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OCENĚNÍ EVROPSKÉ CENY PREVENCE KRIMINALITY ZA ROK 2015
V budově Ministerstva vnitra byly 18. února 2016 slavnostně předány ceny
nejlepším preventivním projektům národního kola Evropské ceny prevence kriminality (ECPA) za rok 2015 s tématem „Mládež a kyberkriminalita“.
O třetí místo v soutěži se podělily dva projekty — S kyberšikanou v duši,
který nominoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje a projekt Skrytá
nebezpečí (Internet ― šikana — násilí) nominovaný Krajským ředitelstvím
policie Jihočeského kraje. Druhé místo získal projekt Praha bezpečně online 2015, na kterém spolupracuje Magistrát hl. města Prahy s Národním
centrem bezpečnějšího internetu. Vítězem se stal projekt Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci E-bezpečí, který byl do soutěže
nominován Krajským úřadem Olomouckého kraje.
Více informací naleznete zde
POLICIE SPOLUPRACUJE — PROJEKT “BUĎ V BEZPEČÍ“
Policejní prezidium ČR a Univerzita Palackého v Olomouci, která se ve
svém projektu E-bezpečí zabývá kyberšikanou, vývojem a výzkumem
v této oblasti kriminality, vytvořila společný inovativní projekt. Hlavním
cílem projektu „Buď v bezpečí“ je vytvořit systém informování pedagogů
prostřednictvím Newsletteru, který bude každý měsíc na webových stránkách přinášet novinky z oblasti výzkumu a vývoje problematiky kyberšikany. Dalším cílem je vybudovat vazbu mezi školami, školskými zařízeními
a Policií ČR. Pedagogové budou mít možnost si sami „stahovat“ novinky
a informovat se o nejnovějších trendech z oblasti kyberšikany a kyberkriminality tak, aby je mohli využít ve výuce a dále přenášet informace na
hlavní cílovou skupinu — tedy děti, mládež a jejich rodiče. Newsletter je
možné sledovat prostřednictvím RRS systému.
Více informací naleznete zde

PRŮZKUM „DĚTI NA INTERNETU OČIMA RODIČŮ“
UPC se ke Dni bezpečného internetu (SID 2016) připojilo průzkumem „Děti
na internetu očima rodičů“. Podle něj nemají v ČR dvě pětiny rodičů přehled o aktivitách svých dětí na sociálních sítích. Třetina rodičů nestanovuje dětem na internetu žádná pravidla a bezpečnostní incident na internetu již řešila každá čtvrtá rodina. Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu
spustila v únoru mateřská společnost UPC Liberty Global spolu s partnery,
společností Google a organizací INSAFE, kampaň na sociálních mediích cílenou na učitele. Kampaň přivádí učitele na vzdělávací web s příručkami
a učebními plány www.webwewant.eu, který má také sekci lokalizovanou
do českého jazyka a nabízí online příručky pro teenagery.
Více informací naleznete zde

DOMÁCÍ NÁSILÍ
NENÍ SOUKROMÁ
ZÁLEŽITOST!

PROJEKT „ZKUS TO ŘÍCT“
Policejní prezidium ČR připravuje preventivní projekt s názvem „Zkus to
říct“ podpořený z Programu prevence kriminality MV. Proběhne ve spolupráci se cvičitelkou Hankou Kynychovou, která si domácí násilí prožila
na vlastní kůži. Cílem projektu je informovat veřejnost o domácím násilí
a násilí na ženách vůbec. Na jaře proběhnou ve čtyřech městech čtyři
tour „Pohyb pomáhá“. Kromě cvičení budou součástí programu diskuse
s odborníky — např. psychology z Anonymní linky pomoci v krizi Policejního prezidia ČR, zástupci organizace Bílý kruh bezpečí a centra pro týrané
ženy — ROSA. Toto centrum realizuje v současné době také projekt “Stop
násilí pro zdravotnictví”. Odborníci na domácí násilí z řad Policie ČR, budou kromě veřejné debaty k dispozici i k osobním konzultacím.
Více informací najdete zde
STÁLÁ EXPOZICE NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY

„PROTOŽE SI NIC JINÉHO NEZASLOUŽÍŠ!“

Při příležitosti 25. výročí založení Národní protidrogové centrály služby
kriminální policie a vyšetřování PČR byla v Praze v polovině února 2016
aktualizována stálá expozice výstavy v Muzeu Policie ČR. Skládá ze dvou
částí
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zde i Kriminalistický ústav jako vrcholné odborné pracoviště
VYNUCENÉ SOCIÁLNÍ IZOLACE A EKONOMICKÉ ZÁVISLOSTI. TYPICKÉ ZNAKY DOMÁCÍHO
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Policie ČR v boji proti drogám. Druhá část výstavy je prožitková
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autenticky přiblížit každodenní realitu života toxiKONTAKTUJ LINKU 158 POLICIE ČR, INTERVENČNÍ CENTRA NEBO DALŠÍ POMÁHAJÍCÍ ORGANIZACE.
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komana. Seznamují s ní dva filmy s příznačným názvem Realita a lze tu
nahlédnout i do typického bytu narkomana s domácí „varnou“ pervitinu.
Více informací najdete zde
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V PRAZE DOMA BEZ DOMOVA 2016
Poradna Kontakt poskytuje poradenství a informace o službách, které napomáhají k řešení náročných životních situací. Nejčastěji v otázkách finančního zabezpečení, při zadluženosti, při problémech s bydlením, při
hledání zaměstnání. Zabývá se také situacemi osobní ztráty nebo nečekanými životními změnami. Jeho klienti často bývají i osoby bez přístřeší.
Letos centrum Kontakt opět vydalo publikaci V Praze doma bez domova
pro rok 2016. Jde o aktualizovanou verzi adresáře, která je určena jako
pomůcka pro ně a také pro odborníky pomáhajících profesí. Adresář má
pomoci lidem při orientaci v možnostech řešení složitých životních situací.
Více informací najdete zde
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