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EUROPOL PŘINÁŠÍ BEZPEČNĚJŠÍ EVROPU
Na tiskové konferenci konané 26. května na Policejním prezidiu v Praze
přiblížili policejní prezident, brig. gen. Tomáš Tuhý a genmjr. Oldřich
Martinů, zástupce ředitele Europolu, médiím práci této organizace a její
přínos pro občany České republiky. Zazněly základní informace o fungování
této evropské agentury, o české účasti ve strukturách Europolu a několika
konkrétních případech spolupráce. Zástupce ředitele Europolu pak mluvil
o intenzivní práci při vyšetřování případů organizování nelegální migrace
a s tím spojené trestné činnosti. Významnou oblastí zájmu expertů
Europolu je boj proti drogám, počítačové kriminalitě a také terorismu.
Ve všech odvětvích disponuje Europol specialisty, kteří jsou připraveni
poskytovat podporu všem policejním sborům členských zemí EU.
Více informací najdete zde
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉM NÁSILÍ
Ve dnech 27. a 28. května 2015 v Praze v hotelu Pyramida konala
konference „Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků
k činům“. Záštitu nad ní poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier
a Ministerstvo spravedlnosti ČR. Zúčastnilo se jí více než 150 hostů ze
16 zemí. Konferenci pořádala v rámci programu Dejme (že)nám šanci
Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Agenturou Evropské
unie pro základní práva a Radou Evropy, financována byla z Norských
fondů. Z programu Dejme (že)nám šanci je momentálně financováno
27 projektů zaměřených na snižování domácího násilí a 28 na prosazování
rovných příležitostí žen a mužů. Záznam konference můžete shlédnout
na videu.
Více informací najdete zde

PRAŽSKÝ DEN S POLICIÍ 2015
V neděli dne 7. června 2015 se od 10:00 hodin koná v areálu PVA Letňany
v Praze 9 již „VIII. Den s Policií a Zdravotní pojišťovnou ministerstva
vnitra“. Návštěvníci se mohou těšit na vystavenou techniku a ukázky
činnosti zúčastněných složek. K vidění bude například slaňování
z vrtulníku, seskok padákem, fotbalové utkání na koních mezi Policií
ČR a pražskou městskou policií, činnost služebních psů, zadržení
ujíždějícího vozidla apod. Bude možné spatřit i historická policejní
vozidla. Všichni návštěvníci jsou srdečně vítáni.
Více informací najdete zde
JUBILANTI NA SVITAVSKU
V listopadu loňského roku vyšla v rámci cyklu odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra PrevTour reportáž ze Svitavska o tom, jak tam
funguje systém péče o ohrožené děti. Letos slaví dvě z institucí, které
reportáž představila, desetileté jubileum. Jeden z nejvýznamnějších
partnerů města Svitavy v oblasti sociální prevence - Občanské sdružení
Bonanza - zveřejnilo na webových stránkách města svou výroční zprávu.
Dozvíte se v ní, jak Bonanza pomáhá znevýhodněným dětem a jejich
rodinám při jejich cestě k samostatnosti a radosti ze života. Pozornost
věnujte i předchozí zprávě v aktualitách, která je pozvánkou na akci
druhého jubilanta a významného partnera Květné zahrady. Do dalšího
desetiletí přejeme, aby bylo stejně úspěšné jako to minulé.
Více informací najdete zde
VYSVĚDČENÍ MŮŽE V DĚTECH VYVOLAT OBAVY
Pomalu se dětem blíží prázdniny, se kterými je spojen konec
školního roku a předávání vysvědčení. Výsledky za celoroční práci
v lavici, které děti na konci června dostanou, se nemusí shodovat
s očekáváním rodičů, proto se některé z nich tohoto dne obávají.
Děti s nevyvedenými známkami mají strach z reakce rodičů a bojí
se jít mnohdy domů. Každým rokem je možné zaznamenat nějaký
nešťastný příběh, který se odehraje právě v souvislosti s vysvědčením.
Policisté z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje na
svém webu nabízejí dětem i rodičům rady, jak nepříjemným situacím
předejít. Přejeme hezké prázdniny.
Více informací najdete zde
ŠŤASTNÉ STÁŘÍ OČIMA DĚTÍ
Posilovat mezigenerační dialog a propojovat dva různé světy a dvě
věkově rozdílné generace, které si však mají vzájemně co dát, je
cílem výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí, jejíž šestý ročník
vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci
s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, Radou seniorů ČR a Svazem měst a obcí ČR.
Soutěže se mohou zúčastnit děti od předškolního věku do 15 let. Ve
svých výtvarných dílech mají ztvárnit, jak si představují šťastné stáří.
Smyslem projektu je podívat se dětskýma očima na stáří a stárnutí
a zjistit, jak jej vnímají či jak by si jej představovaly. Novinkou letošního
ročníku je kategorie pro děti se zdravotním postižením. Porota bude
hodnotit především nápad, zpracování a uměleckou úroveň.
Více informací najdete zde
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