STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor školství a sociálních věcí
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
In IUSTITIA, o.p.s.
Mgr. Klára Kalibová
Rybná č. p. 24
Praha 1
110 00

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

CJ MML 161609/16

Bc. Dana Morcová/485 243 184

24.8.2016

Vážená paní Kalibová,
odpovídáme na Vaši žádost ze dne 15. srpna 2016, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ohledně poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu statutárního
města Liberec na pomoc obětem trestných činů.
Statutární město Liberec realizuje finanční podporu na pomoc obětem trestných činů zejména
prostřednictvím fondu zdraví a prevence. Jeho účelem je mj. podpora aktivit v oblasti
prevence kriminality a bezpečnosti na území města, aktivit sociálního začleňování ohrožených
komunit a podpora sociálních služeb ohroženým skupinám.
V rámci vyhlášených výzev tohoto fondu byly v letech 2014 - 2016 poskytnuty finanční
prostředky níže uvedeným organizacím:

Žadatel

Termín Poskytnutá
realizace dotace (Kč)

Bílý kruh bezpečí,
p.o.

Název projektu
Víkendový metodický
seminář dobrovolníků
BKB

Bílý kruh bezpečí,
p.o.

Víkendový
psychorekondiční pobyt
pro traumatizované oběti
trestných činů

r. 2014

11 500

Self Defense
Group o.s.

Reálná sebeobrana pro
ženy a muže

r. 2014

30 000

Bílý kruh bezpečí,
p.o.

Víkendový
psychorekondiční pobyt
pro traumatizované oběti
trestných činů

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

r. 2014

10 000

Účel dotace

ubytování, strava
ubytování, strava,
kancelářské a výtvarné
potřeby, supervize
nákup ochranných
cvičebních pomůcek
ubytování, strava,
kancelářské a výtvarné
potřeby, supervize

r. 2015

10 000

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

V roce 2016 již nebyly z tohoto fondu čerpány finanční prostředky na pomoc obětem
trestných činů. Z rozpočtu statutárního města Liberec však byla udělena individuální dotace
na zajištění provozu organizace poskytovatele sociálních služeb s touto cílovou skupinou:

Žadatel

Název projektu

Bílý kruh bezpečí,
p.o.

poradna BKB v Liberci

Termín Poskytnutá
realizace dotace (Kč)
r. 2016

66 000

Účel dotace
provoz poradny - mzdy

Vzhledem k tomu, že byl Váš dotaz zaslán na statutární město Liberec, které je rovněž
zřizovatelem Městské policie Liberec, uvádíme zároveň informace získané od tohoto orgánu.
Prevence kriminality a realizace projektů s touto problematikou patří mezi její základní
činnosti.
Prevence kriminality na sekundární a terciální úrovni v Liberci je součástí Plánů a programů
prevence kriminality. Tyto projekty jsou převážně financovány z fondu prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR (OPK MV) a město Liberec se na nich podílí obvykle
10% spoluúčastí. Z rozpočtu městské policie jsou primárně hrazeny preventivní aktivity
městské policie, což jsou přednášková a osvětová činnost a situační prevence u vybraných
cílových skupin – zejména dětí a seniorů.
V rámci programů prevence kriminality však dosud nebylo primárně cíleno na pomoc obětem
trestných činů. V této problematice Městská policie Liberec spolupracuje s organizacemi typu
Bílý kruh bezpečí, Probační a mediační služba apod.

S přátelským pozdravem

Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
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