Tisková zpráva

Výcvik Cesta
Projekt Cesta je jednou ze sedmi částí projektu Svitavy, aktivity sociální prevence 2015, na který
Odbor prevence kriminality MV ČR přidělil městu Svitavy v dotačním řízení celkovou částku 556 tis.
Kč. Jednalo se o nejvýše bodově hodnocený projekt předložený v dotačním řízení v rámci Pardubického
kraje. Z vlastních prostředků město Svitavy projekt celkově podpoří částkou 210 tis. Kč.
V projektu Cesta se jedná o dva běhy tříměsíčního výcviku pro děti do 15 let ze Svitav, správního
obvodu Svitavy (výjimečně z regionu), které mají vážnější problémy s chováním. Výcvik je realizován ve
dvou bězích za rok pro cca 12 dětí. Bude se
skládat ze tří dílčích aktivit. Jednou z aktivit je
výcvik pro děti s projevy maladaptivního
chování, který byl zahájen pod vedením
Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa ve
spolupráci s partnery, Občanským sdružením
Bonanza a Městským muzeem a galerií ve
Svitavách.
Program se skládá z několika dílčích činností:
Rozvoj morálního a právního vědomí
Jedná se o činnosti směřující k pochopení
užitečnosti hranic, pravidel a zákonů poskytujících v životě bezpečí a jistotu. Získání vědomosti "proč
zákony existují a k čemu slouží" a objasnění jejich smyslu, vytvoření nebo upevnění morálních postojů a
porozumění všem důsledkům při porušení právních norem.
Motivační pracovní činnosti
Záměrem je vyzkoušet si několik pracovních činností (kovář, řezbář, kameník a sklář), ve kterých by se
posléze mohl účastník výcviku tzv. „najít“. Jedná se o motivaci ke zvládnutí některých manuálních
dovedností.

Sociální dovednosti a „kompetence“
Jde o převedení vědomostí a dovedností do praxe, o osvojení si
komunikačních, sociálních a pracovních dovedností a porozumění
mezilidským vztahům ve svém okolí.
Význam projektů prevence kriminality lze doložit prohlášením
předsedy Okresního soudu ve Svitavách Bohumila Kotaly, který na
jednání Zastupitelstva města Svitavy ocenil veškeré aktivity v rámci
prevence a informoval i o výrazném poklesu „trestné činnosti“ dětí a
mládeže ve městě. (Např. oproti roku 1999, kdy byly zahájeny
systematické kroky města v oblasti prevence dětské delikvence, klesl
jejich počet o 90%.)
Pevně věříme, že kromě nesporného poklesu delikventního chování dětí
aktivity napomohou i zlepšení projevů jejich každodenního chování. Na
druhou stranu si velmi dobře uvědomujeme, že děti se učí především
nápodobou. Výsledek je tedy věcí nás všech.
O realizaci jednotlivých aktivit budeme jednotlivě průběžně a podrobně informovat na webu prevence.
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