PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY

Červenec 2015

DRUHÝ WORKSHOP PROJEKTU MAPY BUDOUCNOSTI
Mezinárodní odbornou konferenci s workshopem organizovalo
Ministerstvo vnitra ve spolupráci se společností ACCENDO – Centrum
pro vědu a výzkum v rámci projektu „Mapy budoucnosti – moderní
nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti
prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality“.
Konala se v prostorách Kongresového centra Vavruška v Praze ve dnech
10. – 11. 6. 2015. Účastníci konference sdíleli mezinárodní i domácí
zkušenosti v oblasti mapování, analýz a predikce kriminality, probíhaly
diskuse s cílovými skupinami (z řad Policie ČR, Ministerstva vnitra,
obcí a obecních policií) o zásadních otázkách a rovněž o návrzích
na implementaci nástrojů a postupů v této oblasti do prostředí
bezpečnostních složek v České republice. K dispozici jsou prezentace
i záznamy vystoupení jednotlivých přednášejících.
Více informací najdete zde
SLOUČENÍ ODBORŮ MINISTERSTVA VNITRA
Oznamujeme, že odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
přestal koncem května t. r. existovat jako samostatný celek a byl
od 1. června sloučen s jiným odborem MV. Vznikl tak nový útvar
s názvem odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, jehož
ředitelem se stal Mgr. David Chovanec. Kontinuitu činnosti bývalého
odboru prevence kriminality budou zajišťovat oddělení preventivních
programů, dobrovolnické služby a lidských práv, jehož vedoucím se
stal JUDr. Michal Barbořík a oddělení ekonomiky a dotací programů
prevence pod vedením ing. Věry Rybákové. Telefonní i emailové
kontakty na pracovníky dřívějšího OPK zůstávají bez změny.
Více informací najdete zde

ČTVRTÁ BURZA PRÁCE PROBĚHLA V BRNĚ
V rámci projektu Asistent prevence kriminality II. se v červnu uskutečnila
v pořadí čtvrtá a zároveň poslední burza práce v Brně. Předešlé burzy
proběhly v Karlových Varech, v Ústí nad Labem a Strakonicích. Cílem
této série seminářů, realizovaných Ministerstvem vnitra, bylo seznámení
potenciálních zaměstnavatelů s náplní a smyslem práce asistentů prevence
kriminality, představení jejich dovedností a získaných zkušeností. Po
ukončení projektu je snahou organizátorů a jejich partnerů hledání
finančních zdrojů na udržení pozice asistentů ve městech České republiky
nebo pro ně hledat jiné pracovní možnosti.
Více informací najdete zde
JEDNÁNÍ O MIGRAČNÍ KRIZI
Tématem červnové operativně svolané schůzky ministra vnitra Milana
Chovance a policejního prezidenta Tomáše Tuhého byla opatření policie
k zajištění bezpečnosti v souvislosti s migrační vlnou v Evropě. Schůzka
bezprostředně navazovala na schůzku ministrů vnitra EU v Lucemburku.
Dle policejního prezidenta brig. gen. Tomáše Tuhého policie zintenzivnila
činnost při odhalování případů nelegální migrace. Na samotných opatřeních
se podílejí policisté cizinecké, pořádkové, dopravní i kriminální policie.
Kontroly policistů s cílem zachytit případy nelegální migrace probíhají
především na vytipovaných silničních tazích a vlakových spojích, ale také
na příjezdu do České republiky. Obdobná aktivní a kontrolní opatření
přijímá policie také na hranicích i mimo hlavní tahy.
Více informací najdete zde
POLICIE RADÍ – ZABEZPEČUJTE SVÁ KOLA
Příchod pěkného počasí vyláká mnoho cyklistů na vyjížďky. S rostoucí
oblibou cyklistiky došlo bohužel také k nárůstu krádeží jízdních kol. Dle
policejních statistik dochází ke krádežím kol na volných prostranstvích,
kdy jsou kola nejčastěji volně opřena o zeď, lavičku, nebo sloup
veřejného osvětlení. V některých případech si zloději troufnou i na kola
umístěná ve stojanech a zajištěná levnějšími lankovými zámky. Zloději
je však kradou i ze sklepů, garáží nebo balkónů. Vzhledem k tomu, že
jsou v dnešní době jízdní kola dražší a je o ně větší zájem, stávají se
častěji cílem zlodějů i organizovaných skupin. Nejčastější krádeže kol
jsou zaznamenávány v období jara a letní sezóny, a to v kteroukoliv
denní nebo noční hodinu. Na stránkách Policie ČR najdete také rady,
jak riziko odcizení kola můžete snížit.
Více informací najdete zde
KONFERENCE „STÁŘÍ SPOJUJE 2015“
Už potřetí se začátkem června v Praze sešli přední odborníci z celé
České republiky na problematiku stáří. Letošní ročník konference „Stáří
spojuje“ řešil subjektivní a objektivní možnosti stárnoucího člověka ve
městě pro všechny generace. Byla otevřena témata, jako je kompetence
staršího člověka pro využití veřejných statků, pečující rodina, podmínky
pro celoživotní domov ve městě, systém komunitních služeb a další.
V závěru konference byla schválena deklarace, která se různými apely
obrací jak na politickou reprezentaci, tak na seniory samotné. Kromě
jiného vyzývá seniory „Važte si sebe sama a nesmiřujte se s málem!“
Více informací najdete zde
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