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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „20 LET PREVENCE KRIMINALITY V ČR“
Ve dnech 3. a 4. listopadu 2016 se na Vysoké a střední policejní škole
v Praze konala mezinárodní konference k dvacetiletému výročí systému prevence kriminality v ČR. Pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance ji ve spolupráci s VPŠ a SPŠ MV Praha pořádal odbor bezpečnostní
politiky a prevence kriminality MV. O vývoji prevence kriminality v ČR
hovořila bývalá ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová,
nynější vedoucí oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv Michal Barbořík představil Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020. O konstituování prevence kriminality
ve svých zemích pak informovali hosté z Polska, Slovenska a Maďarska.
Během dvou konferenčních dnů mohli účastníci vyslechnout v rámci
sedmi odborných sekcí více než 60 příspěvků z různých oblastí prevence kriminality.
Více informací najdete zde
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN SOUTĚŽE
O „NEJLEPŠÍ PREVENTIVNÍ PROJEKT NA MÍSTNÍ ÚROVNI“
V rámci mezinárodní vědecké konference „20 let prevence kriminality
v ČR“, která se v Praze konala začátkem listopadu, proběhlo i slavnostní předávání cen vítězným projektům soutěže „Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“ roku 2016. Tématem letošního ročníku,
který završil období předchozí Strategie prevence kriminality v České
republice na léta 2012 až 2015, bylo vyhlášeno „Bezpečné město –
naše společná věc“. Do soutěže bylo nominováno 17 projektů. V silné
konkurenci zvítězil brněnský projekt, druhé místo obsadilo město Kolín
a třetí se umístila Ostrava.
Více informací najdete zde

TŘEBOŇSKÉ SETKÁNÍ
Ve dnech 2. a 3. listopadu se v Třeboni setkali zástupci bezpečnostních
složek Ćeské republiky a Rakouska. Policejní prezident Tomáš Tuhý jednal s Konradem Koglerem, ředitelem pro vnitřní bezpečnost rakouského
ministerstva vnitra a dalšími zástupci z centrální i regionální úrovně policie a justice. Tématem jednání byla nová mezinárodní smlouva mezi
Českou republikou a Rakouskem o policejní spolupráci a její aplikace
a přímý dopad na práci policistů v terénu. Hodnotila se i spolupráce
příhraničních oblastí v boji proti kriminalitě a zajišťování bezpečnosti.
Zástupci zúčastněných zemí označují vztahy policistů obou zemí za nejlepší v historii a spolupráce bezpečnostních sborů se bude ještě prohlubovat, například v oblasti využívání mobilních technologií.
Více informací najdete zde
MAPA VAREN A PĚSTÍREN
S ohledem na aktuální situaci v oblasti nelegální výroby metamfetaminu a marihuany a související dlouhodobě neřešený problém kontaminace bytů a objektů, zpřístupňuje Národní protidrogová centrála dnem
1. listopadu 2016 mapu s vyznačením míst, kde byla Policií ČR odhalena
a zajištěna laboratoř na výrobu metamfetaminu či pěstírna netechnického konopí. Cílem zveřejnění těchto údajů je zejména ochrana zdraví
a bezpečnosti postižených osob, které nemají možnost tuto informaci
jiným způsobem získat. Zároveň chce Policie České republiky touto
cestou informovat o rizicích a trendech spojených s nelegální výrobou
drog a motivovat veřejnost k větší obezřetnosti a všímavosti.
Více informací najdete zde
PROJEKT „ZACHRAŇTE MNE“ NA PRAZE 18
Jmenovaný projekt je výjimečnou službou v oblasti bezpečnosti seniorů a tělesně postižených. Služba má upozornit záchranáře v krizových
situacích, jakými jsou například povodně, požáry, úniky plynu nebo teroristické útoky, že se v ohrožené oblasti vyskytují lidé, kteří potřebují
zvláštní zacházení a ti se tak můžou předem speciálně vybavit. Ohrožené
osoby se mohou zdarma registrovat u registrátorů, kteří žadatele zařadí
do pražského integrovaného záchranného systému a také poskytují rady,
jak jednat při krizových událostech, pomáhají vytvořit nouzový seznam
úkonů nutných k provedení během evakuace aj. Projekt je jako příklad
dobré praxe uveden v brožuře Přívětivý úřad 2016, kterou vydal odbor
strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV.
Více informací najdete zde
BĚH SE ŽLUTOU STUŽKOU
V roce 2017 se opět stovky běžců zúčastní závodů se žlutou stužkou na hrudi. Podpoří tak projekt s názvem Yellow Ribbon Run, který má za cíl zvýšit
povědomí o problematice zaměstnávání lidí propuštěných z vězení. Projekt organizuje při klasických běžeckých závodech platforma YRR, kterou
tvoří Vězeňská služba ČR, Business Leaders Forum, RunCzech, nezisková
organizace RUBIKON Centrum a Probační a mediační služba. Stejně jako
v letošním ročníku poběží i příští rok současní a bývalí vězni, manažeři významných firem, zaměstnanci státní správy a neziskového sektoru a další.
Poběžte s námi a dejte najevo, že společně dokážeme utéct předsudkům.
Více informací najdete zde
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