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PodPořené Projekty Prevence kriminality na rok 2015

Republikový výbor pro prevenci kriminality schválil na svém 
březnovém zasedání návrh výběrové komise projektů Programu 
prevence kriminality na rok 2015. Komise posuzovala 362 projektů 
(20 krajských projektů a 342 projektů obcí). K podpoře státní 
dotací doporučila celkem 263 projektů prevence kriminality, z toho 
16 krajských a 247 obecních projektů, 99 projektů nebylo podpořeno. 
Ministerstvo vnitra uvolní na projekty prevence kriminality částku 
v celkové výši 57 954 000,-Kč. Investiční projekty budou podpořeny 
ve výši 19 606 000,-Kč a neinvestiční projekty ve výši 38 348 000,-Kč. 
Byla rozdělena celá alokovaná částka na oblast prevence kriminality.

Více informací najdete zde

ocenění vítězných Preventivních Projektů 

Ve čtvrtek 26. března odpoledne se v budově Ministerstva vnitra 
konalo za účasti prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce 
vnitřní bezpečnosti JUDr. Ing. Jiřího Nováčka předání cen soutěže 
o „Nejlepší preventivní projekt kraje, města a obce“ za rok 2014. 
Tato soutěž byla odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra 
vyhlášena už počtvrté. Jejím smyslem je ocenit úspěšné projekty 
a tím podpořit výměnu zkušeností dobré praxe. V rámci tohoto 
slavnostního aktu proběhlo ocenění asistenta prevence kriminality 
z Brna, který svým příkladným občanským postojem pomohl odvrátit 
krizovou situaci. Převzít ceny přijeli zástupci tří měst – Karlových 
Varů za projekt nízkoprahového klubu Mobidik, Havířova za projekt 
sociálně psychologického výcviku rodičů s dětmi a Litvínova za projekt 
Aktivní senior.

Více informací najdete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/podporene-projekty-programu-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vitezove-souteze-o-nejlepsi-preventivni-projekt-kraje-mesta-a-obce.aspx
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animované filmy učí, jak se nezadlužit 

Všem, kteří se dostali do finančních problémů, může pomoci nový projekt, 
který rozjelo ministerstvo práce a sociálních věcí. V rámci projektu 
SEKO - Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických 
kompetencí - bylo natočeno deset animovaných spotů s tematikou 
finanční gramotnosti. Zachycují rodinu v modelových situacích a ukazují 
reakce a emoce, které jí často brání v řešení zásadních finančních 
problémů. Spoty doplňují Základní školení finanční gramotnosti projektu 
SEKO, jehož bezplatné kurzy probíhají po celém Česku. Účastníci se 
v nich věnují jak tzv. měkkým tématům, tak problematice financí 
- od rodinného rozpočtu, přes smlouvy o úvěrech, možnosti spoření 
a investování, až po řešení exekucí. Jednotlivé minutové klipy ukážou 
správnou cestu, kterou by lidé měli zvolit k nalezení řešení.

Více informací najdete zde

Policisté čtou „Policejní Pohádky“

Poslední březnový čtvrtek patřil čtení „Policejních pohádek“ napříč Českou 
republikou. Policisté je četli na zhruba 150 místech - ve školách, školkách 
a také nemocnici. Knížka obsahuje 16 pohádek a příběhů. Dějem provází 
policista Honzík, v závěru pohádky zopakuje správné pravidlo soudce, 
spravedlivý Přemysl. Příběhy zahrnují časté protiprávní situace a přibližují 
dětem zásady bezpečného chování či naopak upozorňují, jakého jednání 
se vyvarovat. Lze tu nalézt téma sprejerství, pohřešování dítěte, násilné, 
majetkové i mravnostní trestné činnosti. Autoři nezapomněli ani na 
problematiku bezpečného pohybu na komunikacích či nebezpečí drog.

Více informací najdete zde

výzva hatefree art

Centrum současného umění DOX vyhlašuje otevřenou výzvu HATEFREE 
ART pro umělce a širokou veřejnost. Je součástí dvouletého 
celorepublikového projektu HateFree Culture, který reaguje na 
dlouhodobý narůst negativních postojů vůči některým skupinám obyvatel 
ČR – Romům, muslimům a dalším menšinám a zvyšující se toleranci vůči 
radikálním a násilným řešením. Hledají se umělecká díla a projekty, 
která se zaměřují na reflexi témat, jako je rasismus, xenofobie, extrémní 
nacionalismus, pravicový radikalismus, násilí z nenávisti, předsudky 
a nedostatek tolerance vůči příslušníkům menšin, subkultur nebo jiných 
sociálních skupin. Projekty by měly mít potenciál téma citlivě otevřít, 
tlumit napětí a konflikty ve společnosti a přispívat k dobrému soužití. 
Projekt realizuje Agentura pro sociální začleňování.

Více informací najdete zde

češi se stávají oběťmi moderních otrokářů

Každý rok se ve světě stane obětí moderního otroctví kolem 35 milionů 
lidí. Formy moderního otroctví se různí, objevují se nové trendy. Patrný 
je odklon od sexuálního k pracovnímu vykořisťování, objevuji se případy 
podvodných sňatků nebo zneužívání sociálních dávek. Nejedná se jen 
o problém rozvojových zemí, potýká se s ním i Velká Británie nebo Česko, 
které je v první desítce pomyslného žebříčku řazeného podle původu obětí 
- vedle Rumunska, Polska, Albánie nebo Nigérie. V Praze se v březnu konala 
bilaterální konference Ministerstva vnitra a Britského velvyslanectví. 

Více informací najdete zde

http://www.mpsv.cz/cs/20554
http://www.policie.cz/clanek/cteni-napric-cr.aspx
http://www.hatefreeart.dox.cz/uvod
http://www.mvcr.cz/clanek/cesi-se-cim-dal-casteji-stavaji-obetmi-modernich-otrokaru-pomoci-by-mohla-mezinarodni-spoluprace.aspx

