
                               

 

 

 
 
 

Název projektu: Dotace MMO – Prevence kriminality 
 
Operační program:  
Číslo prioritní osy: KZ/PK 1.1. Programy prevence rizikového chování pro děti, žáky a studenty 
Registrační číslo projektu:  
Období realizace:  
 
Žadatel dotace: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava,  

příspěvková organizace 
 
 
Stručný popis projektu: 
 

- Cíl:  

Omezení problémového chování a negativních jevů u mladistvých, souvisejících s 

neukončenou přípravou na zaměstnání. Nová profesní bilance u mladistvých občanů 

SMO, kteří nedokončili profesní přípravu. Zařazení účastníků do další profesní přípravy s 

ohledem na osobní schopnosti s přihlédnutím k možnosti návratu do školy 

 

- Předmět:  

Poradenské programy, určené pro mladistvé s neúplnou nebo nedokončenou kvalifikací. 

Střední škola stavební a dřevozpracující dlouhodobě  nabízí  realizaci poradenských 

programů a rekvalifikací pro uchazeče o zaměstnání.  

Program je zaměřený na profesní orientaci účastníků pro budoucí pracovní uplatnění. 

Významně pomáhá mladistvým klientům k volbě vlastní profese, případnému návratu do 

školské soustavy či zařazení na trh práce. Nesporným přínosem je také získání návyků 

potřebných k docházce do zaměstnání a nácvik pozitivních norem sociálního chování. 

Nezanedbatelná je i funkce prevence kriminality a dalších nežádoucích sociálních jevů u 

problémových klientů. 
 
Partneři projektu: Magistrát města Ostravy, Úřad práce v Ostravě 
S finančním příspěvkem: Magistrát města Ostravy 
 

Výše dotace: 
 
2013 – Nástup 2013         70 000,- 
2012 – Nástup 2012       100 000.- 
2011 – Nástup 2011       492 000,- 
2010 – Nástup IV – doplnění MTZ       80 000,- 
2009 – dodatek Nástup III materiál     100 000,- 
2008 – 2010 – Nástup III                     1 500 000,- 
2006 – Nástup II        100 000,- 
            Nástup I        380 000,- 
2005 – Nástup I        380 000,- 
2004 – Nástup I        380 000,- 
2003 – Nástup I        380 000,- 



2002 – Provozní dotace CPR      850 000,- 
2001 – Provozní dotace CPR      989 000,- 
2000 – Rozšíření CPR a provozní náklady CPR  565 000,- 
1999 – Prevence kriminality mládeže    388 000,- 
 
 
Projektový manažer : Mgr. Jiří Doležal 
Vedoucí realizačního týmu: Pavlína Šoborová 
 
 


