osoby (§ 198 TZ)
Ohrožování
výchovy dítěte (§
201 TZ)
Ublížení na zdraví
(§ 145 až § 148 TZ)

36
19
53
11

Jiný trestný čin
proti životu, zdraví,
svobodě, lidské
14
důstojnosti,
mravnímu vývoji
nebo jmění dítěte
Počet dětí v rodinách, v nichž byla
nařízena ústavní výchova, umístění
do ústavní/náhradní/příbuzenské
péče

Počet dětí v rodinách, ve kterých
byla nařízena ústavní výchova,
dítě
umístění do
ústavní/náhradní/příbuzenské péče
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Děti s nařízenou
ÚV umístěné v
zařízení pro výkon
ÚV

385

za kalendářní rok 2014

Klienti řešení kurátorem pro děti a

Děti s uloženou OV
umístěné
v zařízení pro
výkon OV
Děti s nařízeným
výchovným
opatřením podle §
13a ZSPOD
umístěné v zařízení
pro výkon ÚV nebo
ve středisku
výchovné péče
Děti umístěné v
zařízení pro děti
vyžadující
okamžitou pomoc
na základě
rozhodnutí soudu
Děti umístěné v
zařízení pro děti
vyžadující
okamžitou pomoc
na základě žádosti
zákonného
zástupce, žádosti
dítěte, žádosti
OSPOD se
souhlasem rodiče

Klienti řešení kurátorem pro děti a
15

dítě/mládež

Trestná činnost

11

8

22

22

345

mládež v roce 2014

Kapacita sociálních služeb

mládež (druh řešené intervence)

Roční a okamžitá kapacita
jednotlivých registrovaných
sociálních služeb dostupných pro
obyvatele sociálně vyloučených
lokalit pro rok 2016

roční kapacita

Přestupky
Výchovné
problémy

198

Dohledy

79

1 010

Uložená výchovná
opatření
42
mladistvým
Mladiství
ve výkonu vazby
25
nebo ve výkonu
odnětí svobody
Opatření uložená
dětem mladším
52
15 let
Odborné sociální poradenství – roční
kapacita 24 886 klientů.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež –
roční kapacita 2 722 klientů.
SAS pro rodiny s dětmi – roční kapacita
1 819 klientů.
Terénní programy – roční kapacita 2 769
klientů.
Azylové domy – k dispozici 513 lůžek.
Kontaktní centra – roční kapacita 1 666
klientů.
Telefonická krizová pomoc – roční kapacita
6 500 klientů.
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Noclehárny (ambulantní) – roční kapacita
925 klientů.
Sociální rehabilitace (ambulantní, terénní) –
roční kapacita 3149 klientů.

Počet sociálních služeb

Počet registrovaných sociálních
služeb dostupných pro obyvatele
sociálně vyloučených lokalit v
posledním kalendářním roce; dle
jednotlivých druhů a poskytovatelů

Počet metodických produktů

Počet metodik, plánů a strategií
vztahujících se k sociálním službám,
službám pro rodiny a finanční
produkt
gramotnosti v obci/městě (vstupní
rok a výstupní, tj. za 3 roky plnění
SPSZ, včetně výčtu)
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sociální služba

Služby odborného sociálního poradenství –
v Brně je registrováno 37 služeb; služby
sociální péče – v Brně je registrováno 111
služeb; služby sociální prevence – v Brně je
registrováno 110 služeb

Komunitní plán sociálních služeb 2016 2017

Název ukazatele
BYDLENÍ
Počet dávek na bydlení

Výše vyplacených dávek na
bydlení

Definice

Jednotka

Počet dávek (příspěvků a doplatků) na
bydlení v obci za kalendářní rok 2014

dávek

Výše vyplacených dávek (příspěvků a
doplatků) na bydlení za kalendářní rok
2014

Výchozí hodnota
Příspěvek na bydlení

134 379

Doplatek na bydlení

37 668

Příspěvek na bydlení
Kč
Doplatek na bydlení

527 866 590,00
Kč
137 697 883,00
Kč

Počet osob/rodin bez domova
nebo kterým hrozí ztráta
bydlení

Počet osob, které a) mají alespoň
dvouměsíční dluh na nájemném u obce;
b) žijí v různých formách krizového a
nevyhovujícího bydlení vč. ubytoven; c) osoba/rodina
jsou bez přístřeší; d) využívají služeb
azylových domů, nocleháren, krizových
bytů

Jedná se o zhruba 250 rodin. Další stovky
rodin pak žijí v nejistém bydlení (hrozí jim
vystěhování), nebo v nevyhovujícím bydlení
(v přeplněných bytech či v bytech, jež jsou
ve stavu nevhodném pro bydlení). K tomu je
třeba připočíst až 1 500 jednotlivců, kteří
jsou bez domova a další stovky, možná tisíce
těch, kteří bydlí v nejistém či nevyhovujícím
bydlení

Počet osob/rodin, u kterých
bylo zamezeno ztrátě bydlení

Počet osob/rodin, kterým se podařilo
udržet si bydlení v posledním
kalendářním roce (pomocí
preventivního nástroje např.
splátkového kalendáře nebo vstupu do
programu tréninkového bydlení s
dohodnutým splácením dluhu apod.)

308 z dlužících domácností (cca 2 500 dluží
na nájemném) má sestavený splátkový
kalendář
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osoba/rodina

Kapacita sociálních služeb
zaměřených na krizi bydlení

Kapacita sociálních služeb zaměřených
na krizi bydlení (noclehárny, azylové
domy, tréninkové bydlení, prevence
bezdomovectví apod.) v posledním
kalendářním roce (počty úvazků a
klientů podle jednotlivých služeb a
poskytovatelů)

uživatel

Počet ubytoven

Počet ubytoven, kde jsou ubytované
sociálně vyloučené osoby (podle
provozovatele - město, NNO, soukromý
objekt/byt
majitel a cílové skupiny: rodiny s dětmi
vs. jednotlivci bez dětí), vstupní rok a
výstupní tj. po třech letech

Počet sociálních služeb
zaměřených na krizi bydlení

Počet sociálních služeb zaměřených na
krizi bydlení (noclehárny, azylové domy,
tréninkové bydlení, prevence
služba
bezdomovectví apod.) dostupných
obyvatelům sociálně vyloučených lokalit
v posledním kalendářním roce
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Souhrnná kapacita azylových domů je 621
míst. K 31. 12. 2014 byla naplněna zhruba z
95 %. Dalších 211 zájemců o službu bylo v
uvedeném roce z různých důvodů
odmítnuto a 111 uživatelům byl pobyt
ukončen v důsledku neplnění smluvních
podmínek. Celkem 8 zařízení je určeno
rodinám (resp. rodičům s dětmi). Zbylá
zařízení poskytují služby jednotlivcům.
Na území města Brna je téměř 80
ubytovacích zařízení. Úřad práce vyplácel
doplatek na jaře 2015 do zhruba 60
ubytoven. Do celkem 38 ubytoven bylo
vypláceno více než 5 doplatků, do 20
ubytoven pak více než 15 doplatků (v nich
šlo celkem o 560 doplatků ze 770). Těchto
20 větších ubytoven (ve smyslu ubytovávání
většího počtu lidí z cílové skupiny) se
nachází v 9 městských částech. Nejvíce jich
je v Brně-střed (5), v Židenicích (4),
Maloměřicích (3) a na Brně-Jih (3).

Azylové domy: 13

Domy na půl cesty: 4

Noclehárny: 4

Počet osob/rodin, které přišly
o bydlení

Počet osob/rodin, které přišly v
posledním kalendářním roce o bydlení v osoba/rodina
obecním bytovém fondu

V posledních třech letech (2012–2014) bylo
z městských bytů vystěhováno (v důsledku
výpovědi či neprodloužení nájemní smlouvy
pro neplnění smluvních podmínek) mezi 175
a 227 domácnostmi.

Počet poskytnutých sociálních
bytů podle jednotlivých
kategorií

Počet poskytnutých sociálních bytů ve
vlastnictví obce/NNO/třetích osob
podle provozovatele, druhu a cílových
skupin v roce 2014
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byt

Název ukazatele
PREVENCE KRIMINALITY

Počet trestných činů a
přestupků

Definice

Počet trestných činů spáchaných obyvateli obce
za kalendářní rok 2014
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Jednotka

Výchozí hodnota

trestný
čin/přestupek

Na území města bylo zjištěno
za celý rok 2014 celkem 14
203 trestných činů. Z tohoto
počtu bylo celkem 2 311
trestných činů (objasněno 34
%) zaznamenáno v části Brnostřed (dle indexu kriminality je
Brno-střed dlouhodobě na 10.
místě žebříčku hodnocení
nejvíce rizikových míst na
území ČR), na území Brnosever bylo evidováno 2 067
trestných činů (objasněno 31
%) a v části Brno-Židenice
policisté zakročili celkem
2 188 krát (objasněno 37 %).
Krom daných zjištění
evidovala Městská police na
území města Brna za období
roku 2014 celkem 109 213
přestupků.

Druh trestného činu a
přestupku

Počet jednotlivých druhů trestných činů a
přestupků v roce 2014

Počet případů dětí a mladých
lidí řešených sociálním
kurátorem, etopedem,
psychologem nebo pedagogem

Počet případů dětí a mladých lidí ze sociálně
vyloučených lokalit řešených sociálním
kurátorem, etopedem, psychologem a
pedagogem za kalendářní rok 2014

Míra drogové závislosti

Kvalifikovaný odhad terénních pracovníků o
povaze drogové závislosti v sociálně vyloučené
lokalitě za kalendářní rok 2014
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trestný
čin/přestupek

Obecné činy 10 796, z toho
násilné činy 721, krádeže
vloupáním 1 840, krádeže
prosté 5 665, ostatní
majetkové činy 1 088.
Hospodářské činy 1 712.
Objasněno 4 972 trestných
činů. Přestupky celkem 108
213 z toho 11 883 přestupků
proti veřejnému pořádku a 97
330 přestupků v dopravě

případ

Kurátoři pro děti a mládež
evidovali celkem 1 628 klientů
s výchovnými a dalšími
problémy (řešení trestných
činů, přestupků, dohledy atd.)

podíl

Kvalifikovaný přehled užívání
látek - podle respondentů
užívá alkohol 70 % dospělých
obyvatel a 17 % dětí, kouří 81
% dospělých a 29 % dětí. Z
nelegálních drog je nejvíce
rozšířeno užívání konopných
látek a pervitinu (33 %, resp.
21 % dospělých). Injekčně
užívá drogy 15-20 %
dospělých obyvatel SVL.

Počet heren a zastaváren

Kapacita programů prevence
kriminality

Počet heren a zastaváren v blízkosti SVL (vstupní
rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ)

Kapacita programů prevence kriminality
zaměřených na sociálně vyloučené lokality za
poslední kalendářní rok (počet podpořených
osob podle jednotlivých programů a cílové
skupiny)
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počet zařízení

Počátkem roku 2015 vstoupila
v platnost vyhláška, která
zakázala provoz automatů
plošně na celém území města.
Povoleny zůstaly jen takzvané
živé hry, jako jsou karty či
ruleta, ovšem pouze v osmi z
29 městských částí. Počet
nelegálních provozoven se
odhaduje na cca 100 zařízení.

osoba/akce

Realizátor MP MMB - Senior
akademie 541 účastníků,
Dopravní výchova - 22 543
účastníků dětského věku,
Prevence kriminality - 7 133
účastníků dětského věku,
Prevence kriminality - dospělí
7 142, Poradenské centrum 1 800 účastníků. Realizace
projektu "Poznej svého
strážníka". V roce 2014
využívání asistentů kriminality
v počtu 4 osob.

