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konference k projektu Asistent prevence kriminality
Ve čtvrtek 12. června 2014 se v budově Ministerstva vnitra v Praze
na Letné konala závěrečná konference k projektu Asistent prevence
kriminality. Jednalo se o jednu z posledních aktivit tříletého projektu
podpořeného z evropských strukturálních fondů z operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost částkou 37,5 milionů Kč. Asistenti
prevence kriminality pracovali v rámci obecních policií pod dohledem
mentorů, jimiž jsou pověření strážníci. Končící projekt zajistil práci
padesáti asistentům působícím v jedenácti městech Moravskoslezského,
Ústeckého a Středočeského kraje. Konference se zúčastnilo kolem sta
účastníků z řad asistentů prevence kriminality, mentorů, zástupců měst
a městských policií, krajských úřadů a odborné veřejnosti.
Více informací naleznete zde
Daňová „Kobra“ startuje
Generální ředitel Generálního ředitelství cel Pavel Novotný, zástupce
generálního ředitele Generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka
a policejní prezident Tomáš Tuhý podepsali 13. června 2014 prováděcí
protokol ke koordinační dohodě o spolupráci, výměně informací
a koordinaci (tzv. „Kobra“). Členové „Kobry“ se budou zabývat
identifikací, odhalováním a potíráním vybraných daňových úniků jak
po stránce daňové, tak po stránce trestní. Protokol upravuje například
pravidla operativní výměny informací, postup při výběru kauz daňových
úniků, na které Kobra zaměří svou pozornost, společné zpracování
statistik a další detaily spolupráce. Společným řešením případů se
zajistí dokonalý přístup k informacím a důkazním prostředkům, které
budou v rámci řízení využitelné pro všechny zúčastněné strany.
Více informací naleznete zde

obchodování s lidmi a pracovní vykořisťování v EU
Diakonie ČCE realizuje nový dvouletý projekt zaměřený na prevenci
obchodu s lidmi a pracovního vykořisťování. Cílem projektu je zvýšit
informovanost potenciálních pracovních migrantů z Rumunska,
Bulharska a Moldávie o pracovních podmínkách v České republice.
Pracovníci Diakonie vychází ze zkušenosti práce s klienty, kde vedle
špatných ekonomických podmínek a mála pracovních příležitostí
v zemích původu je nedostatek pravdivých informací jedním z hlavních
důvodů, proč se tito lidé stávají oběťmi obchodování a vykořisťování
na trhu práce. Dalším důvodem je netransparentní a mnohdy nelegální
fungování stovek pracovních agentur na českém trhu práce, nízká
kapacita inspektorátů práce a mnohdy i malá ochota příslušných orgánů
problémy migrantů řešit.
Více informací naleznete zde
Praha 14: opět bezpečněji online!
Městská část Praha 14 ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího
internetu (NCBI) realizuje již druhý ročník vzdělávacího a osvětového
projektu v oblasti prevence elektronického násilí a kriminality s názvem
„Praha 14 bezpečně online“. Projekt je specifický svým přístupem
k problematice bezpečnosti dětí v prostředí internetu. Nejde totiž jen
cestou vzdělávání potenciálních obětí kyberšikany, ale současně s dětmi
se zaměřuje i na vzdělávání všech, kterých se online bezpečnost dětí
bezprostředně týká. Projekt přináší řadu vzdělávacích a osvětových
aktivit pro odborníky, děti a veřejnost současně.
Více informací naleznete zde
Odjíždíte na dovolenou?
Chystáte se na dovolenou a přemýšlíte o tom, jak nejlépe zabezpečit
svůj dočasně opuštěný byt či dům před vykradením? Rozhlasová
redaktorka hovoří na toto téma s odborníkem Ministerstva vnitra na
situační prevenci kriminality JUDr. Tomášem Koníčkem. Ten potvrzuje
skutečnost, že lidé v posledních letech přistupují k zabezpečení svých
obydlí sice zodpovědněji, statistické údaje o vloupáních a krádežích
však stále mírně narůstají. V radiožurnálu můžete vyslechnout souhrn
obecně platných rad o zabezpečení obydlí v době dovolených i aktuální
doporučení související se současnými trendy této majetkové trestné
činnosti.
Více informací naleznete zde
Policie apeluje - doprava o prázdninách
Poslední červnový týden se konala tisková konference Ředitelství
služby dopravní policie Policejního prezidia ČR na téma prázdninového
silničního provozu a rizik s tímto obdobím spojený. Je to nárůst intenzity
dopravy, zvýšený pohyb cyklistů a chodců v silničním provozu a také
vysoké denní teploty. U řidičů pak únava, nesoustředěnost, nevěnování
se řízení vozidla a také ve větší míře konzumace alkoholu a jiných
návykových látek často spojená s účastí na společensko-kulturních
akcích. Policisté apelují na zodpovědné chování každého z nás, tedy
především usedat za volant odpočatý a při první známce únavy zastavit
na vhodném místě k odpočinku.
Více informací naleznete zde
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