
 
 

 

V Ý Z V A  

 k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici  

Asistent prevence kriminality 

 

   Odbor prevence kriminality MV ČR vyhlašuje výzvu pro výběr kandidáta na pozici Asistent 

prevence kriminality. Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem Městské policie 

statutárního města Děčín. 

   Výběrové řízení je součástí realizace individuálního projektu Asistent prevence kriminality 

ESF OP LZZ reg. č. CZ.1.04/3.3.00/61.00003 se zaměřením na oblast podpory integrace 

sociálně vyloučených skupin na trhu práce. 

   Finanční dotace na tuto pracovní pozici je hrazená z prostředků Evropského sociálního 

fondu. Začátek výkonu pracovní pozice bude v 2. pololetí roku 2013.  

 Poznámka 

Cílová 

skupina 

Sociálně 

vyloučené osoby 

Cílem podpory je umožnit sociálně vyloučeným osobám, 

žijícím v sociálně vyloučených lokalitách a těm, kteří jsou 

bez pracovního poměru získat možnost pracovního 

uplatnění v oblasti prevence kriminality – zvyšování 

bezpečnosti a veřejného pořádku města. 

Termín  

výběrového 

řízení 

Termín, čas a 

místo 

individuálního 

pohovoru bude 

stanoven po 1. 

kole 

Dotazník a motivační dopis je nutno doručit na adresu 

MP nejpozději do 6.8.2013. 

Výběrová komise je tříčlenná. Předmětem hodnocení 1. 

kola jsou formální náležitosti – Dotazník a motivační 

dopis. Úspěšní uchazeči, kteří postoupí do 2. kola, 

absolvují individuální pohovor zaměřený na samotnou 

motivaci žadatele k výkonu profese a předpoklady jeho 

dalšího profesního růstu.  

Kontaktní 

osoby 

Mentor asistentů 

 

 

 

Zástupce ředitele 

MP 

Jaroslav Rychnovský, MP Děčín, Na Valech 156/6, 405 

38, Děčín IV, tel.: 412 593 363 

e-mail: jaroslav.rychnovsky@mmdecin.cz 

 

Mgr. Tomáš Pavlík, MP Děčín, Na Valech 156/6, 405 38, 

Děčín IV, tel.: 412 593 185 

e – mail: tomas.pavlik@mmdecin.cz  

Upřesňující 

údaje 

 a) Zájemce po dohodě s kontaktní osobou zašle/doručí 

nejpozději do 6.8.2013 na sídlo MP vyplněný dotazník a 

sepsaný motivační dopis. 

b) V případě splnění kritérií (znalost prostředí sociálně 

vyloučené lokality; osobní znalosti obyvatel, vztahů a 

problémů, se kterými se lokalita potýká; doložení dokladu 

o vzdělání) předloží uchazeč nejpozději v den zahájení 

vstupní přípravy výpis z rejstříku trestů a lékařské 

potvrzení o zdravotní způsobilosti. 

c) Po úspěšném zvládnutí vstupního vzdělávání a 

„zkoušky odborné způsobilosti“ nastoupí v průběhu 2. 

pololetí roku 2013 do pracovního poměru k MP Děčín. 

d) Veškeré další aktivity se dále řídí podle základního 

pracovně právního dokumentu – zákoníku práce 

v platném znění. 
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