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DOTACE PROGRAMU PREVENCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ NA ROK 2015

V rámci programu „Prevence sociálně patologických jevů“ se 
zaměřením na prevenci domácího násilí a trestné činnosti páchané na 
seniorech pro rok 2015 hodnotila odborná komise na svém zasedání 
dne 24. února 2015 celkem 13 žádosti. 2 žádosti obsahovaly závažné 
formální nedostatky a neprošly prvním kolem hodnocení žádosti 
z hlediska formální úplnosti. Dotační komisi tedy bylo předloženo 
11 projektů k projednání, ze kterých se rozhodla se podpořit osm 
projektů celkovou částkou 1 614 000 Kč. Projekty podpořených 
nestátních neziskových organizací kladou důraz na úzkou spolupráci 
všech institucí zaměřených na bezpečí seniorů, na zvyšování 
informovanosti seniorů v oblasti ekonomické a finanční, zahrnují také 
aktivizační programy pro seniory a poskytováním pomoci seniorům 
např. v rámci služby linky Senior telefonu.

Více informací naleznete zde

VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ÚOKFK ZA ROK 2014

V polovině února se na Policejním prezidiu konala tisková 
konference, na které byly představeny výsledky Útvaru odhalování 
korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování 
(ÚOKFK) za rok 2014. Tento útvar Policie České republiky prověřuje 
a vyšetřuje ty nejzávažnější formy korupce, hospodářské a finanční 
kriminality. Zveřejněná prezentace nás seznamuje nejen se 
statistickými údaji, strukturou nápadu trestné činnosti, přehledem 
výnosů zajištěných ÚOFKF a nejznámějších případů ukončených 
v roce 2014, ale i s mezinárodní spoluprací útvaru a jeho prioritami 
na rok 2015.

Více informací naleznete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/poskytnute-dotace-v-programu-prevence-domaciho-nasili-a-trestne-cinnosti-pachane-na-seniorech-na-rok-2015.aspx
http://www.policie.cz/clanek/vyhodnoceni-cinnosti-uokfk-2014.aspx


SVĚT OČIMA DĚTÍ 2015

Už 12. ročník tradiční dětské soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima 
dětí“, nad kterou převzal záštitu ministr vnitra Milan Chovanec, vyhlásil 
19. února 2015 odbor tisku a public relations. Cílem preventivně-
vzdělávacího projektu, zaměřeného na děti ve věkovém rozpětí 5–16 let, 
je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti 
z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Děti mohou soutěžit 
v několika kategoriích: výtvarné (kresba, malba, trojrozměrné dílo); 
audiovizuální (krátký film, webová prezentace) nebo selfie s tématem 
Policie ČR nebo HZS ČR (třída, škola). Soutěžními tématy pro mateřské 
školy a 1. stupeň ZŠ jsou „Bezpečná škola a Čím budu, až vyrostu?“; pro 
2. stupeň ZŠ pak „Bezpečná země a Cizinci mezi námi“. 

Více informací naleznete zde
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NÁSILÍ VE VZTAHU PŘIZNÁVÁ ČTVRTINA STUDENTŮ

Vztahy bez násilí stojí na vzájemné důvěře. Dobrý vztah vyžaduje 
toleranci, zodpovědnost i umění naslouchat druhým. Jedinou obranou 
proti násilí je prevence. Pracovníci občanského sdružení ROSA přednáší 
opakovaně na pražských středních školách v rámci projektu Stopnasili.
cz na školách, který podporuje Magistrát hlavního města Prahy. Na 
seminářích se studentů ptají i na jejich zkušenosti. V roce 2014 více 
než 10 % studentů přiznalo, že zažili násilí v rodině svých rodičů. 
24,5% studentů uvedlo, že již zažili násilí ve svém vztahu s přítelem 
nebo přítelkyní. 16% studentů v roce 2014 bylo partnerem ponižováno, 
9% bylo uhozeno, 4,2 % studentek zažilo sexuální nátlak. Na stránkách 
sdružení najdou teenageři řadu praktických rad.

Více informací naleznete zde

INFORMACE A WEB PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

Byl jste okraden? Napaden? Zavinil jste dopravní nehodu, utrpěl jste u ní 
zranění nebo jste pouze byl svědkem závažného trestného činu a zanechalo 
to na vás následky? Ve stresové situaci reagujeme každý jiným způsobem. 
Mohou se objevit i silné stresové reakce, které jsou přirozenou odezvou 
na náročnou či extrémní událost. Pokud jste se stali obětí trestného činu 
nebo jste byli zasaženi mimořádnou krizovou událostí, máme pro vás 
první pomoc.  V neděli 22. února 2015, tedy v Evropský den obětí, spustila 
Policie ČR v rámci svých internetových stránek projekt, díky kterému se 
zlepší informování lidí, kteří se stali oběťmi trestného činu. Snáze se tak 
dopátrají způsobu, díky kterému lze danou situaci snadněji zvládnout. 
 
Více informací naleznete zde

CO JE TO ZÁCHRANNÝ KRUH?

Záchranný kruh je nezisková organizace, která sdružuje záchranářské 
subjekty a další instituce. Společně vyvíjí a realizuje systém informování, 
vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí, 
spolupracuje na celostátních koncepcích v daných oblastech. Vytváří 
vzdělávací materiály pro pedagogy a jejich žáky, vyvíjí a vyrábí materiály pro 
záchranáře a jejich preventivně výchovnou činnost. Organizuje vzdělávací 
akce pro všechny cílové skupiny, vytvořila a spravuje bezpečnostní 
informační systém pro města a obce ČR a realizuje preventivně vzdělávací 
akce pro veřejnost.

Více informací naleznete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/soutez-svet-ocima-deti-2015.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
http://rosa-os.cz/pro-teenagery/prava-na-schuzce/
http://rosa-os.cz/nasili-ve-vztahu-priznava-ctvrtina-studentu/
http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-obeti-trestnych-cinu-a-zasazene-mimoradnymi-udalostmi.aspx
http://www.zachranny-kruh.cz/

