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Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2014
Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra zveřejnil výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů
Programu prevence kriminality na rok 2014. Také v roce 2014 má
Program za cíl snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování
pocitu bezpečí občanů, snížení výskytu delikventní činnosti u vybraných
cílových skupin nebo jejich ochrana, efektivní a koordinovaný systém
prevence kriminality a komplexní přístup v komunitách postavený na
spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů. Výzva obsahuje všechny
náležité dokumenty a formuláře potřebné ke správnému vypracování
žádostí včetně závázných termínů jejich podání a seznamu konzultantů
pro jednotlivé kraje.
Více informací naleznete zde
Nabídka projektů pro oblast prevence kriminality
Na webu prevence kriminality byla pod odkazem Ověřené projekty
zařazena nová kapitola s názvem Nabídky projektů. Chceme v ní
předkládat školám, organizacím a všem dalším zainteresovaným
subjektům nabídku projektů, přednášek, besed, soutěží a ostatních
aktivit pořádaných různými organizacemi, které s prevencí kriminality
souvisejí a mohou být prospěšnou, názornou a mnohdy i interaktivní
pomůckou ve výuce či další osvětové činnosti. Seznamte se s první
nabídkou, kterou je projekt Světlo paměti (problematika holocaustu
a antisemitismu s besedami s pamětníky) České pobočky Mezinárodního
křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ). Patříte-li mezi instituce,
které se problematikou prevence kriminality či další příbuznou oblastí
zabývají, neváhejte nás se svými možnostmi seznámit.
Více informací najdete zde

Policie radí - Obezřetnost se vyplatí
Předvánoční období je spojeno s přípravami na Vánoce, nákupem dárků
a těsně povánoční čas pak s oslavami Nového roku. Lidé hodně nakupují,
mají u sebe větší množství peněz a toho využívají kapsáři, kteří čekají
na svoji příležitost, aby využili jejich nepozornost. Začátkem prosince
tedy zahajuje Policejní prezidium již tradiční další etapu preventivně
informační kampaně „Obezřetnost se vyplatí“. Kampaň probíhá ve dnech
od začátku prosince 2013 do 10. ledna 2014 ve všech hypermarketech
a supermarketech Albert společnosti AHOLD Czech Republic, a. s.
Prostřednictvím radiového spotu jsou zákazníci upozorňování na riziko
kapesních krádeží a v některých prodejnách se ve vybraných dnech budou
pohybovat policisté, kteří upozorní nakupující na jejich nepozornost
a neopatrnost a s tím spojené riziko možného okradení.
Více informací naleznete zde
Konference „HATE CRIME a další související rizikové chování“
Stejnojmenná konference konaná v listopadu v prostorách Nové radnice
magistrátu hl. města Prahy, byla vyvrcholením projektu „Extremismus do
21. století nepatří!“, jehož hlavním realizátorem je občanské sdružení
Imperativ. Cílem konference bylo seznámit odbornou veřejnost z řad
pedagogických pracovníků, policistů, strážníků MP, sociálních pracovníků
a odborníků na prevenci kriminality s problematikou extremismu napříč
veškerým rizikovým chováním, které tato problematika obnáší. Na
konferenci vystoupili odborníci na problematiku kriminality z  nenávisti
(Hate Crime), zástupci Policie ČR, nevládních neziskových organizací,
akademické, politické i mediální sféry.
Více informací naleznete zde
Co je to Imperativ?
Občanské sdružení Imperativ, založené v roce 2010, svou činností
aktivně reaguje na stoupající projevy extremismu (Hate Crime), a to
nejen v souvislosti s ekonomickou krizí a náladou ve společnosti. Cílem
pracovníků Imperativu je vzdělávání občanů v oblasti rizikového chování
se zaměřením na zmíňenou problematiku a na oblast lidských práv
a totalitních režimů. Organizují přednášky žáky a studenty ve školách
a pro odbornou veřejnost, působí také v oblasti výchovy ke kulturním
hodnotám. Sdružení poskytuje poradenskou činnost zdarma zejména
elektronickou cestou prostřednictvím sociálních sítí. Poskytuje pomůcky
a ilustrační materiály na podporu primární prevence v této oblasti.
Více informací naleznete zde
Víte jak na zábavní pyrotechniku?
S blížícími se vánočními svátky a hlavně s oslavami Silvestra se policisté
připravují na každoroční problémy, které může způsobit zábavní
pyrotechnika. Každoročně zábavní pyrotechnika způsobí zranění mnoha
lidem a v důsledku toho se pak plánované a očekávané krásné okamžiky
ve zlomku sekundy mění v bolest, neštěstí a životní tragédie.
Více informací naleznete zde

S přáním klidných a bezpečných Vánoc se s vámi v roce 2013 loučí a zdařilý vstup do roku 2014
přeje redakce zpravodaje a pracovníci odboru prevence kriminality.
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