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Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2015
Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra zveřejnil výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů
Programu prevence kriminality na rok 2015. Cílem Programu je snižování
míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,
snížení výskytu delikvence u vybraných cílových skupin nebo jejich
ochrana, efektivní systém prevence kriminality a komplexní přístup
v komunitách ve spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů. Dále
bude podporován projekt Asistent prevence kriminality podle pravidel
uvedených v novém Metodickém balíčku. Výzva obsahuje dokumenty
a formuláře potřebné k vypracování žádostí včetně závazných termínů
jejich podání a seznamu konzultantů pro jednotlivé kraje.
Více informací naleznete zde
Smlouva o policejní spolupráci Česka a Německa
Smlouva o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Spolkovou
republikou Německo, hledání receptů, které zabrání fotbalovým
chuligánům v páchání výtržností, nebo výměna zkušeností mezi
českou a německou poštou. To byla hlavní témata zahraniční cesty
ministra vnitra Milana Chovance do Berlína. 14. října 2014 se ministr
dohodl se svým protějškem Thomasem de Maizièrem na podobě nové
smlouvy o policejní spolupráci mezi oběma zeměmi. Ta by měla dát
větší pravomoci policistům na území sousedního státu a měla by dále
prohlubovat spolupráci obou zemí při potírání majetkové přeshraniční
kriminality či boji proti drogám. Při návštěvě olympijského fotbalového
stadionu se ministr Chovanec zajímal mj. o bezpečnost na stadionech
a komplexní pohled na fotbalové násilí.
Více informací naleznete zde

Program PUNKT rodina
Skupinový Učební program – mladiství, realizovaný v letech 2004 – 2013
RUBIKON Centrem, byl přejmenován na PUNKT skupina - Průšvihy Už
Nedělám, Kámo. Tečka. Zároveň byl inovován a modifikován tak,
aby umožňoval individuální práci s klienty s vyšším rizikem recidivy,
se zapojením a posílením rodiny jako významného zdroje podpory
mladistvých pachatelů. Z 33 dosud zahájených běhů programu PUNKT
rodina bylo ukončeno 15 běhů, kterých se zúčastnilo 65 klientů. Z toho
jich 52 program úspěšně absolvovalo, pouze 7 se v průběhu programu
dostalo do konfliktu se zákonem a jen 1 byl pravomocně odsouzen.
Program má tedy 80% úspěšnost absolvování a nejméně 87 % absolventů
o sobě může říci „Průšvihy Už Nedělám, Kámo. Tečka.“
Více informací naleznete zde
Za Jižní město bezpečnější a krásnější
V návaznosti na závěry „Analýzy užívání městského veřejného prostoru hl.
města Prahy“, zpracované v roce 2013 pro Otevřenou společnost o.p.s.,
se začátkem října konalo v Komunitním centru Matky Terezy v Praze na
Jižním Městě setkání občanů včetně lídrů několika politických subjektů
této městské části s reprezentanty studentů Fakulty architektury ČVUT.
Studenti zde prezentovali výsledky worshopu, ve kterém řešili prostor
jednoho z přirozených center Jižního města – stanice metra Háje a její
bezprostřední okolí. Záměrem akce konané v době vrcholící předvolební
kampaně bylo, aby se adepti na zastupitele či radní inspirovali pro své
budoucí rozhodování o místě a jeho potřebách.
Více informací naleznete zde
Policie apeluje - Nepokoušej osud
Policie České republiky připravila zajímavou aktivitu pro žáky
vyšších ročníků základních škol a středních škol. Jde o preventivní
tour s finalistou soutěže Česko hledá SuperStar Michalem Hudčekem
a moderátorem Josefem Kudrnou, která se týká aktuálních otázek
dětí a mládeže k tématům drog, hazardu,rizik internetu a sociálních
sítí a úskalí kariéry mladých umělců. Organizátoři zajímavou formou
školákům přiblížují a nenásilně předávají rady, jak se připravit na
kritické životní situace. Upozorňují na zlomová období, kdy se mladí
začleňují do společnosti, hledají si nové kamarády a budují nové vztahy.
Pro mnohé je to první setkání s Policií ČR a měli by vědět, že Policie ČR
je tady i pro ně, že se na tuto instituci mohou kdykoliv obrátit.
Více informací naleznete zde
Taktické cvičení složek IZS „METRO 2014“
V jednu hodinu ráno ve stanici metra Anděl dochází k teroristickému
útoku. Na nástupišti je rozbitá skleněná lahev s neznámou látkou
a v její bezprostřední blízkosti cestující začínají padat a omdlévat.
Vzniká panika. To byl námět taktického cvičení složek Integrovaného
záchranného systému, které se odehrávalo v noci z 21. na 22. 10. 2014
v prostorách stanic metra B. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
organizoval společný zásah se zřízením sektorů, úseků a štábu velitele
zásahu, stanovil hranice nebezpečné a vnější zóny, určil režimová
opatření. Cvičení se zúčastnilo také na 100 policistů.
Více informací naleznete zde
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