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setkání pracovníků OPK s manažery prevence Kriminality
Koncem října 2013 uspořádal odbor prevence kriminality v areálu
Ministerstva vnitra Eden v Herlíkovicích pracovní setkání s manažery
prevence kriminality krajů a obcí, s policejními preventisty a dalšími
spolupracovníky. Cílem jednání bylo zhodnocení průběhu Programu
prevence kriminality v roce 2013, jeho nedostatky, úskalí, ale
i příklady dobré praxe. Dále se projednávala hlavní témata a priority
programu prevence kriminality pro rok 2014. Účastníci byli seznámeni
s plánovanými projekty OPK pro následující období. Zástupci
spolupracujících institucí přednesli prezentace se zajímavými poznatky
z výzkumu vnímání bezpečí občanů, s problematikou prevence recidivy
a zákona o obětech trestných činů.
Více informací naleznete zde
Světový den obětí dopravních nehod
Světový den obětí dopravních nehod byl Světovou zdravotnickou
organizací vyhlášen jako vzpomínka na lidi, kteří zemřeli při
dopravních nehodách a ostatní nehodou dotčené, každoročně na třetí
neděli v listopadu. Motto letošního ročníku zní: Nejsme na to sami.
Z připravovaných akcí pro veřejnost jmenujme například besedy
s lidmi, kteří přežili závažnou nehodu nebo při ní ztratili své blízké
nebo setkání se záchranáři nebo dalšími odborníky. Na Policejním
ředitelství se při příležitosti tohoto dne konala tisková konference,
kde mimo jiné zaznělo, že v prvních deseti měsících letošního roku
byl zaznamenán v České republice výrazný pokles počtu usmrcených,
těžce i lehce zraněných osob. Počet usmrcených osob v prvních deseti
měsících tohoto roku je nejnižší za posledních 44 let.
Více informací naleznete zde

Policie apeluje - přezujte včas zimní pneumatiky
Na většině webových stránek Krajských ředitelství Policie ČR najdete
upozornění pro všechny řidiče osobních a nákladních motorových
vozidel na jednu z povinností, kterou jim ukládá zákona o silničním
provozu. Jedná se o povinnost výměny letních pneumatik za pneumatiky
se zimním vzorkem. Tato povinnost platí pro řidiče motorových vozidel
na označených úsecích dopravní značkou zimní výbava od 1. listopadu
do 31. března. Každý by měl mít na paměti, že jen zimní pneumatiky
poskytnou v zimním období při jízdě potřebné bezpečí. Další podrobnosti
najdete na webu BESIP.
Více informací naleznete zde
Dítě v ohrožení – nová interaktivní pomůcka
CD-ROM Dítě v ohrožení/první pomoc pro pedagogy a vychovatele,
bylo vytvořeno v rámci projektu „E-SYNERGIE“. Nová pomůcka nabízí
rady, doporučení a návody, jak řešit závažné situace v životě dítěte. Na
simulovaných případech přibližuje konkrétní postupy včasného posouzení
varovných signálů ohrožení dítěte a odpovídající způsoby řešení. Situace
jsou tematicky zaměřeny na oblasti kyberšikany a ostatní formy šikany,
týrání, zneužívání, zanedbávání, drog, alkoholu, záškoláctví, krádeží,
domácího násilí, agrese, úmrtí v rodině, soudně upravených poměrů
dospělých k dítěti apod. Cílem je posílit kompetence pedagogů, aby
včas poznali nežádoucí příznaky, vhodně reagovali a uměli tyto situace
v prostředí školy nebo školského zařízení prakticky řešit.
Více informací naleznete zde
E-bezpečí
Projekt E-bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci,
vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu rizikového chování na internetu
a související fenomény. Je realizován Centrem prevence rizikové
virtuální komunikace PF UK Olomouc za podpory klíčových ministerstev
(MVČR, MŠMT) a Policie ČR. Sleduje nebezpečné internetové znaky
ohrožující děti i dospělé uživatele internetu. Kromě vzdělávacích akcí
pořádá E-bezpečí také pravidelná celorepubliková výzkumná šetření,
rizikovou komunikaci v online prostředích, provozuje online poradnu,
vydává tiskoviny pro žáky/učitele a realizuje další aktivity.
Více informací naleznete zde
Jak nespadnout do pasti
Občanské sdružení spotřebitelů TEST vydalo v současné době brožuru,
která varuje před riziky prodejních předváděcích akcí, před agresí
dealerů, nekalými obchodními praktikami a neuvážlivým podepisováním
kupních a úvěrových smluv aj. Každý, kdo dokáže dodržovat následující
zásady chování, má velkou šanci, že nerozmnoží řady seniorů poškozených
nekalými obchodními praktikami. Posláním neziskové organizace
Občanské sdružení spotřebitelů TEST je poskytnout spotřebiteli
komplexní spotřebitelský servis. Na stránkách časopisu dTest, webových
stránkách www.dtest.cz, prostřednictvím brožur i na poradenské lince
sdružení publikuje každý měsíc testy výrobků, srozumitelně přibližuje
práva spotřebitelů a povinnosti prodávajících či poskytovatelů služeb.
Radí, jak je aplikovat v běžném životě a na co si dávat pozor.
Více informací naleznete zde
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