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Výsledek 3. kola Programu PreVence kriminality 2013

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr 
projektů 3. kola Programu prevence kriminality v roce 2013 se 
sešla dne 30. září t.r na odboru prevence kriminality Ministerstva 
vnitra k posouzení žádostí o dotace. Pro 3. kolo bylo zvoleno téma 
„Prevence kriminality a zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených 
lokalitách a v jejich okolí ve městech České Budějovice a Duchcov“. 
Uvedená města předložila 8 žádostí o neinvestiční dotaci s celkovým 
požadavkem na 1 211 730 Kč. Komise projekty posoudila a  navrhla 
Republikovému výboru pro prevenci kriminality  ke schválení  7 projektů 
s celkovým objemem finančních prostředků 919 000 Kč. Republikový 
výbor předložený návrh dne 2. září 2013 schválil.       

Více informací naleznete zde

Ministerstvo vnitra na 20. ročníku PraGoaLarMu

Ve dnech 23. až 25. října 2013 se na pražském Výstavišti uskuteční 
20. ročník veletrhu zabezpečení & požární ochrany PRAGOALARM a 2. 
ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných budov a Smart technologií 
PRAGOSMART. Cílem veletrhu je seznámit veřejnost s možnostmi 
chytrého bydlení (Bezpečí, Úspory, Pohodlí, Zábava, Ekologie) 
a s uplatněním Smart technologií v projektování, výstavbě a provozu 
budov (Řízení, Regulace, Automatizace, Integrace). Odborníci z Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), 
z Ministerstva vnitra a Policie ČR, z Asociace Grémium Alarm, z České 
asociace bezpečnostních manažerů a z Cechu mechanických zámkových 
systémů ČR připravují v rámci doprovodného programu konferenci 
„Prevence kriminality ve výstavbě“.

Více informací naleznete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/doprovodna-konference-v-ramci-pragoalarmu-2013.aspx


Metodika řešení šikanování na škoLách 

Organizace „Národní centrum bezpečnějšího internetu“ rozšířila 
nabídku metodik o „Metodický pokyn k řešení šikanování na školách 
a školských zařízeních“. Text metodiky oponovala řada odborných 
pracovišť včetně krajských a okresních metodiků. Jeho obsahem je 
mimo jiné i postup při vytváření školních programů, témata šikany 
a kyberšikany na mateřských školách, povinnosti sociálních orgánů při 
poskytování služeb školám a nechybí ani informace pro rodiče. Novou 
metodiku s řadou užitečných informací a rad si můžete stáhnout na 
webu NCBI zde.

Více informací naleznete zde
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PoLicie sděLuje - PaděLání veřejné Listiny je trestné!

Od 1. ledna do konce června letošního roku eviduje Policie ČR 303 těchto 
skutků na celém území ČR. Objasněnost případů padělání a pozměnění 
úřední listiny je téměř průměrně osmdesát procent, letos bylo objasněno 
již 191 případů. Upozorňujeme zaměstnavatele, aby byli pozorní 
a pravost diplomu uchazeče o práci si ověřili. Stejně tak pracovníci úřadů, 
které vydávají doklady totožnosti, do kterých se zapisují vysokoškolské 
tituly, by měli věnovat zvýšenou pozornost předloženým dokladům. 
Pravost lze nyní ověřit například na internetových stránkách. Zde stačí 
vyplnit originální číslo, které mají diplomy, maturitní vysvědčení, ale 
i výuční listy. V současné době je v tomto systému zaevidováno víc než 
osmdesát tisíc diplomů. Pečlivým a důsledným ověřením lze předejít 
následným nepříjemnostem. V případě, že zjistíte nepravost těchto 
dokumentů, sdělte tuto skutečnost Policii ČR.

Více informací naleznete zde

co je Linka bezPečí

Linka bezpečí (LB) je největší a nejstarší dětská krizová telefonní 
linka v České republice, dostupná na mezinárodním čísle 116 111. Její 
odborníci poskytují pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří 
se ocitnou v tíživé životní situaci. Jako jediná v ČR je Linka bezpečí 
k dispozici nonstop a zdarma z mobilních telefonů i pevných linek. 
V nepřetržitém směnném provozu se zde střídá 100 konzultantů, kteří 
každý den přijmou téměř 700 telefonátů. Kromě telefonického kontaktu 
lze využít rovněž online služby – e-mailovou poradnu LB a Chat LB. 
Sdružení Linka bezpečí navíc nabízí také pomoc rodičům a pedagogům, 
kteří potřebují poradit s výchovnými problémy týkající se dětí. Obracet 
se mohou na Rodičovskou linku 840 111 234. 

Více informací naleznete zde

dotační tituL Prevence a PodPora bezPečí seniorů  

Závažná trestná činnost páchaná na seniorech má v České republice 
stoupající tendenci. V roce 2012 evidovala Policie ČR 6 459 trestných 
činů spáchaných na osobách starších 60 let. Právě senioři, žijící 
v sociální izolovanosti a často trpící závažnými zdravotními i duševními 
onemocněními, se stávají snadnou obětí trestné činnosti, přičemž se 
odhaduje, že pouze 16% případů je nahlášeno. Ostatní případy oběti 
nenahlašují, protože se obávají, že je jejich rodinní příslušníci nebo 
sousedé odsoudí za jejich chování, naivitu či neopatrnost.

Více informací naleznete zde

http://www.ncbi.cz/category/6-metodiky-ucebni-materialy 
http://www.saferinternet.cz/aktuality/nenechte-si-ujit-novy-metodicky-pokyn-k-reseni-sikanovani-na-skolach-a-skolskych-zarizenich.html
http://www.policie.cz/clanek/sprava-stredoceskeho-kraje-zpravodajstvi-padelani-a-pozmeneni-verejne-listiny-je-trestne.aspx
www.linkabezpeci.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d 

