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STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY V ČR NA LÉTA 2016 AŽ 2020
Vláda ČR na svém zasedání 27. ledna schválila Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020. Jedná se o zásadní dokument, který
bude v daném období určovat činnost všech subjektů působících v oblasti
prevence kriminality - členů Republikového výboru, obecních a krajských
samospráv, nestátních neziskových organizací, vědecko-výzkumných organizací a podnikatelských subjektů. Strategie vychází z priorit daných Programovým prohlášením vlády ČR, dostupných aktuálních analýz a poznatků i ze zkušeností a příkladů dobré praxe. Neopomíjí žádný z důležitých
článků či vrcholů trojúhelníku kriminality (pachatel, oběť, místo zločinu)
a metod preventivní práce (prevence primární, sekundární, terciární, sociální, situační, viktimologická). Inspiruje se také zahraničními strategiemi a pozitivními zkušenostmi. Uplatňuje proaktivní, koordinovaný, mulitidisciplinární přístup při řešení problémů.
Více informaci naleznete zde
TRESTNÁ ČINNOST V ROCE 2015
Více než 40 000 trestných činů je meziroční pokles trestné činnosti na
území České republiky. Za uplynulý rok bylo oznámeno 247 628 trestných činů, což znamená pokles o 14,2 %. Kromě samotného poklesu
kriminality stoupla i objasněnost. Celkem bylo objasněno 126 083 skutků, tedy 50,9 %. Jedná se o téměř dvouprocentní nárůst v objasněnosti
a v porovnání s rokem 2013 stoupla objasněnost o téměř 7%. Dobrá
práce všech policistů přináší větší bezpečnost občanům. S analýzou
statistik a prioritami činnosti policie ČR na následující rok seznámili na
tiskové konferenci policejní prezident brig. gen. Tomáš Tuhý a náměstek pro SKPV brig. gen. Zdeněk Laube.
Více informaci naleznete zde

PŘÍPRAVA AUDITU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
Jak je naše země jako celek připravena čelit současným hrozbám globalizovaného světa, jak průběžně je bezpečnostní systém ČR schopný
reagovat a jak dobře je nastavená příslušná legislativa, to má zjistit
Audit národní bezpečnosti. Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady
státu vytvořilo MV pracovní skupinu, která připraví materiál. Výstupem auditu bude zpráva, která identifikuje slabá místa v bezpečnostních oblastech i celém systému. Při její přípravě si odborníci ověří dvě
základní schopnosti — schopnost identifikovat konkrétní bezpečnostní
hrozbu a schopnost reagovat na situaci, kdy se bezpečnostní incident
stal a je potřeba okamžitě řešit jeho důsledky.
Více informaci naleznete zde
VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2016
Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV v těchto dnech
vyhlásil Program prevence kriminality na rok 2016. V jeho rámci mohou
kraje, města a obce žádat o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
preventivní projekty zaměřené na zvyšování bezpečí občanů a jejich majetku. Priority Programu prevence kriminality pro letošní rok jsou: systém
prevence kriminality, pomoc obětem trestné činnosti, boj proti recidivě,
účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže
a dále komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách či nové hrozby a přístupy k jejich řešení.
Více informaci naleznete zde
„ZAHRAJTE SVŮJ PART PRO LEPŠÍ INTERNET“
Devátý únor je Den bezpečnějšího internetu 2016 (Safer Internet Day),
celosvětová událost, jejímž cílem je vzbudit v nejširší veřejnosti zájem
o otázky bezpečnosti v online prostředí. V té souvislosti by vás pracovníci Národního centra bezpečnějšího internetu opět rádi přizvali k soutěži,
kterou při jeho příležitosti organizuje. Soutěž má známý formát i pravidla
— stačí uspořádat jakoukoliv osvětovou, vzdělávací, diskuzní nebo kreativní aktivitu, informovat o ní na internetových stránkách organizace, přidat
logo Dne bezpečnějšího internetu 2016, poslat informaci NCBI, a tak se
zapojit do soutěže o některou z hodnotných cen. Aktivita vaší organizace bude umístěna do interaktivní mapy, která může být také inspiračním
zdrojem. Nápady lze čerpat i z předchozích ročníků.
Více informaci naleznete zde
DĚTI KRESLILY KORUPCI
Jak si děti představují korupci a jak by proti ní chtěly bojovat? To bylo
téma dětské výtvarné soutěže Úřadu vlády ČR, jejíž výsledky byly 27. ledna slavnostně vyhlášeny v Hrzánském paláci ministrem Dienstbierem, který je zároveň předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Soutěž
byla určena žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií
s cílem zvýšit povědomí o problému korupce již u mladších dětí tak, aby
se nad ním dokázaly aktivně zamýšlet a mluvit o něm se svými pedagogy.
Porota vybírala z celkem 170 obrázků, které do soutěže zaslalo 17 základních uměleckých škol z celé ČR. Oceněno bylo 7 děl. Zvyšování povědomí
o korupci přispívá k vývoji dětí v aktivní členy občanské společnosti, kteří
jsou si vědomi negativních důsledků korupčního chování.
Více informaci naleznete zde
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