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Dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“
Odbor prevence kriminality MV vyhlásil dotační program „Prevence
sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí
a trestnou činnost páchanou na seniorech. Žádost o dotaci na rok 2015 si
mohou podat spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné
společnosti a účelová zařízení registrovaných církví, které vyvíjejí
činnost v oblasti prevence domácího násilí na seniorech prokazatelně
nejméně jeden rok. Žádost musí být vyplněna a předložena na
standardizovaném formuláři v souladu s příslušnými obecně platnými
právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního
rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím pro daný
program. Žádost o dotaci se podává nejpozději do 31. října 2014.
Více informací naleznete zde
Kybernetické hrozby jsou stále aktuálnější
Škody způsobené internetovou kriminalitou jdou do miliard. Čtyřicet
procent lidí na světě je online. Evropa je na Internetu stále závislejší.
Lidé už ho nemají jen jako zdroj zábavy, ale využívají ho také ke
správě svých finančních záležitostí, což je hnacím motorem pro
majetkovou trestnou činnost. S rostoucím počtem obyvatel, kteří mají
přístup k internetu, se zvyšuje počet potenciálních pachatelů i obětí
této kriminality. Renomované odhady vyčíslují způsobenou škodu na
částku přibližně 300 miliard dolarů ročně. K problematice kriminality
v této oblasti uspořádalo Policejní prezidium ČR a Europol odborný
seminář, který se uskutečnil v rámci Dnů NATO v Ostravě. Diskutovalo
se o aktuálních trendech v informační kriminalitě i o řešení struktury
organizace boje s touto kriminalitou.
Více informací naleznete zde

Poučte své děti!
V souvislosti s tragickou událostí devítileté dívenky v Severních Čechách
apeluje Policie České republiky na všechny rodiče, aby informovali
své děti o bezpečném pohybu na ulici a o kontaktu s cizí osobou. Děti
jsou jednou z nejzranitelnějších skupin osob. Jejich důvěra v dospělé
a nedostatečné životní zkušenosti či schopnost vyhodnotit situaci je
může přimět k riskantnímu až ohrožujícímu chování. Je nutné je poučit,
jak se mají chovat, aby předešly nebezpečí. Mezi základní prvky výchovy
k osobnímu bezpečí by proto měly patřit i informace a pravidla o tom,
jak se chovat sám bez rodičů. Dalším vhodným opatřením je doprovázení
dětí do školy a ze školy rodiči, popřípadě dobrovolníky, kteří v městech
a obcích často tyto služby v rámci domluvy rodičů vykonávají.
Více informací naleznete zde
Bílý kruh bezpečí oslavil významná výročí

§

Občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů Bílý kruh bezpečí
bylo zaregistrováno 4. září 1991. Dnes v devíti poradnách pracuje 350
dobrovolníků (právníků, psychologů, sociálních pracovníků, terapeutů
apod.) a 56 zaměstnanců, ročně evidují více než 12 000 kontaktů s občany.
Od roku 2010 jeho pomoc pozůstalým po obětech a vážně traumatizovaným
obětem zprostředkovává i Policie ČR na základě dohody o spolupráci.
Jubilantem je i DONA linka pro oběti domácího násilí - 11. září 2011 se na
ni dovolal první klient. Od té doby přijal tým 28 školených konzultantů už
přes 47 000 volání. Začátkem roku 2015 linka DONA přejde pod bezplatnou
evropskou harmonizovanou linku 116 006.
Více informací naleznete zde
Pomoc obětem trestných činů ve Svitavách
Zákon o obětech trestných činů - právní úprava, která výrazně rozšířila
a posílila práva obětí trestných činů, v srpnu slavila první rok své
existence. Oběti získaly celou řadu nových práv, která výrazně změnila
jejich postavení v trestním řízení. Nejsou to již pouze osoby, které
vypovídají o tom, co se jim stalo, ale mají možnost se samy trestního
řízení aktivně účastnit. Nejvýraznější změnou je zájem všech zapojených
subjektů o osobu oběti a citlivější přístup k ní. Zákon výrazně rozšířil
práva obětí a posílil rozsah odborné pomoci, kterou mohou požadovat
– získání právních informací, psychosociální podpory a poradenství
a peněžité pomoci. Také na Svitavsku mají oběti k dispozici komplexní
systém dostupné bezplatné pomoci.
Více informací naleznete zde
Pokuty za alkohol při jízdě na kole
Letní výlet na kole, jedno dvě piva během přestávky na oběd a pak
pokračovat dál? Cyklisté by si měli dávat pozor, protože při jízdě
na kole pod vlivem alkoholu hrozí vysoké pokuty, a to nejen u nás,
ale i po celé Evropě. ÚAMK připravil přehled vybraných evropských
zemí, povoleného množství alkoholu „za řídítky“ a postihů, se kterými
případní viníci musí počítat. Například v České republice platí i pro
jízdu na kole nulová hranice alkoholu v krvi a při jejím překročení
cyklistům hrozí pokuta od 2500 Kč. S vysokými postihy se však „kolaři“
setkají po celé Evropě.
Více informací naleznete zde
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