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SOUTĚŽ O „NEJLEPŠÍ PREVENTIVNÍ PROJEKT NA MÍSTNÍ ÚROVNI“
Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo prostřednictvím odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality, jak se již stalo v posledních
letech tradicí, soutěž o „Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“.
Cílem této soutěže je ocenit nejlepší preventivní projekty a jejich
realizátory za určité období a podpořit tak výměnu zkušeností a dobré
praxe. Tématem letošního ročníku, který završí období předchozí
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015,
je „Bezpečné město – naše společná věc“. K nominacím byli vyzváni
krajští manažeři prevence kriminality, jejichž prostřednictvím mohou
být přihlášeny i městské či obecní projekty, policejní projekty pak budou
nominovány prostřednictvím Policejního prezidia. Slavnostní vyhlášení
tří nejúspěšnějších projektů proběhne v listopadu 2016 v rámci velké
mezinárodní konference k příležitosti 20 let prevence kriminality v ČR.
Více informací naleznete zde
BEZPEČNOST ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
S novým školním rokem platí nový účinný bezpečnostní standard – česká
technická norma ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při
plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Novou technickou
normu zavedl dne 1. srpna 2016 do soustavy českých státních norem Úřad
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s tím, že
uvedená norma nabyde účinnosti dnem 1. září 2016. Tuto normu vypracovala
Technická normalizační komise TNK 148 “Prevence kriminality a ochrana
obyvatel“ jako možnou odpověď na řešení problematiky ochrany jednoho
z měkkých cílů – škol a školských zařízení. Zabezpečení škol a školských
zařízení je v oblasti bezpečnosti jednou z hlavních priorit resortu MV.
Více informací naleznete zde

PRÁZDNINY Z POHLEDU POLICIE ČR
Policisté služby pořádkové policie se v průběhu prázdnin, zaměřili
především na tři oblasti – dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem
v rámci hudebních festivalů, kulturních a společenských akcí, dodržování
zákazu prodeje alkoholu dětem a dohled nad dodržováním pravidel na
vodních plochách. Pořádkoví policisté byli na 326 hudebních festivalech
a obdobných akcí, kdy se zapojilo více než 5 500 policistů. A jak vypadala
dopravní nehodovost? Dopravní policisté řešili celkem 16 545 dopravních
nehod, při kterých bylo 126 jejich účastníků usmrceno, 505 těžce zraněno
a 5 252 zraněno lehce. Meziroční pokles zaznamenali především v těch
nejvíce citlivých ukazatelích, kterými jsou počet usmrcených a těžce
zraněných. Počet usmrcených je pak od roku 1990 vůbec nejnižší.
Více informací naleznete zde
PROJEKT V POHODĚ DO ŠKOLY
Čtyřdenní akce k začátku školního roku, zaměřená na školky, školy a rodiny
s dětmi, proběhla ve dnech 5. až 8. září na pražském Výstavišti. Připraven
byl bohatý sportovně-kulturně-vzdělávací program a dopravní výchova
zábavnou formou. Návštěvníci měli také možnost shlédnout ukázky činnosti
složek integrovaného záchranného systému. Na akci spolupracovali Policie
ČR, BESIP, Armáda České republiky - Vojenská policie, Krajské ředitelství
policie hl. města Prahy, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
a rovněž středočeský Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná
služba. Zároveň byl Policejním prezidiem již po deváté odstartován
tradiční celostátní preventivní projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“,
jehož jeden běh souvisí právě se začátkem školního roku.
Více informací naleznete zde
KONEC PRÁZDNIN NA LINCE BEZPEČÍ
Konec prázdnin a začátek nového školního roku pro některé děti představuje
stres, ať už jde o strach z nového kolektivu, nedobré vztahy s učiteli či
hrozbu v podobě šikany. Děti se na Linku bezpečí obracejí ještě před
začátkem školy a svěřují se se svými obavami, zejména pokud jim bylo
v průběhu loňského školního roku ve škole ubližováno, vyplývá ze statistik
Linky bezpečí. Blížící se konec prázdnin by měly reflektovat nejen děti, ale
také jejich rodiče. Právě oni hrají důležitou roli při přípravě svých dětí na
nadcházející školní rok a dokáží zmírnit možné stresy a související rizika.
Stresu ze školy se dá předcházet, přečtěte si některá vhodná doporučení.
Více informací naleznete zde
VÝROČÍ BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ
V neděli 4. září 2016 uplynulo 25 let od založení Bílého kruhu bezpečí.
Za tuto dobu poskytl téměř 160 000 osobních a telefonických konzultací.
Služby obětem kriminality a domácího násilí poskytuje v jedenácti
poradnách a na nonstop bezplatné Lince pomoci obětem 116 006. Bílý
kruh patří mezi respektované nestátní organizace. Aktivní je oblasti
legislativních podnětů a prevence kriminality, ale zejména poskytuje
přímou pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů.
Z jeho dílny pochází například zákon na ochranu před domácím násilím,
trestnost stalkingu, právo poškozených na informace o pachateli, ale
také návrh na zřizování oddělených čekáren pro poškozené u soudů.
Více informací naleznete zde
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