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ÚSPĚCH ČESKÉ REPUBLIKY V BOJI PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI
V červnu 2015 zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí USA Zprávu
o stavu obchodování s lidmi za rok 2014 (Trafficking in Persons Report
2014) tzv. TIP REPORT, která popisuje a hodnotí situaci a vývoj
v oblasti obchodování s lidmi v uplynulém roce ve 188 státech světa.
Report se tradičně věnuje obecné charakteristice situace v této
oblasti, identifikaci zdrojových i cílových zemí pro obchodované
osoby, trestněprávní úpravě, vynaloženým prostředkům na ochranu
obětí atp. Státy jsou rozčleněny do několika kategorií - nejlepší
ohodnocení představuje skupina TIER 1, do které byla Česká
republika v roce 2014 opětovně zařazena.
Více informací najdete zde
PODVODNÍCI SI PRÁZDNINY NEUDĚLALI
Kriminalisté napříč republikou zaznamenali během června a července
čtyřiapadesát případů, kdy jen za červenec vznikla škoda přesahující
osm set tisíc korun. Podvodníci se snaží pod smyšlenou záminkou
získat od seniorů finanční prostředky. Osvědčenou metodou je
telefonický kontakt, při kterém se pachatelé vydávávají za vnuka
volaného a požadují zapůjčení peněž. Díky šikovné manipulaci
dokáží vzbudit dojem, že jsou opravdu vnukem, a pro peníze si
posílají svého kamaráda. Policie eviduje desítky těchto případů.
Na tuto trestnou činnost zaměřují organizované skupiny pachatelů
ze Slovenska i České republiky. Na dopadení pachatelů intenzivně
pracují nejen kriminalisté v místech, kde k podvodu došlo, ale také
specialisté z úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního
prezidia ČR.
Více informací najdete zde

MANUÁL PRO FOTBALOVÉ KLUBY K ŘEŠENÍ DIVÁCKÉHO NÁSILÍ
Ve čtvrtek 30. července 2015 představili ministr vnitra Milan Chovanec,
policejní prezident brig. gen. Tomáš Tuhý a předseda Fotbalové asociace
ČR (FAČR) Miroslav Pelta výsledky společných jednání k bezpečnosti na
fotbalových stadionech. Na žádost FAČR a klubů připravil resort vnitra
manuál k řešení diváckého násilí. Kluby tak získaly návod, jak zajistit
bezpečnost diváků v rámci současné legislativy. Nevznikne žádná plošná
databáze všech fanoušků, kluby se zaměří jen na ty problémové. Byl
také podepsán dodatek k Dohodě o spolupráci, na základě kterého
bude Ministerstvo vnitra koordinovat, kontrolovat a vyhodnocovat
dohodnutou spolupráci.
Více informací najdete zde
MAPA KYBREHROZEB A ZOBRAZENÍ ÚTOKŮ V REÁLNÉM ČASE
Zajímá vás, jaká je aktuální situace v oblasti kyberhrozeb a kterým
směrem jsou vedeny nejzávažnější útoky? Společnost Check Point
představila interaktiví mapu hrozeb, která v reálném čase zobrazuje, jak
a kde po celém světě probíhají kybernetické útoky. Mapa ThreatCloud
World Cyber Threat Map využívá data z největší celosvětové sítě pro
spolupráci při boji s kyberzločinem Check Point ThreatCloud. Interaktivní
mapa hrozeb také uvádí hlavní denní statistiky včetně původců útoků
a jejich cílů. Databáze ThreatCloud obsahuje přes 250 milionů adres
analyzovaných při hledání botů, více než 11 milionů malwarových
signatur a přes 5,5 milionu infikovaných webových stránek a denně
identifikuje miliony malwarových typů.
Více informací najdete zde
CO JE HATEFREE
Tříletý celorepublikový projekt, který vznikl na základě memoranda
podepsaného Českou republikou, Norskem, Islandem a Lichtenštejnským
knížectvím, má silné zázemí Úřadu vlády ČR a odbornost Agentury pro
sociální začleňování. Realizuje ho iniciativa lidí, kteří usilují o život
bez násilí a nenávisti. Přestože jsou si vědomi složitosti vzájemného
soužití, respektu a tolerance, jsou přesvědčeni o existenci rozumných,
kreativních a inovativních cest, jak je zlepšit. Život ve strachu
a nenávisti nic pozitivního nepřináší. Projekt HateFree Culture nabízí
možnost nahlížet na věci z různých úhlů pohledu, hledat řešení
s ostatními a především tvořit a sdílet to, na čem záleží.
Více informací najdete zde
„KRUH BEZPEČÍ ZVLÁŠŤ ZRANITELNÝM OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ“
Zmíněný projekt v naší zemi rozšířil systém pomoci obětem trestných
činů o okamžitou pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů.
Zásadní roli v aplikaci nového, citlivého a moderního přístupu ke
klientům hraje role klíčového sociálního pracovníka. Projekt vytvořil
podmínky pro jeho práci jak ve smyslu struktury a rámce, tak ve
smyslu intenzivní odborné přípravy. S devíti případovými manažery se
klienti mohli setkat kdekoli po celé ČR.  Celkem bylo v rámci projektu
poskytnuto přes 541 hodin psychoterapií. Projekt tak v praxi realizoval
strategie zaměřené na prevenci rozvoje posttraumatické stresové
poruchy a eventuální invalidizace obětí násilných trestných činů.
Více informací najdete zde
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