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Manuál k projektu „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“
Manuál k projektu „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ byl
oficiálně představen v pondělí 19. května 2014 na tiskové konferenci
v budově Ministerstva vnitra v Praze na Letné. Zástupci Ministerstva
vnitra a Policie ČR se na ní vyjadřovali k problematice ochrany před
majetkovou trestnou činností. Zmíněný projekt byl od roku 2009 pilotně
ověřován v bytovém domě Koniklecova č. 5 v Brně. Manuál shrnuje
poznatky a zkušenosti zástupců státní správy, samosprávy, nestátních
a neziskových organizací, ale i odborných firem a profesních sdružení,
kteří se na realizaci projektu podíleli. Výraznou stopu v něm zanechali
také nájemníci domu. Vznikla metodika, která může dobře sloužit všem
majitelům, správcům a obyvatelům bytových domů, kteří se zajímají
o zlepšení a udržení bezpečnosti ve svém bydlišti.
Více informací naleznete zde
Program prevence kriminality na rok 2014 - 2. kolo
Ministerstvo vnitra vyhlásilo v polovině května 2. kolo Programu
prevence kriminality na rok 2014. Kraje a obce mohou podávat
žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na projekty neinvestičního
charakteru. Žadatelé se musí řídit příslušnými dokumenty a splnit
stanovené podmínky. Příjemcem dotace může být pouze kraj nebo
obec, realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní
nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických
osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. Žádosti o dotaci,
včetně všech povinných příloh, musí být v listinné podobě doručeny
na odbor prevence kriminality MV a na místně příslušný krajský úřad
nejpozději do 18. června 2014.
Více informací naleznete zde

Nový projekt MV ke zvýšení bezpečnosti seniorů
Se zvyšujícím se zastoupením seniorů v demografické struktuře
obyvatelstva ČR i v ostatních státech EU lze očekávat také zvyšování
počtu a nebezpečnosti trestných činů páchaných na této cílové skupině.
V současné době není do kvalifikační přípravy Policie ČR zahrnuto
systémové vzdělávání k problematice trestné činnosti páchané na
seniorech. Neexistují metodiky ani učební plány a materiály na úrovni
základní odborné přípravy policistů, ani vyššího odborného vzdělávání
či celoživotního vzdělávání příslušníků PČR. Proto Ministerstvo vnitra
zahájilo projekt pro pracovníky veřejné správy a samosprávy v oblasti
prevence, vyšetřování a stíhání trestných činů páchaných na seniorech
s názvem Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů.
Realizační tým projektu, podpořeného evropskými fondy, tvoří špičkový
odborníci např. policejní psychologové, gerontologové, kriminalisté,
pedagogové středních policejních škol, státní zástupci a soudci.
Více informací naleznete zde
Barcamp Otevírejme město
Sedm desítek účastníků a účastnic navštívilo v sobotu 17. května 2014
stejnojmennou akci, kterou Otevřená společnost o.p.s. uspořádala při
příležitosti patnáctiletého výročí svého založení. Barcamp v krásném
prostředí vily Grébovka v Praze 2 byl zaměřen na témata, jimž se
Otevřená společnost ve své práci věnuje. Program byl rozdělen do dvou
tematických okruhů týkajících se dostupnosti a bezpečnosti. V bloku
„Bezpečnost veřejného prostoru“ jsme se postupně zabývali tím, zda
a jak je možné ovlivňovat bezpečnost a pocit bezpečí úpravami fyzického
prostředí, diskutovali jsme o tom, nakolik jsou města vstřícná k obývání
veřejného prostoru bezdomovci a jak z něj vytlačují obyvatele sociálně
vyloučených lokalit. Debatovalo se také o tom, zda a do jaké míry
je akceptovatelný stále posilující trend kamerového dohlížení na dění
na veřejných prostranstvích. Protože byl barcamp příjemným místem
setkání a diskusí lidí ze zajímavých oborů a iniciativ, plánuje Otevřená
společnost akci zopakovat. Termín bude pravděpodobně stanoven na
zimní měsíce 2014/15.
Více informací naleznete zde
Policie varuje - Chce po vás přítel peníze?
Pozor - na Facebooku se šíří další podvod. Policisté na různých místech
republiky zaznamenali nový druh podvodného jednání na sociální síti.
V čem spočívá? Uživatel může dostat v rámci chatu nebo emailu zprávu
od svého existujícího „facebookového přítele“. Ten, kdo se za něj
vydává, žádá o drobnou finanční výpomoc, kterou je nutné zaplatit
platební kartou. Pachatel ho pak přesvědčuje, že jde o pouhých padesát
korun na doplnění kreditu na sázky nebo jiné služby, které on sám kvůli
zablokované kartě nemůže zaplatit. Po dohodě pak zasílá odkaz, kterým
se webová stránka přesměruje jinam, resp. na podvržené stránky,
jež ale vypadají velmi reálně, mohou kopírovat stránky existujících
společností. Uživatel zde vypíše své údaje o platební kartě způsobilé
k platbám v internetové síti. O zaplacení nepatrné částky však nejde
- platební údaje pachatel či pachatelé využijí k jiným, větším platbám,
z účtů jsou odčerpány postupně další a další finanční prostředky!
Setkáte-li se s obdobnou situací, žádné finanční prostředky neplaťte
a okamžitě informujte nejbližší služebnu Policie ČR.
Více informací naleznete zde
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