PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY
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STRATCOM SUMMIT 2017
Ve dnech 15. až 19. května 2017 se na Ministerstvu vnitra uskutečnila
konference věnující se hybridním hrozbám „StratCom Summit 2017“.
Tématem byla problematika působení cizí moci, ovlivňování voleb,
boj proti islámskému extremismu, boj proti terorismu, kybernetickým
útokům, zkvalitnění strategické komunikace, budování odolnosti státních
struktur a možnost jejich spolupráce se soukromým a neziskovým
sektorem. Klíčovými prvky boje proti hybridním hrozbám je právě
navázání spolupráce a sdílení informací. MV představilo činnost Centra
proti terorismu a hybridním hrozbám a závěry Auditu národní bezpečnosti.
Česká republika byla opakovaně oceňována jako příklad dobré praxe
v systémovém uchopení opatření a realizaci Auditu národní bezpečnosti.
Více informací najdete zde
BEZPEČNOST PO ÚTOKU V MANCHESTERU
Policie ČR se zaměřujeme na ochranu tzv. měkkých cílů. Má nastavená
bezpečnostní opatření, která odpovídají stále vyhlášenému prvnímu
stupni ohrožení terorismem. Znamená to větší dohled nad bezpečností při
ochraně míst s větší koncentrací osob. Vzhledem k útoku v Manchesteru,
budou tato opatření důkladněji směřována do oblastí, kde se konají
kulturní a společenské akce, případně hudební produkce. Stále je plně
funkční infolinka (800 255 255), kterou obsluhují vyškolení policisté schopní
poskytnout metodickou pomoc pořadatelům kulturních a společenských
akcí při zajišťování bezpečnosti, případně zprostředkují kontakt
s konkrétními policisty, kteří se problematikou v daném teritoriu zabývají.
Policie ČR také komunikuje se svými partnery v zahraničí. Aktuálně
nemáme informace o tom, že by České republice hrozilo nebezpečí.
Více informací najdete zde
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PODPORA BEZPEČNOSTI V OBCÍCH V SOUVISLOSTI S MIGRACÍ
Ministerstvo vnitra vyhlásilo program Podpora bezpečnosti v obcích
v souvislosti s migrací v letech 2017 až 2019. Program vychází z Usnesení
vlády ze dne 13. července 2015 č. 574 o opatřeních v souvislosti s migrační
situací v Evropské unii a v České republice, v návaznosti na závěry Evropské
rady z června 2015 a ze Strategie prevence kriminality v České republice
na léta 2016 až 2020. Dotační titul je nezbytným předpokladem pro
realizaci investičních projektů v obcích, kde jsou umístěna zařízení Správy
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Jeho účelem je adekvátní reakce
na migrační situaci a dosažení přijatelných řešení při zajištění bezpečnosti
a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích.
Více informací najdete zde
MEZINÁRODNÍ DEN POHŘEŠOVANÝCH DĚTÍ
Na 25. květen připadá „Mezinárodní den pohřešovaných dětí“, známý
i jako „Pomněnkový den“. Zásadním počinem v pátrání po pohřešovaných
dětech v České republice bylo v roce 2010 vytvoření tzv. „národního
koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech“. Nadále je
důležité pokračovat v aktivitách směřujících ke zlepšení spolupráce v této
oblasti. Ministerstvo vnitra organizuje ve spolupráci s Policejním prezídiem
a evropskou odbornou platformou AMBER Alert Europe v Praze ve dnech
29. a 30. května mezinárodní odborné jednání expertů, jehož smyslem je
posílení spolupráce a zavádění nových či zlepšování existujících pátracích
mechanismů v případech pohřešovaných dětí v ohrožení života.
Více informací najdete zde
CO JE NNTB?
Trend šikany se v posledních letech rozmáhá stále víc. “Nenech to být” je
internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování
z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou MŠMT přináší efektivní
způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. Projekt
probíhá ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno
a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování
škol, technickou podporu a obecnou komunikaci. Projekt má dvě výhody
– první je anonymita nahlašujícího a druhá skutečnost, že informace
není podána pouze třídnímu učiteli, ale vybrané proškolené osobě, která
ví, jak postupovat. Tím jsou překonány zásadní faktory, které až dosud
odhalování podobných problémů bránily.
Více informací najdete zde
POLICIE VARUJE - NEBEZPEČNÁ INTERNETOVÁ HRA MODRÁ VELRYBA
V dubnu t. r. informovala Policie ČR o tom, že se v České republice na
sociálních sítích šíří informace o výskytu internetové hry s názvem Modrá
velryba. Hra je určena především mládeži a její náplní je plnit úkoly. Vítěz
je pak údajně donucen administrátorem spáchat sebevraždu. Některá
média zveřejnila zprávy, že P ČR zveřejněním informací o této hře šíří
hoax. Policie toto tvrzení odmítá. Informace o fenoménu „Modrá velryba“
měla ještě před zveřejněním výzvy od svých zahraničních partnerů.
Vzhledem k závažnosti informací a potenciálnímu nebezpečí pokládala za
nezbytné informovat veřejnost, a to především rodiče nezletilých uživatelů
internetu. Obecný článek k této problematice přináší i síť „Insafe“.
Více informací najdete zde
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