
     
 
 
 
 
 

 
                                                                Tisková zpráva 

Programy prevence kriminality 
V rámci prevence kriminality jsou ve Svitavách v běhu tři velké programy - Mentorská asistence, Drž se na 
uzdě a Cesta. 
 
Mentorská asistence 

Od počátku října probíhá projekt Mentorské asistence pro školní rok 2015/2016. V prostorách bývalé 
internetové kavárny vedle knihovny se v průběhu celého týdne v době od 14 do 17 hodin setkává cca 40 
mentorů a mentorek se žáky a žákyněmi 2.- 6. ročníků základních škol ze Svitav i okolí. Žáci se pod 
dohledem studentů - mentorů připravují 2 x týdn ě po dobu jedné hodiny na vyučování. Jedná se o 
individuální práci, kdy se každému dítěti věnuje vždy jeden student nebo studentka a ve dvojici společně 
pracují po celý školní rok. U 40 - 60% dětí dochází ke statisticky významnému zlepšení prospěchu. 
Ostatní se v prospěchu nezhoršují. Kromě výsledků v učení prožívají děti i studenti chvíle soustředění, 
motivace, ale také aktivního odpočinku při vědomostních hrách. Soustavně je také posilován vztah ke čtení, 
které je základem sebevzdělávání. Mentoři mají k dispozici tzv. průvodce mentorů z řad pracovníků OS 
Bonanza nebo bývalých učitelů. Do budoucna také počítáme s úzkou vazbou na některé pracovníky 
knihovny. 
Pro žáky druhého stupně ZŠ (7. - 9. třída) je připraven tzv. vztahový mentoring, který zabezpečuje 
Krizové centrum J. J. Pestalozziho. Jeho činnost, zaměřená především na posílení sebeobrazu účastníků, 
bude pro celkem 8 - 10 dětí a 8 - 10 mentorů.  
 

Drž se na uzdě 

Celkovým cílem programu je dosažení lepších sociálních dovedností u dětí, jejichž chování lze označit 
termíny predelikventní, maladaptivní*. Nejedná se však jen o změny v komunikaci nebo v soužití s 
ostatními. Prioritou je vytváření nebo upevňování základních dovedností - rozpoznávání hranic, dodržování 
pravidel, přátelství, sounáležitost, respekt, schopnost pomáhat, úcta k práci a rozvoj zručnosti, tvořivost apod. 
 

Cesta 

Již dříve jsme informovali o zahájení 
projektu Svitavy, aktivity sociální 
prevence 2015, na který město 
Svitavy získalo v dotačním programu 
Odboru prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR dotaci ze 
státního rozpočtu. Jednou z 
projektových aktivit byl výcvik pro 
děti s projevy maladaptivního chování 
s názvem CESTA, který pro první 
skupinu dětí proběhl od dubna do 
června pod vedením Střediska 
výchovné péče Svitavska - Alfa ve 
spolupráci s partnery, Občanským 
sdružením Bonanza a Městským muzeem a galerií ve Svitavách. Začátkem října byl zahájen podzimní běh 
tohoto programu. Jedná se tedy o druhý běh tříměsíčního výcviku pro děti do 15 let ze Svitav a správního 
obvodu, které mají vážnější potíže s chováním, hůře se adaptují na podmínky ve svém okolí. Iniciátorem 
účasti dětí ve výcviku je OSPOD MěÚ Svitavy nebo v některých případech také Okresní soud ve Svitavách. 

Erich Stündl 
* Predelikventní chování je takové chování, ze kterého s vyšší pravděpodobností, než u jiného typu chování, vzniká chování 
delikventní nebo dokonce kriminální. Konkrétně se jedná například o projevy zvýšené agresivity, nerespektování autorit apod. 
Maladaptivní chování je svým obsahem obdobný termín, který však dítě nenálepkuje jako možného delikventa a je tedy blíže 
intervenčním řešením. 


