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 Bezpečnostní situace v SVL a možnosti jejího zlepšení  
 

pořádaný v rámci projektu 

   

Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů  
pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT).  

  

27. července 2017, zámek Nečtiny u Plzně 
 

Sociální vyloučení je spojeno s řadou problémů, přičemž jeden z klíčových představuje otázka 
bezpečnosti, ať už ve smyslu zvýšené reálné či domnělé kriminality, viktimizace, narušová-
ní veřejného pořádku nebo růstu sociálního napětí. Do problematiky bezpečnosti spojené se 
sociálním vyloučením vstupují různorodí institucionální aktéři, jejichž postoje, cíle a způsoby 
jejich dosahování se z podstaty liší, a to i v závislosti na lokální situaci.  
Účelem setkání je vytvoření prostoru pro výměnu názorů a praktických zkušeností týkajících se 
bezpečnostní situace v sociálně vyloučených lokalitách. Určeno je všem zainteresovaným 
aktérům, zejména představitelům místní samosprávy, státní správy, policie, nevládních 
neziskových organizací a dalším. 
Jádrem workshopu jsou dvě diskusní pásma. V dopoledním pásmu se zaměříme na pojmenování 
bezpečnostních problémů, jejich příčin, různých lokálních specifik a vztahů mezi rezidenční 
segregací, byznysem s chudobou, kriminalitou a sociálním napětím. V tom odpoledním pak 
budeme diskutovat možné způsoby řešení, včetně dobrých praxí a postupů, které doposud 
nezískaly dostatek prostoru pro jejich osvědčení. Zabývat se rovněž budeme možnostmi posílení 
spolupráce mezi aktéry zajišťujícími bezpečnost ve vyloučených lokalitách, včetně jejich obyvatel 
samotných.  
Obě diskusní pásma budou moderována zkušeným facilitátorem. 
 
Program:    
 

 10:00 – 10:30  Registrace a káva  

 10:30 – 10:45  Úvodní slovo a nastavení diskuze  

 10:45 – 13:30  Facilitovaná diskuze I. 

 13:30 – 14:30  Společný oběd  

 14:30 – 17:30  Facilitovaná diskuze II. 

 od 17:30    Káva a korzování + večerní grilování   

 

• Možnost zajištění dopravy z Plzně do Nečtin dle domluvy. 

• Zajištění ubytování dle domluvy. 

• Strava a ubytování hrazeny pořadatelem. 
 
Prosím potvrďte svou účast emailem na abrendz@ksa.zcu.cz nebo telefonicky +420 608 307 254 
u Alice Brendzové. Taktéž v případě dotazů či organizačních záležitostí ji prosím kontaktujte. 
 

E-mail: abrendz@ksa.zcu.cz  
Telefon: +420 608 307 254  
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