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Mapy budoucnosti
Ve dnech 10. a 11. prosince se na Policejní akademii v Praze konal
mezinárodní workshop „Mapy budoucnosti - moderní nástroj ke zvýšení
efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality
založený na analýze a predikci kriminality“. Stejnojmenný projekt
podpořený z Evropského sociálního fondu v ČR, Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost realizuje odbor prevence kriminality
Ministerstva vnitra. Na webovém portálu prevence kriminality jsou pod
bannerem „Mapy budoucnosti“ dostupné veškeré informace související
s projektem a také prezentace přednesené na pražském prosincovém
workshopu.
Více informací najdete zde
„Řídím, piju nealko pivo“
Druhý prosincový týden se na české silnice po krátké pauze vrátil
projekt „Řídím, piju nealko pivo“, jehož prostřednictvím se již několik
let Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS) ve spolupráci s dopravními
policisty věnuje prevenci požití alkoholu před řízením dopravních
prostředků. Cílem projektu je podpora a propagace zodpovědného
přístupu ke konzumaci alkoholu, zejména pak zvýšení povědomí řidičů
o nealkoholické variantě piva, díky které se mohou posléze posadit
za volant. Akce se tentokrát konala v rámci mezinárodní dopravně
bezpečnostní akce organizace TISPOL s názvem „Akce drogy a alkohol“.
Hlídky dopravní policie doprovázeli ve všech regionech České republiky
koordinátoři Besipu a promotéři ČSPS v modrých vestách, kteří jako
obvykle rozdávali nealko pivo a alkotester; samozřejmě za předpokladu,
že řidiči prošli dechovou zkouškou.
Více informací najdete zde

Rizika spojená s nelegální výrobou drog
Výroba drog je v České republice stále více rozšířena, již se nejedná jen
o rekreační chalupy či opuštěné objekty, ale stále častěji k ní dochází
v zastavěných oblastech. Největším problémem v České republice je indoor
pěstování marihuany a výroba metamfetaminu (pervitinu). Při nelegální
výrobě samozřejmě nejsou dodržovány žádné bezpečnostní standardy,
stejně jako při souvisejícím skladování či nakládání s nebezpečnými
látkami. O rizicích, která pro své okolí přinášejí domácí pěstírny a domácí
laboratoře, informovala Národní protidrogová centrála.
Více informací najdete zde
Projekt Patron
Ročně dětské domovy (DD) opouští přibližně 500 mladých mužů. Podle
statistik Ministerstva vnitra bylo pro majetkovou trestnou činnost poprvé
stíháno přes 50 % mladých lidí právě v prvních letech po opuštění DD.
Přibližně 70 % bezdomovců prošlo DD. Partnerské organizace Liga otevřených
mužů (LOM) a Múzy dětem již druhým rokem realizují projekt Patron, který
podpořen Evropským sociálním fondem ČR a Státním rozpočtem ČR. Cílem
projektu je podpora schopnosti mladých mužů vyrůstajících v zařízeních
náhradní výchovy ve věku 17 – 21 let začlenit se do společnosti, včetně
získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytvářejí mladým mužům často
chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti
a jsou jim oporou při vstupu do běžného života.
Více informací najdete zde
Pravidla lyžařského provozu
Pokud jezdíte rádi na hory a patříte k příznivcům sjezdového lyžování
a snowboardingu, měli byste vědět, že na sjezdovkách podobně jako
např. v silničním provozu platí určitá pravidla, která by měl znát každý
lyžař. Vyhlásila je Mezinárodní lyžařská federace (FIS) a i když by jejich
dodržování mělo být na sjezdovkách závazné, realita je dosud bohužel jiná.
Podle zahraničních průzkumů nemá část lyžařů a snowboardistů ani ponětí
o tom, že nějaká ”pravidla provozu” na sjezdovkách vůbec existují. Lze
předpokládat, že obdobně by průzkum dopadl i mezi českými sportovci –
tomu ostatně odpovídá každoročně rostoucí počet zraněných. Ve vlastním
zájmu by se měl proto každý s bezpečnostními pravidly seznámit.
Více informací najdete zde
Silvestr z pohledu policie a hasičů
Do bezpečnostních opatření na Silvestra se zapojily po celé republice
stovky příslušníků Policie ČR, nejvíc pochopitelně v hlavním městě.
Na linku tísňového volání 158 přijali operační důstojníci více než
tři a půl tisíce nejrůznějších oznámení, hlídky vyjížděly například
k rvačkám nebo napadením, k méně závažným výtržnostem, policisté
pátrali po několika dětech, vyjížděli také ke sto padesáti dopravním
nehodám. Stížnosti byly zejména na používání zábavné pyrotechniky.
U několika násilných trestných činů byli účastnici vesměs pod vlivem
alkoholu. Bujaré oslavy každoročně zaměstnávají i hasiče. Prvních šest
hodin nového roku 2015 jednotky hasičů zasahovaly u 136 událostí:
9 dopravních nehod, 21 technického zásahu a u 92 požárů, čímž byl
dlouhodobý denní průměr počtu požárů překročen o 80%.
Více informací najdete zde
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