
PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY Květen 2016

GRANTY V PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI

Posílení a rozvíjení spolupráce českých a norských organizací 
představuje jeden z klíčových cílů programu Dejme (že)nám šanci. 
Díky Fondu bilaterální spolupráce může získat norského partnera 
každý příjemce grantu v rámci programu. Přímo na sdílení a přenos 
znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů je určena 
částka 2,67 milionu korun. Grant lze získat na financování aktivit, 
které jsou zaměřeny na spolupráci českých a norských organizací 
a vyplývají z aktuálních potřeb příjemce grantu. Termín pro příjem 
žádostí o podporu byl prodloužen do konce srpna 2016.

Více informací najdete zde

PODPOŘENÉ PROJEKTY PROGRAMU 
PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2016

Republikový výbor pro prevenci kriminality na svém dubnovém 
zasedání schválil návrh na rozdělení dotací na rok 2016. Komise pro 
výběr projektů posuzovala žádosti 145 obcí s celkem 305 projekty, 
dalších 18 projektů podalo celkem 10 krajů. Celkový požadavek 
na dotaci činil 81 802 025 Kč. Na Program byla k dispozici částka 
59 134 448 Kč, ve skladbě max. 21 513 435 Kč investičních prostředků 
a 37 621 012 Kč neinvestičních prostředků. Investiční projekty se týkají 
zejména městských kamerových systémů, sportovních hřišť a plácků či 
speciálních výslechových místností pro oběti TČ. Neinvestiční projekty 
směřují do sociálně slabých lokalit, komunitní práce s dětmi a mládeží 
a péče o seniory. Letos bude podpořeno 221 projektů prevence 
kriminality obcí v celkové výši 54 965 000 Kč a 15 krajských projektů 
v celkové výši 4 033 000 Kč.

Více informací najdete zde

http://www.dejmezenamsanci.cz/info-room/aktualne/spoluprace-s-norskem/
http://www.mvcr.cz/clanek/podporene-projekty-programu-prevence-kriminality-na-rok-2016.aspx


KONFERENCE BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016

Dne 26. května se v Ballingově sálu Národní technické knihovny 
v pražských Dejvicích koná Konference Bezpečná škola 2016. Jde o volné 
pokračování a navázání na úspěšný projekt z roku 2015, který se setkal 
s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů 
škol všech stupňů. Cílem konference v letošním roce je další rozšíření 
znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků 
státní správy a samosprávy s možnostmi financování, normami, ale 
i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení 
školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, 
pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale 
i před vandalismem nebo krádežemi.

Více informací najdete zde
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POLICIE VARUJE - POZOR NA NĚ!

Nová preventivně informační kampaň Krajského ředitelství Policie 
hl. města Prahy je zaměřená především na kapesní krádeže. 
V posledních letech je patrné, že se stále více lidí snaží ochránit svůj 
majetek a v rámci preventivních opatření využívá různé formy a druhy 
zabezpečení. To je pravděpodobně jeden z faktorů, který výrazně 
ovlivnil znatelný pokles majetkové kriminality v loňském roce. Jedním 
z mála druhů kriminality, u kterého byl v roce 2015 zaznamenán 
nárůst, jsou právě kapesní krádeže. Preventivně informační kampaň 
chce proto upozornit na některé negativní stereotypy v chování, které 
jsou výrazným kriminogenním faktorem, který ovlivňuje rozhodování 
a směřování pachatele ke konkrétní oběti krádeže.

Více informací najdete zde

ČESKÁ REPUBLIKA JE PŘÍKLADEM V PROTIDROGOVÉ POLITICE

Česká republika se účastnila zvláštního Valného shromáždění na 
nejvyšší úrovni (UNGASS), které proběhlo ve dnech 19. až 21. dubna 
v New Yorku. Toto mimořádné zasedání OSN bylo věnováno protidrogové 
politice a mělo by v této oblasti přinést nový směr. Česká republika volí 
střední cestu v oblasti nelegálních drog již delší dobu a je považována 
rozvinutými zeměmi za „role model“ – tedy za příklad v protidrogové 
politice relativně vyvážené, ekonomicky úsporné a co do zdravotní 
a bezpečnostní situace úspěšné země.

Více informací najdete zde

„MÁME SE RÁDI ANEB MYSLI JINAK“

Stres, shon, nedostatek času, to vše nás v dnešní uspěchané době vede 
k tomu, že se snažíme ušetřit každou sekundu, každou vteřinu. Nedíváme 
se okolo sebe, spěcháme a zapomínáme na to, že na silnicích, ale nejen 
na nich, nejsme sami. A tak BESIP v „Květnu - Měsíci lásky“ v kampani 
nazvané „Máme se rádi, aneb mysli jinak!“ všechny, co se pohybují po 
našich silnicích, chodnících i cyklostezkách, vyzývá: „Život máš jen jeden 
– zůstaň člověkem!!!“ Prostřednictvím médií a sociálních sítí bude BESIP 
šířit tuto výzvu po celý měsíc. K výzvě se připojili i nejposlouchanější 
rádio pro mladé Evropa 2 a nejčetnější motoristický časopis u nás Svět 
motorů. BESIP se po celý měsíc zaměří na chování řidičů mezi sebou, a to 
nejen řidičů osobních aut, ale autobusů a kamionů, chodců, cyklistů.

Více informací najdete zde

http://www.bezpecnaskola2016.cz/zakladni-informace.html
http://www.policie.cz/clanek/pozor-na-ne.aspx
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/mimoradne-zasedani-osn-by-melo-prinest-novy-smer-v-globalni-protidrogove-politice--ceska-republika-jde-prikladem-142624/
http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/aktuality/229-mame-se-radi-aneb-mysli-jinak

