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ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA MV O EXTREMISMU
Ministerstvo vnitra vydalo pravidelnou čtvrtletní zprávu o extremismu.
Ve 3. čtvrtletí roku 2015 se vysoká míra společenské pozornosti věnovala tzv. migrační vlně. Téma je již od počátku letošního roku výrazným podnětem a živnou půdou různých populistických až xenofobních subjektů, které často ve veřejném prostoru vytěsňovaly subjekty
z krajní pravice. Ke své mobilizaci ho částečně využívala i krajně levicová scéna, orientující se nejen na akce proti projevům islamofobie
a xenofobie, ale i na různé charitativní sbírky a podpůrné projekty pro
migranty. Na protimigrantskou vlnu se ve sledovaném období upnuly
i tzv. alternativní informační a mediální zdroje, spojované s proruskou
propagandou.
Více informací naleznete zde
ZAKONČENÍ PROJEKTU O BEZPEČÍ SENIORŮ
V období od 1. května 2014 do 31. října 2015 byl za finanční podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizován
projekt „Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů“.
Projekt reaguje na skutečnost, že se zvyšujícím se zastoupením seniorů
v demografické struktuře obyvatelstva ČR i v ostatních státech EU lze
očekávat též zvyšování počtu a nebezpečnosti trestných činů páchaných na této cílové skupině. Jeho hlavním cílem bylo připravit systém
vzdělávání pro pracovníky veřejné správy a samosprávy v oblasti prevence, vyšetřování a stíhání trestných činů páchaných na seniorech.
V rámci klíčových aktivit byly navrženy a pilotně vyzkoušeny vzdělávací
programy pro experty z řad SKPV, pořádkovou policii, soudce a státní
zástupce, strážníky městské policie a manažery prevence kriminality.
Více informací naleznete zde

POLICIE A NEZISKOVÝ SEKTOR PROTI KYBERZLOČINU
Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR pod záštitou předsedy
JUDr. Miroslava Antla uspořádal dne 20. října 2015 ve spolupráci
s Národním centrem bezpečnějšího internetu (NCBI) již 6. ročník odborné konference věnované problematice bezpečnějšího internetu.
Letošní téma znělo: Spolupráce policie a neziskového sektoru proti
kyberzločinu v praxi. Zazněly příspěvky s následující problematikou: Právní a politické aspekty bezpečného internetu, Nová právní úprava a organizační opatření pro účinnější vyšetřování online
kriminality, Formy internetové kriminality ve světle soudních rozhodnutí a Spolupráce krajů pro posilování prevence a bezpečnosti
na internetu. Všechny prezentace, které byly odpřednášeny, jsou
k dispozici ke stažení.
Více informací naleznete zde
POLICIE KONTROLUJE - PRODEJ ALKOHOLU DĚTEM
V rámci Akce alkohol zkontrolovaly v minulém týdnu stovky policistů
téměř 1200 provozoven. Na tiskové konferenci byly předloženy první výsledky. Policisté zjistili protiprávní jednání, jejichž počet se blíží k šesti
stovkám. V první fázi zkontrolovali sedm tisíc osob, z toho řešili celkem
236 dětí, které požily alkohol. Jednalo se o 227 mladistvých a 9 nezletilých. Výsledky úvodních kontrol ukazují, že i když policie o akci předem
masivně informovala veřejnost, neodradilo to provozovatele od podávání alkoholu dětem. Problém existuje a je nutné se k němu postavit
systémově a v duchu započaté spolupráce nejrůznějších složek napříč
rezorty. U dalších kontrol nebude uváděno konkrétní datum.
Více informací naleznete zde
SOKOLOV – „STOP NÁSILÍ NA DĚTECH – BEZPEČNÁ ŠKOLA“
Projekt, jehož cílovou skupinou jsou děti od 8 do 13 let, je zaměřen na
prevenci kriminality před patologickým až delikventním či rizikovým
chováním dospělých, cizích dospělých či spolužáků dětí, vůči dětem
samotným. Jeho pilotní fáze probíhá prozatím na ZŠ v Rokycanově ulici. Po závěrečné evaluaci a vyhodnocení efektivity se v případně kladného výsledku projekt zařadí mezi další aktivity prevence kriminality
městské policie zahrnující ochranu dětí a mládeže na všech základních
školách. Projekt obsahuje jednotlivá dílčí bezpečnostní opatření, která
tvoří celek a koncepčně tím řeší problematiku minimalizace vstupu cizích osob do školských zařízení i nácvik chování dětí a pedagogů v „nebezpečných„ situacích.
Více informací naleznete zde
VÝZKUM O DOMÁCÍM NÁSILÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC) zveřejnila výsledky dosud nejrozsáhlejšího výzkumu o domácím násilí v České republice.
V rámci kampaně „Mlčení bolí“ ho realizovala společnost SocioFactor.
Kvantitativní šetření mezi obyvateli ČR poprvé v historii provází kvalitativní výzkum u samotných aktérů domácího násilí a profesionálů,
kteří se s touto problematikou setkávají ve své praxi. Získaná data
poslouží APIC k přípravě výukových materiálů pro experty a k vydání
populárně naučné knihy o domácím násilí v ČR.
Více informací naleznete zde
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