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3. kolo Programu prevence kriminality na rok 2013
Odbor prevence kriminality MV vyhlásil 3. kolo Programu prevence
kriminality na rok 2013 k poskytování státní účelové dotace (v souladu
s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice
na léta 2012 až 2015“, usnesení vlády č. 925/2011). Pro 3. kolo Programu
byla tentokrát vytipována 2 města a téma tedy zní „Prevence kriminality
a zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí ve
městech České Budějovice a Duchcov“. Žadatelé se musí řídit a splnit
podmínky obsažené ve Strategii prevence kriminality v České republice
na léta 2012 až 2015 a v Zásadách pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu. Pro rady a doplňující informace lze využít konzultanty odboru
prevence kriminality MV. Žádost o dotaci musí být na Ministerstvo vnitra
podána nejpozději do 23. srpna 2013.
Více informací naleznete zde
psychologie pachatelů rasově motivované trestné činnosti
Ministerstvo vnitra předkládá unikátní materiál s názvem „Kvalitativní
popis psychologie osobnosti pachatele extremisticky, rasově motivované
a xenofobní trestné činnosti“ určený odborné i laické veřejnosti. Úkol
zpracovat psychologickou analýzu odsouzených byl uložen v Koncepci
boje proti extremismu pro rok 2012. Dokument úzce navazuje na
již zveřejněnou „Analýzu dostupných soudních rozsudků pachatelů
extremistické, rasově motivované a xenofobní násilné trestné činnosti“.
Závěry vycházejí z psychologických a/nebo psychiatrických soudně
znaleckých posudků, které na ně byly vytvořeny. Cílem dokumentu je
obohatit tzv. tvrdá statistická data o kvalitativní popis osobnosti těchto
pachatelů.
Více informací naleznete zde

Veletrh Prague Fire & Security Days 2013
5. ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru
protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb se uskuteční
ve dnech 17. – 21. září 2013 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech opět
souběžně s největším a nejnavštěvovanějším stavebním veletrhem
v České republice FOR ARCH 2013. Základní koncepcí FSDays je zcela
ojedinělé oborové propojení bezpečnosti se stavebnictvím, které se
ukazuje jako jediným vhodným pro celý bezpečnostní obor a také
místem pro kvalitní a prestižní prezentaci nejnovějších bezpečnostních
systémů, techniky a služeb. Hlavním tématem 5. ročníku FSDays 2013
je „Digitální bezpečnost“.
Více informací naleznete zde
Policie varuje - šíření počítačového viru
P ČR opětovně upozorňuje na případy, ve kterých dochází k šíření
škodlivého kódu a infikování počítačů tzv. „trojským koněm“. Tento
„trojský kůň“ po aktivaci upozorní dotčeného uživatele, že byl
jeho počítač zablokován Policií České republiky údajně z důvodů
porušování autorského práva, nakládání s materiály s dětskou
pornografií či šíření spamu. Upozornění obsahuje i nabídku, že
uživatel má možnost složit kauci v podobě zaplacení pokuty. Na
podobné výzvy nereagujte a ignorujte instrukci, která je uváděna
v závadové zprávě. Pro hlášení závadového obsahu a závadových
aktivit na internetu byl dne 1. srpna 2012 na internetových stránkách
policie spuštěn provoz on-line formuláře, kde můžete oznámit i toto
šíření tzv. „trojského koně“.
Více informací naleznete zde
Projekt Vysočina bezpečně online
Kraj Vysočina a Národní centrum bezpečnějšího internetu společně
realizují projekt Vysočina bezpečně online 2013. Projekt je
zaměřen na místní prevenci kriminality a sociální patologie spojené
s užíváním internetu a on-line technologií. Je určen především řídícím
a pedagogickým pracovníkům (metodici prevence) základních a středních
škol kraje Vysočina, pracovníkům sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
a pracovníkům místních oddělení Policie a policejní prevence, ale
také rodičovské veřejnosti se zájmem o danou problematiku. V rámci
projektu kromě jiného proběhne ve dnech 19. a 20. září i krajská
konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané
na dětech a mezi dětmi“.
Více informací nalezne zde
Co to je, když se řekne Saferinternet?
Neziskové nevládní sdružení Národní centrum bezpečnějšího internetu
(NCBI) bylo založené v roce 2006 jako Online Safety Institute a současný
název získalo v lednu 2011. Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu
užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií,
k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat
předcházení a snižování možných sociálních rizik. Sdružení je členem
celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu
INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE.
Více informací naleznete zde
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