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ZPRÁVA O SITUACI V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI
A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V ČR ZA ROK 2015
Vláda dne 11. května 2016 vzala na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní
bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2015. Zpráva shrnuje
poznatky Ministerstva vnitra, Policie ČR, resortů i příslušných institucí
působících v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Podává
informace o stavu a vývoji kriminality na území ČR a o opatřeních k jejímu
snižování. V roce 2015 u nás bylo zjištěno celkem 247 628 trestných činů.
Meziročně došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 14,2 % a pokračuje
tak klesající trend z minulého roku. Na tento stav má značný dopad
výrazný pokles majetkové trestné činnosti, zejména krádeží. V oblasti
majetkové kriminality Policie ČR zaznamenala výrazný pokles zjištěných
trestných činů o 19,8 %, hospodářská kriminalita stagnovala s mírným
poklesem o 0,3 %. Násilná kriminalita meziročně klesla o 7,5 %, mravnostní
kriminalita jako jediná vykázala nárůst o 2,3 %.
Více informací naleznete zde
DEZINFORMAČNÍ KAMPANĚ A CO S NIMI?
Stejnojmenný pracovní seminář pořádalo v Senátu Parlamentu ČR
Ministerstvo vnitra pod záštitou předsedy Senátu dne 9. června 2016.
Přednášejícími byli Alexandr Mitrofanov (politický komentátor), Jaroslav
Naď (Slovenský institut pro bezpečnostní politiku), Kateřina Kalistová
(náměstkyně ministra kultury) a Jakub Janda (Think-tank Evropské
hodnoty). Akce se účastnili zástupci státní správy, bezpečnostních sborů,
velvyslanectví, senátoři a novináři. Téma navazovalo na kapitoly Působení
cizí moci a Hybridní hrozby a jejich vliv na bezpečnost občanů. Zazněla
zde doporučení, jakými instituty se lze dezinformačním kampaním bránit.
Více informací naleznete zde

SETKÁNÍ MANAŽERŮ PREVENCE KRIMINALITY V SOLENICÍCH
Ve dnech 13. a 14. června uspořádal odbor bezpečnostní politiky
a prevence kriminality v hotelu Zařízení MV v Solenicích pracovní setkání
s krajskými, městskými a policejními preventisty. Tentokrát bylo jednání
zaměřeno především na představení úspěšných preventivních projektů na
místní úrovni. S komplexním systémem preventivních aktivit seznámili
účastníky zástupci „Bezpečného kraje a města“ Plzně a města Kolína,
Moravskoslezský kraj prezentoval resocializační programy jako prevenci
recidivy, byl představen celorepublikový projekt Kraje pro bezpečný
internet a mnoho dalších zajímavých aktuálních projektů.
Více informací naleznete zde
NOVÉ PREVENTIVNÍ TISKOVINY
Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality vydal v posledních
dnech dvě brožury. Jednou z nich je Strategie prevence kriminality
v České republice na léta 2016 až 2020. Jedná se o zásadní dokument,
který v daném období určuje činnost všech subjektů působících v oblasti
prevence kriminality. Strategie uplatňuje proaktivní, koordinovaný,
mulitidisciplinární přístup při řešení problémů. Druhá publikace s názvem
PrevTour, která mapuje prevenci kriminality v praxi, obsahuje cyklus
reportáží o úspěšných preventivních programech v České republice. Obě
tiskoviny mají být užitečnou pomůckou pro činnost pracovníků v oblasti
prevence kriminality a sociálně patologických jevů.
Více informací naleznete zde
SVĚTOVÝ DEN PROTI NÁSILÍ NA SENIORECH
Nejen dle statistik se zvyšuje průměrná délka lidského života a ve
společnosti tak přibývá starých lidí, a s tím souvisejících problémů. Dnešní
senioři se mnohdy nejsou schopni dobře orientovat v současných, dravých
a často bezohledných životních podmínkách. Stávají se tak snadným terčem
nejen kriminality zvenčí, ale stále více narůstá i domácí násilí, kterému
jsou tito lidé vystaveni. Den 15. červen byl vyhlášen jako Světový den proti
násilí na seniorech. Při této příležitosti uspořádal Život 90 interaktivní
seminář s názvem „Týrání a zneužívání seniorů v Česku: co funguje, co
chybí a jak dál?“. Jeho cílem bylo odborné zhodnocení dosavadní praxe
z pohledu oběti týrání a zneužívání. Výstupem ze setkání odborníků jsou
opatření a plány dalších aktivit vedoucích ke zlepšení ochrany obětí.
Více informací naleznete zde
KAMPAŇ „DNY BEZ ÚRAZŮ“
Kampaň „Dny bez úrazů“, ke které se každoročně připojuje řada Zdravých
měst, obcí a regionů, probíhá převážně v první polovině června a zaměřuje
se na prevenci úrazů. V rámci kampaně se uskutečňují osvětové akce
zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích.
Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů
bez úrazů konají přednášky v mateřských a základních školách i speciální
akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Nedílnou součástí kampaně je také
nácvik první pomoci při úrazu. Cílenou prevencí lze efektivně snížit počet
úrazů a zmírnit jejich následky. Pro prevenci úrazů v dopravě mohou
města využít osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta
do školy“ nebo kampaň „Na kolo jen s přilbou“.
Více informací naleznete zde
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