Príloha č. 1
Vecné vyhodnotenie projektu
a ) správa o naplnení cieľa, zámeru projektu s termínmi konania
jednotlivých aktivít
Kriminalita ako celospoločenský negatívny jav je neoddeliteľnou súčasťou nášho
každodenného života. Prevencia kriminality je nevyhnutná a potrebná, každý je povinný
podľa svojich možností a schopností konať tak, aby predchádzal alebo zamedzil vzniku
a šíreniu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
Projekt s názvom „ Prevencia kriminality nie je fráza, ale nevyhnutnosť“ obsahovo naplnil
predpokladaný zámer a pri realizácii aktivít splnil očakávané výstupy:
I. Zvyšovanie informovanosti detí, mládeže a seniorov v oblasti prevencie kriminality
Zvyšovanie informovanosti detí, žiakov I. a II. stupňa, prevencie a zníženia kriminality detí
a mládeže, v oblasti zvýšenia bezpečnosti miest. Zvyšovanie informovanosti seniorov,
prevencia viktimizácie.
II. Organizovanie kultúrnych preventívnych podujatí
Organizovanie kultúrnych podujatí, besied a cyklu prednášok - prevencia a zníženie
kriminality detí a mládeže.
III. Organizovanie vzdelávacích aktivít v oblasti prevencie kriminality
Organizovanie vzdelávacích aktivít – vznik peer skupín žiakov pod vedením koordinátorov –
učiteľov.
Základným cieľom realizácie preventívnych aktivít bolo:
•

zintenzívniť účinnosť boja s kriminalitou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti
občanov (najmä detí, mládeže, seniorov, ohrozené skupiny a pod.)

•

pozitívne ovplyvniť vzťahy občanov k mestskej polícii, zvýšiť jej dôveryhodnosť,
zintenzívniť spoluprácu občanov s MsP

•

dosiahnuť pozitívne zmeny v preventívnom správaní sa občanov, zvyšovať právne
vedomie všetkých zúčastnených

•

zapojiť do celkového procesu predchádzania a zabraňovania trestnej činnosti čo
najviac organizácií a vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich na území mesta

•

efektívne využívať voľný čas detí a mládeže

Zámerom projektu bolo prostredníctvom realizovaných aktivít poukázať na fenomén
kriminality, nezatvárať oči pred celospoločensky negatívnymi javmi. Realizáciou projektu
„ Prevencia kriminality nie je fráza, ale nevyhnutnosť“ - zainteresované strany dokázali, že
je nevyhnutné cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny
a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť.
Realizátori projekt poňali ako pilotný, výstupy z projektu poukázali na mnohé javy, ktoré je
potrebné podchytiť.
Termín realizácie projektu bol v mesiacoch október – december 2008. Záver tvorilo stretnutie
všetkých zainteresovaných strán, na ktorom sa vyhodnotil projekt, celková realizácia
jednotlivých aktivít a navrhli nové aktivity v oblasti prevencie.
Počas trvania projektu vznikol dokument, letáky a brožúry s odbornou tematikou, ktoré sa
stali súčasťou preventívnych odborných a propagačných materiálov.

b ) prehľad zainteresovaných strán, aktívne sa podieľajúcich na
realizácii projektu
Na realizácii projektu sa zúčastnili nasledovné zainteresované strany:
TV Mistral – výroba televízneho dokumentu, distribúcia a odvysielanie, dĺžka filmu 20 minút
Organizačné zabezpečenie: Mgr. Viera Pakánová – výkonná riaditeľka TV Mistral
ZŠ T.J. Moussona 4 Michalovce – vzdelávacie aktivity s preventívnym obsahom, realizácia
výtvarných prác detí
Organizačné zabezpečenie: Mgr. Katarína Karasová
ZŠ Okružná 19 Michalovce - vzdelávacie aktivity s preventívnym obsahom, realizácia
výtvarných prác detí
Organizačné zabezpečenie: Mgr. Lenka Babjaková
MsKS – kultúrne akcie spojené s preventívnym obsahom Galaprogram „Tí najlepší“, výstava
prác detí v spojení s akciou „ Tí najlepší“ – odmeny pre najkrajšie práce
Organizačné zabezpečenie: PhDr. Milada Tomková
MsP – koordinácia všetkých projektových aktivít, samotná realizácia aktivít
Odborný garant – Mgr. Stanislav Novák
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Michalovce –
príprava obsahu brožúr s rôznou tematikou nežiadúcich javov s cieľom prevencie
Odborní garanti– Mgr. Majherová, riaditeľka centra, Mgr. Ďurka PhD., psychológ
MsÚ Michalovce – koordinácia projektových aktivít
Odborný garant – Mgr. Juliana Pregová, metodik činnosti MŠ, ZŠ MsÚ v Michalovciach
Odborný garant – RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG MsÚ v Michalovciach

c ) popis a obsah realizovaných aktivít v rámci projektu
Projekt prebiehal v dvoch fázach:
1. fáza: stretnutia koordinátorov projektových aktivít, naplánovanie realizácie aktivít : október
2008
2. fáza : samotná realizácia aktivít :november - december 2008
Popis a obsah realizovaných aktivít v rámci projektu:
I. Zvyšovanie informovanosti detí, mládeže a seniorov v oblasti prevencie kriminality
Pocit ohrozenia, strach z delikvencie a osobná skúsenosť obete s delikvenciou prenasleduje
mnohých občanov, najmä detí a seniorov - zraniteľnejšiu časť spoločnosti. Strach
z kriminality znižuje dôveru verejnosti, má nepriaznivý vplyv na ekonomický rozvoj a rozvoj
mesta a znižuje kvalitu života v ňom.
Mestská polícia je poriadkový útvar mesta, ktorý na území mesta zabezpečuje verejný
poriadok a poskytuje služby obyvateľstvu mesta a iným osobám, ktoré sa tu zdržiavajú.
Nakoľko mestská polícia vznikla z vôle obyvateľov, neplní voči nej len represívne funkcie,
ale poskytuje jej služby. Jej úloha spočíva vo včasnom, bezprostrednom predchádzaní,
zabránení narušenia verejného poriadku, podľa potreby pri realizácii bezpečnostných
opatrení na zaistenie ochrany verejného poriadku, pri kultúrnych, športových a iných akciách.
V oblasti prevencie viktimácie sa činnosť mestskej polície upriamuje hlavne na školskú
a stredoškolskú mládež, ale aj seniorov, ktorí sú často v úlohe obetí.
Mesto Michalovce nielen v rámci projektu, pravidelne informuje verejnosť o činnosti mestskej
polície prostredníctvom miestnej tlače, televízie, ako aj stránky mesta - www.michalovce.sk.
Jedna s foriem prevencie kriminality bolo premietanie dokumentu s názvom „ Aby sa nám
deti netúlali“, v spojení s prednáškami a diskusiou na základných školách, kluboch
dôchodcov, organizovaných MsP. Nutnou podmienkou prevencie bolo informovať o rizikách,
ochrane a možnostiach prevencie, ktoré často absentujú, rodičia a občania sa nedostanú
k relevantným a vhodne spracovaným informáciám. Cieľom bola príprava detí a mládeže na
osvojenie si a uplatňovanie preventívnych opatrení, ktorými by sa mohlo znížiť riziko
ohrozenia kriminalitou.
V rámci zvýšenia informovanosti a dostupnosti potrebných informácií bolo súčasťou projektu
vytvorenie a distribúcia informačných letákov, brožúr a propagačných materiálov na
nasledujúce témy:
•

„Ako ochrániť deti pred alkoholom a drogami“ – informačný leták v oblasti
prevencie pred užívaním alkoholu, drog, omamných látok nielen pre rodičov

Počet: 1 000 ks, plnofarebná tlač

•

„Miluj život a nie drogy “ – informačný leták v oblasti prevencie pred užívaním drog,
určený mladým ľuďom, spracovaný ako linka prvej pomoci s telefonickým kontaktom
na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Počet: 1 000 ks, plnofarebná tlač
•

„Neuľahčujte prácu vreckárom“ – informačný leták v oblasti prevencie pouličných
krádeží

Počet: 1 000 ks, plnofarebná tlač
•

„Aby sa nám deti netúlali“ – sprievodná brožúra k dokumentu, s telefonickým
kontaktom na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

Počet: 1 000 ks, plnofarebná tlač
•

Kalendáriky na rok 2009 – malý kalendárik do vrecka s linkou poradenstva
a víťaznými maľbami detí na prednej strane

Počet 5 000 ks, plnofarebná tlač
Brožúry, informačné materiály a kalendáriky boli zabezpečené v mesiacoch november december 2008 tak, aby boli k dispozícii na sprievodných akciách, kultúrnych podujatiach,
besedách na školách, kluboch dôchodcov s nosnou témou prevencie kriminality,
organizovaných všetkými nižšie uvedenými zložkami pre všetky cieľové skupiny. Výber tlače
informačných letákov a brožúr bol urobený na základe prieskumu trhu a bola vybraná
najvýhodnejšia cenová ponuka. Zostavovateľ obsahu a zodpovedná osoba bolo Centrum
pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach ako odborný
garant projektu. Každý informačný leták, brožúra a kalendárik je obsahovo a koncepčne
originál.
Printové materiály boli k dispozícii aj v elektronickej podobe na www stránke mesta v časti
samospráva - schválené a bežiace projekty. TV Mistral zabezpečil v súlade s aktivitami
projektu distribúciu dokumentu s názvom „Aby sa nám deti netúlali“ počas celého mesiaca
december 2008, súčasťou bolo pravidelné informovanie širokej verejnosti o prebiehajúcich
aktivitách, priame vstupy a reportáže, priame vstupy z realizácie aktivít na školách, v závere
v správach TV Mistral, vysielaných 1.1.2009 celkové zhodnotenie projektu. Printové noviny
Michalovčan – dvojtýždenník občanov mesta a regiónu, informovali o realizácii projektu.
Noviny majú 90 distribučných miest v náklade 5000 ks.
Pre pozitívne ohlasy širokej verejnosti ohľadom prezentácie dokumentu, o vysielanie
prejavila regionálna komerčná televízia TV Východ, ktorá plánuje vysielanie v mesiaci
február 2009. Tým projekt oslovil ešte širšiu - nadregionálnu - cieľovú skupinu
občanov.

II. Organizovanie kultúrnych preventívnych podujatí
Do plánovaných aktivít projektu prevencie kriminality u detí a mládeže sa spojili Mestské
kultúrne stredisko, televízia Mistrál, Pedagogicko-psychologická poradňa, v kooperácii
s Mestskou políciou a Odborom školstva, mládeže a športu na MsÚ v Michalovciach.
V týchto plánoch sa aktéri venovali najmä deťom a mládeži, aby ich čo najviac oslovili a
„zužitkovali“ ich tvorivý potenciál a hravosť k zmysluplnému využívaniu voľného času.
Všetky uvedené organizácie kooperovali na organizovaní Galaprogramu s názvom „Tí
najlepší“ s tematikou rôznych foriem prevencie kriminality - koncerty pre starších žiakov a
študentov, divadelné predstavenie s prvkami tvorivej dramatiky pre mladších žiakov a širokú
verejnosť.
Program Galaprogramu:
•

PRO MUSICA – detský spevácky zbor

•

Detský folklórny súbor – ZEMPLÍNIK

•

SLNIEČKO – tanečný súbor

•

Žiaci SZUŠ Petra Cicáka

•

Tanečná škola – GRÁCIA

•

Ocenenie najlepších výtvarných a literárnych prác

Táto aktivita splnila očakávané výstupy, súčasťou bola výstava detských prác vo
vestibule Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach od októbra 2008 – do
januára 2009.
III. Organizovanie vzdelávacích aktivít v oblasti prevencie kriminality
V rámci tejto aktivity sa pre žiakov vybraných škôl - ZŠ T.J. Moussona 4 a ZŠ Okružná 19
realizoval preventívny sociálno – psychologický program. Tento program realizovali dvaja
vyškolení pedagógovia, Mgr. Lenka Babjaková a Mgr. Katarína Karasová. Program sa
uskutočnil v rámci mimoškolskej činnosti pre vzorku 28 žiakov z obidvoch škôl. Aktivity sa
konali v priestoroch Základnej školy Okružná ( v prílohe č.2 viď prezenčná listina ).
Vzdelávacie aktivity boli zamerané na prevenciu sociálnej patológie, zefektívnenie prevencie
na školách, nácvik efektívnej komunikácie a využívanie voľného času, riešenie a zvládanie
záťažových situácií, ktoré sú často krát spúšťačom sociálno – patologických javov.
V našom okrese je dobrá skúsenosť s realizáciou tohto programu na stredných školách,
nevýhodou je ale krátky časový interval práce vyškoleného študenta, ktorý odchádza na
vysokú školu. Preto sa program realizoval už na základných školách. Žiaci pracovali na
škole pod vedením koordinátorov prevencie.
Program prebiehal skupinovou formou práce a realizoval sa zážitkovou formou učenia,
rozhovormi a besedami so spolužiakmi, rovesníkmi. Program je postavený na troch pilieroch
– vedomosti, postoje, zručnosti a je špecifickou formou prevencie. Jeho efektívnosť
a účinnosť je overená praxou na iných školách s kladnými výsledkami.

Cieľové skupiny:
•
•
•
•

žiaci I. a II. stupňa základných škôl
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak ohrozené deti
seniori v zariadeniach Klubov dôchodcov
všetci občania mesta prostredníctvom informačných kanálov (dvojtýždenníka
Michalovčan, www stránka mesta, televízia Mistrál a pod.)

Formy a metódy realizácie:
•
•
•
•
•
•
•

besedy a cykly pravidelných prednášok
peer preventívny program, práca v skupinách
súťaže, hry, počítačové hry
výchovné koncerty, filmové predstavenia, divadelné predstavenia
športové voľno-časové aktivity
názorné - praktické ukážky práce MsP
informačné printové a propagačné materiály

Výchovný a vzdelávací proces na školách pozitívne ovplyvňuje žiakov. Touto aktivitou
sa splnili očakávania realizátorov projektu, súčasťou dokumentu „ Aby sa nám deti
netúlali“, bol výstup z vybraných škôl, ktoré v rámci školskej aj mimoškolskej činnosti
systematicky a pravidelne pracujú so žiakmi v oblasti prevencie kriminality.

d ) dosiahnuté výsledky v rámci realizácie aktivít projektu
Pre pozitívne ohlasy širokej verejnosti ohľadom prezentácie dokumentu, o vysielanie
prejavila záujem regionálna komerčná televízia TV Východ, ktorá plánuje vysielanie
v mesiaci február 2009. V súčasnosti oslovuje 330 000 respondentov, s lokálnym pokrytím
v oblastiach Michalovce, Trebišov, Sečovce, Sobrance, Humenné, Vranov nad Topľou,
Medzilaborce, Stropkov, Košice a okolie. Tým projekt oslovil ešte širšiu - nadregionálnu cieľovú skupinu občanov. Fotografie z filmu boli použité ako materiál na propagačnej brožúre
„ Aby sa nám deti netúlali“.
Veľký úspech zaznamenala u návštevníkov Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach
výstava detských prác s tematikou prevencie kriminality vo vestibule MsKS od októbra 2008
– do januára 2009. Fotografie z výstavy a víťazné práce žiakov boli použité ako materiál na
všetkých propagačných letákoch, brožúrach a kalendárikoch.
Súčasťou dokumentu „ Aby sa nám deti netúlali“, bol vstup z vybraných škôl, ktoré v rámci
školskej aj mimoškolskej činnosti systematicky a pravidelne pracujú so žiakmi v oblasti
prevencie kriminality.
Realizáciou všetkých aktivít sa splnili očakávania realizátorov projektu a výstupy sú
v súlade so zmluvou.

e ) sprievodný propagačný materiál
•

„Ako ochrániť deti pred alkoholom a drogami“ – informačný leták v oblasti
prevencie pred užívaním alkoholu, drog, omamných látok nielen pre rodičov

Počet: 1 000 ks, plnofarebná tlač
•

„Miluj život a nie drogy “ – informačný leták v oblasti prevencie pred užívaním drog,
určený mladým ľuďom, spracovaný ako linka prvej pomoci s telefonickým kontaktom
na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Počet: 1 000 ks, plnofarebná tlač
•

„Neuľahčujte prácu vreckárom“ – informačný leták v oblasti prevencie pouličných
krádeží

Počet: 1 000 ks, plnofarebná tlač
•

„Aby sa nám deti netúlali“ – sprievodná brožúra k dokumentu, s telefonickým
kontaktom na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

Počet: 1 000 ks, plnofarebná tlač
•

Kalendáriky na rok 2009 – malý kalendárik do vrecka s linkou poradenstva
a víťaznými maľbami detí na prednej strane

Počet 5 000 ks, plnofarebná tlač
• Televízny dokument s dĺžkou 20 min s názvom „Aby sa nám deti netúlali“ vysielaný
počas
mesiacov
november
–
december
2008.
Pravidelné informácie pre verejnosť o prebiehajúcich aktivitách, priame vstupy a reportáže,
priame vstupy z realizácie aktivít na školách, v závere v správach TV Mistral, vysielaných
1.1.2009 celkové zhodnotenie projektu.
• Printové noviny Michalovčan – dvojtýždenník občanov mesta a regiónu, informácia
o realizácii projektu. Noviny majú 90 distribučných miest v náklade 5000 ks.

f ) informácia o odbornej a mediálnej odozve projektu, uverejnená
v tlači
Všetky aktivity projektu boli prezentované na webovej stránke mesta Michalovce
http://www.michalovce.sk. Na samostatnej stránke v sekcii samospráva – projekty EÚ –
schválené a bežiace projekty. Na stránke boli uverejnená fotogaléria jednotlivých akcií
a aktivít.
Súčasťou www stránky a všetkých publikácií je zverejnenie loga donora Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky a Obvodného úradu v Košiciach.

Propagácia projektu bola zabezpečená v televízii „Mistral“ premietaním a distribúciou
dokumentu „ Aby sa nám deti netúlali“ s preventívnou tematikou a pravidelnými reportážami.
Sprievodný propagačný materiál bol odovzdaný na všetky ZŠ v Michalovciach.
Program Galaprogramu „Tí najlepší“ spojeného s odmenením prác žiakov, pozvánka
a fotografia plagátu a pútača od riaditeľky MsKS PhDr. Milady Tomkovej.
Noviny Michalovčan – Záverečná informácia o realizácii projektu s názvom „Prevencia
kriminality nie je fráza, ale nevyhnutnosť“.

