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Nový zpravodaj
Vážení přátelé,
zasíláme vám nový zpravodaj „Prevence do každé rodiny“. Jedná se
o pokračovatele Informačního servisu prevence kriminality, který byl
odborem prevence krimianlity vydáván od roku 1996. Doposud jsme ho
zasílali jen omezenému počtu čtenářů. Nyní, díky rozvíjejícím se informačním technologiím, máme možnost rozšířít jejich okruh např. o obce,
města, širší okruh odborníků a zejména o občany samotné.
Z přehledu registrovaných trestných činů i z řady rozhovorů víme, že
mnoho z nás nedokáže využívat ani těch nejjednodušších metod ochrany před trestnou činností. Lidé si nezabezpečují majetek, nechovají se
bezpečně tam, kde se mohou setkat s nejrůznějšími riziky - kde se mohou stát oběťmi trestných činů, které pak v mnohých případech mohou
dlouhodobě ovlivňovat kvalitu jejich života. Proto upravujeme i obsah
nového zpravodaje. Budeme přinášet zejména takové informace, které
mohou občané využívat ke své ochraně před trestnými činy a zvyšovat
svůj pocit bezpečí. Chceme informovat o novinkách v oblasti technického zabezpečení a poskytovat další informace uplatnitelné v běžném
životě. Uvítáme i vaše příspěvky, zkušenosti, nápady a doporučení, jimž
se budeme podrobně věnovat, nebo je případně využijeme jako téma do
diskusního fóra. Budeme moc rádi, když se vám bude newsletter líbit,
bude pro vás užitečný a budete ho šířit dál v souladu s jeho názvem.
Ideální by bylo, kdyby se dostal do každé rodiny.
Na závěr si vás dovoluji upozornit na nový web, na němž se toho o prevenci dozvíte mnohem víc - www.prevencekriminality.cz.
Mgr. Jitka Gjuričová,
ředitelka odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra

Trestná činnost v roce 2012
V loňském roce bylo registrováno celkem 304 528 skutků, což je
o 12 649 skutků méně (-4 %) než v roce 2011. Největší podíl na celkové kriminalitě měla kriminalita majetková se 194 970 skutky (64 %),
následovala zbývající kriminalita s 34 434 skutky (11,3 %), hospodářská kriminalita s 27 633 skutky (9,1 %). Podíl násilné kriminality činil
18 358 skutků (6 %) a mravnostní kriminality 1 981 skutků. (0,7 %).
Více informací naleznete zde
Mapy rizikovosti v České republice
Odbor prevence kriminality vždy na počátku roku zpracovává data
za předcházející rok týkající se vyplácených dávek, které odrážejí
míru chudoby (závisí na výši příjmů), počtu nahlášených trestných činů
a počtu nezaměstnaných. Údaje jsou analyzovány na úrovni kraj-okresobec s rozšířenou působností. Tato data jsou pak vkládána do map, kde
velmi dobře znázorňují zatíženost krajů, okresů a obcí s rozšířenou
působností jednotlivými jevy.
Více informací naleznete zde
Podpořené projekty Programu prevence kriminality 2013
Republikový výbor pro prevenci kriminality v souladu s návrhem své
Komise pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2013 schválil na svém zasedání
25. dubna 2013 podpoření 220 projektů od 116 žadatelů v celkové výši
46 423 000 Kč (z toho činí investiční dotace 20 000 000 Kč na 64 projektů a neinvestiční dotace 26 423 000 Kč na 156 projektů).
Více informací naleznete zde
Policie varuje
Na určitých místech a v určitém čase policisté zaznamenávají konkrétní
aktivity různých podvodníků a zlodějů, kteří ohrožují občany a jejich
majetek. Cílem policistů je pak informovat občany, aby si byli konkrétních rizik vědomi a bezpečným chováním předcházeli naplnění trestného
skutku. Budou-li znát „modus operandi“ konkrétní trestné činnosti, budou pozornější a mohou lépe předejít riziku podvedení či okradení.
Více informací naleznete zde
Cyklistická sezóna je tady
S příchodem jara nastává ráj pro cyklisty jakéhokoli věku, kterých se
na silnicích už vyrojila spousta. Užívají si jarního vzduchu a příjemného
pohybu, ale neměli by zapomínat také na možná rizika odcizení kola.
Při svých zastávkách cyklisté nechávají kolo často bez dozoru. Podle
statistických údajů Policie ČR (viz příloha) dochází k největšímu počtu
krádeží kol na veřejných místech. Krade se v každou denní dobu i na
dobře viditelných místech s neustálým pohybem osob. Zmizení kola je
otázkou několika vteřin a riziko pro pachatele je nízké. Navíc bývají
kola většinou jen volně opřena o nějaký objekt bez využití jakéhokoliv
prvku zabezpečení. Málokteré jízdní kolo je vybaveno již od výrobce
nějakým zámkem či jiným prvkem zabezpečovací techniky.
Více informací naleznete zde
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