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Dětský Den v Plzni

Ke zvýšení informovanosti o smyslu projektu Asistent prevence 
kriminality měl přispět Dětský den na Place, který na 2. září připravila 
ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu 
města Městská policie Plzeň. Zúčastnili se zástupci Městského obvodu 
Plzeň 3, Ministerstva vnitra, Policie ČR, neziskových organizací 
a samozřejmě také obě asistentky prevence kriminality. Pohovořily 
o náplni své práce, pro děti byly připraveny různé soutěže, mohly 
si zadovádět ve skákacím hradě, vyzkoušet si tzv. „opilecké brýle“ 
a dostaly omalovánky, barevné křídy, reflexní prvky či drobné sladkosti. 
Nejvíc se líbila ukázka výcviku služebních psů předvádějící poslušnost, 
útok a dopadení pachatele. Představil se také taneční soubor Khamoro 
Plzňatar pod vedením jedné s asistentek Moniky Kotlárové.

Více informací naleznete zde

noví asistenti Prevence kriminality 

V pondělí 1. září 2014 nastoupilo 75 asistentů prevence kriminality  
v sociálně vyloučených lokalitách dvaceti českých měst. Tato aktivita 
je další fází individuálního projektu ESF OP LZZ „Asistent prevence 
kriminality II.“  Vytvoření pozic APK přinese zvýšení bezpečí v sociálně 
vyloučených lokalitách a v jejich okolí, vyšší důvěru občanů ČR v instituce 
garantující právo (obecní policie a Policie ČR) a snížení mnohdy 
zástupných důvodů pro pořádání násilných demonstrací a nepokojů. 
Cílem projektu je umožnit 75 členům cílové skupiny uplatnění na volném 
trhu práce prostřednictvím zaměstnání a dlouhodobého vzdělávání 
a právě za pomoci nabytého vzdělání, vyšších sociálních kompetencí 
a zaměstnanosti zajistit integraci této cílové skupiny do společnosti. 

Více informací naleznete zde
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http://www.bezpecnemesto.eu/detsky-den-na-placu.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/novi-asistenti-prevence-kriminality-snizi-nebezpeci-v-socialne-vyloucenych-lokalitach.aspx


rušné léto hasičů 

Během letošního léta měli hasiči opět plné ruce práce. Rozmary počasí 
prověřily připravenost hasičů na všechny typy mimořádných událostí 
v rychlém sledu za sebou. Často na jednom místě hasiči likvidovali 
rozsáhlé požáry na polích nebo loukách a o pár desítek kilometrů dál se 
jejich kolegové oháněli motorovou pilou při řezání stromů popadaných 
na komunikace během bouřek a následně vyráželi odčerpávat vodu ze 
zatopených sklepů nebo zpevňovat hráze. Během letošních prázdnin 
vyjížděli hasiči celkem k 22 470 mimořádným událostem. Nejčastěji 
vyjížděli hasiči k tzv. technickým pomocem, skoro v 60 % případů. 
O druhé místo se pak dělí výjezdy k požárům a dopravním nehodám.

Více informací naleznete zde
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hovorů o školní šikaně na lince bezPečí Přibývá

Konec prázdnin a začátek nového školního roku pro některé děti 
představuje stres, ať už jde o strach z nového kolektivu, nedobré 
vztahy s učiteli či hrozbu v podobě šikany. Šikana je nejčastější „školní 
téma“, které děti v souvislosti s koncem prázdnin na Lince bezpečí, 
jediné celostátní bezplatné krizové lince pro děti, řeší. Podle statistik 
se s určitou formou šikany setká přes 40 % dětí. Statistiky Linky bezpečí 
dokládají, že výskyt šikany v průběhu let neklesá. Zatímco v roce 2000 
bylo na toto téma 2 % hovorů, v roce 2013 již o 4 % všech hovorů. Novou 
kategorií a speciálně sledovaným problémem dětí je kyberšikana. 
V roce 2007 zaznamenali pouze dva hovory, v roce 2013 souviselo 
s kyberšikanou již 130 volání.“

Více informací naleznete zde

Policie uPozorňuje - zebra se za tebe nerozhléDne

V září odstartovala druhá část 8. ročníku celorepublikového, dopravně 
preventivního projektu s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne!“. 
Jeho cílem je upozornit děti, mládež, ale i ostatní chodce na zásady 
bezpečného chování při pohybu na pozemních komunikacích a přecházení 
vozovky. Zejména děti jsou totiž častými obětmi dopravních nehod 
a policisté proto upozorňují i řidiče motorových vozidel. Ti by měli 
brát v úvahu nejen nepředvídatelnost dětského jednání a chování, ale 
také skutečnost že děti mají menší schopnost odhadovat vzdálenosti 
a rychlosti jedoucích vozidel. 

Více informací naleznete zde

zamotané životy liDí bez Domova

Zamotané životy lidí bez domova - tak se nazývá projekt, do kterého 
vstupují studenti Střední školy sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborné 
školy, s.r.o. v Dubí ve spolupráci s Oblastní charitou v Teplicích a městem 
Krupka. Projekt získal podporu OP LZZ a státního rozpočtu ČR, byl 
zahájen 1. května 2014 a jeho realizace skončí v červnu 2015. Cílem 
projektu je integrace vybrané skupiny lidí bez přístřeší do běžného 
života tak, aby vymizela závislost klienta na podpoře z veřejných 
zdrojů. Podmínkou inovativního řešení bylo vymyslet postup – cestu, 
která by v budoucnu nevyžadovala finanční podporu státu, obce nebo 
operačních programů ESF. Podmínkou je i nalezení způsobu, jak měnit 
jednání i hodnoty klientů ve prospěch jejich začleňování.

Více informací naleznete zde

http://www.hzscr.cz/clanek/rusne-leto-hasicu-pozary-stridaly-bleskove-povodne-a-privalove-srazky.aspx
http://sdruzeni.linkabezpeci.cz/aktuality/s-koncem-prazdnin-pribyva-na-lince-bezpeci-hovoru/
http://www.policie.cz/clanek/zebra-se-za-tebe-nerozhledne-540464.aspx
http://www.skola-perspektiva.cz/index.php?view=4570&stitle=Zamotane-zivoty-lidi-bez-domova

