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Ceny projektům prevenCe kriminality za rok 2013

Slavnostní předání cen úspěšným národním preventivním projektům, 
které zvítězily v národním kole Evropské ceny prevence kriminality 
(ECPA) a v soutěži Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí daného 
roku, vyhlašované Ministerstvem vnitra, proběhlo dne 17. března na 
Ministerstvu vnitra v Praze na Letné. Tématem Evropské ceny prevence 
kriminality byla „Prevence domácího násilí – mezigenerační konflikty“ 
a reprezentoval nás projekt „Interdisciplinární přístup k řešení případů 
domácího násilí ve statutárním městě Brně“, nominovaný Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje. V soutěži Nejlepší preventivní projekt 
krajů, měst a obcí s tématem „Komplexní přístup k prevenci kriminality 
se zaměřením na ohrožené skupiny obyvatel“ zvítězil projekt „Služby 
v komunitě“, realizovaný občanským sdružením Proxima Sociale, 
nominovaný Magistrátem hl. m. Prahy. 

Více informací naleznete zde 

podpořené projekty prevenCe kriminality roku 2014

Republikový výbor pro prevenci kriminality na svém březnovém jednání 
schválil dotace navržené Komisí RVPPK pro výběr projektů Programu 
prevence kriminality na rok 2014. Komise posuzovala žádosti o dotaci 
156 samospráv (10 krajů a 146 obci) k podpoře 407 projektů (21 projektů 
krajů a 386 projektů obcí). K dispozici byla částka 54 199 794 Kč (ve 
skladbě 23 642 794 Kč investičních a 30 557 000 Kč neinvestičních 
prostředků). Komise navrhla podpořit žádosti v celkové výši 46 735 000 
Kč (32 436 000 Kč neinvestičních prostředků a 14 299 000 Kč investic). 
Na webu MV jsou zveřejněny podrobnosti o dotačním řízení a přehled 
podpořených projektů. 

Více informací naleznete zde 

www.prevencekriminality.cz/projekty/overene-projekty-upr/evropska-cena-prevence-kriminality-/ocenene-projekty-prevence-kriminality-roku-2013-232cs.html
http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx


jaro láká dětské Cyklisty

S příchodem jara nastává ráj pro cyklisty všeho věku, děti nevyjímaje. 
Užívají si jarního vzduchu a příjemného pohybu, ale neměly by 
zapomínat také na možná rizika pohybu v silničním provozu. Letos 
BESIP připravil a na svém webu nabízí interaktivní výukový program 
určený pro žáky základní školy. Cílem programu je vštípit dětem 
správné přístupy a reakce, které povedou ke snížení nehodovosti 
a k celoživotnímu bezpečnému a ohleduplnému chování v silničním 
provozu. Část zaměřená na cyklisty zvyšuje gramotnost uživatelů 
při používání jízdních kol a v oblasti pravidel pohybu na pozemních 
komunikacích. Program předkládá dětem zábavná cvičení formou hry, 
či pokusů, fotografie a texty odpovídají reálným situacím, se kterými 
se běžně setkávají. Interaktivní pomůcku by měli pro práci s dětmi 
využívat zejména pedagogové, ale je užitečná i pro zodpovědné 
rodiče.

Více informací naleznete zde
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seznam se bezpečně!

Největší český webový portál Seznam.cz natočil pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy druhý díl filmu s názvem „Seznam 
se bezpečně“. Je součástí stejnojmenného projektu, jehož cílem je 
upozornit na nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu 
a naučit děti řešit situace, do kterých se mohou dostat. Film byl 
distribuován do všech základních škol v České republice a  je určen dětem 
ve věku 10 − 16 let, pedagogům i  rodičům.  První díl varuje děti před 
poskytováním intimních fotografií, což může vést k vydírání a některé 
případy mohou končit i tragicky. Druhý díl upozorňuje na vzrůstající 
problém tzv. sociálního inženýrství a na dětskou prostituci. Zdůrazňuje,  
že na internetu je vše věčné a co se jednou vloží, už nezmizí. V rámci 
projektu byly natočeny i krátké vzdělávací videospoty „Křečci v síti“, 
které shrnují tzv. desatero bezpečného internetu. Projekt ocenil 
v loňském roce prezident republiky Miloš Zeman Zlatým záchranářským 
křížem za výjimečný nebo kreativní počin k osvětě a vzdělávání.

Více informací naleznete zde

poliCie varuje a žádá - nebezpeční padělatelé

Jihočeští kriminalisté obvinili dvojici mužů z Bulharska ze zločinu 
padělání a pozměnění peněz. Od loňského léta se totiž začaly po celém 
kraji a také na dalších místech republiky vyskytovat padělané 200 eurové 
bankovky mimořádně nebezpečné kvality. Obvinění udávali padělané 
bankovky v barech, na čerpacích stanicích a v obchodech. Udělali 
drobný nákup a zaplatili dvouset eurovou bankovkou nebo požadovali 
její rozměnění. Snažili se při nákupech hovořit německy. Kriminalisté 
varují obchodníky, obsluhy čerpacích stanic, barů a pokladní, aby 
byli při převzetí 200 eurových bankovek obezřetní. Padělek je možno 
poznat podle kvality papíru, ten není bankovní, a také podle tzv. 
hlubotisku, který je oproti originálu výrazně vytlačený či vyražený. Další 
ochranný prvek OVI barva na symbolu „200“ nemění barvy, zachovává 
jeden odstín. Kriminalisté také žádají o pomoc hoteliéry, zámečníky 
či turisty a občany s identifikací nalezených klíčů, které jsou velmi 
zásadní stopou. Kdo by věděl, ke kterému objektu klíče patří, ať ihned 
telefonicky informuje přímo kriminalisty na lince 974 224 480 nebo 
volá na linku 158. 

Více informací naleznete zde

http://www.ibesip.cz/dopravni-vychova/
http://www.seznamsebezpecne.cz/o-projektu
www.seznamsebezpecne.cz
http://www.policie.cz/clanek/mimoradne-nebezpecni-padelatele.aspx

