
PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY Duben 2016

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ŽIDOVSKÝCH INSTITUCÍ

Dne 5. dubna 2016 bylo na půdě Ministerstva vnitra podepsáno 
Memorandum o spolupráci při zajišťování bezpečnosti židovských 
institucí jakožto měkkých cílů. Signatáři memoranda jsou Ministerstvo 
vnitra ČR, Policejní prezidium ČR, Magistrát hlavního města Prahy, 
Federace židovských obcí v ČR, Židovské muzeum v Praze a centrum 
Chabad. Memorandum je jednou z praktických reakcí ministerstva 
na zhoršující se situaci v oblasti terorismu. „Podpisem memoranda 
vzniká pozice koordinátora bezpečnosti židovských objektů, který 
bude jednotně zastupovat židovské organizace vůči státní správě. 
Komunikace mezi zúčastněnými stranami se zefektivní a zjednoduší,‘‘ 
uvedl první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček. „Čtrnáct let trvající 
spolupráce v oblasti bezpečnosti se tak pozdvihne na novou kvalitativní 
úroveň. Podpis memoranda je unikátem v evropském srovnání.“ 

Více informací najdete zde

MINISTR VNITRA VYHLÁSIL PRVNÍ STUPEŇ OHROŽENÍ TERORISMEM

Ministr vnitra Milan Chovanec vyhlásil 22. března 2016 s ohledem na 
teroristické útoky v Bruselu první stupeň ohrožení terorismem, který 
znamená potřebu zvýšené bdělosti. Ministerstvo vnitra proto doporučuje 
občanům vyhýbat se místům s vysokou koncentrací osob. Ministerstvo 
zahraničních věcí navíc doporučuje odložit cesty do Bruselu a občanům 
ČR v Bruselu omezit pohyb a vyhýbat se veřejným místům. První stupeň 
upozorňuje na existenci obecného ohrožení terorismem vyplývající ze 
situace v zahraničí nebo z mezinárodních aktivit České republiky, zároveň 
ale není známa konkrétní hrozba teroristických aktivit na území ČR.

Více informací najdete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/bylo-podepsano-memorandum-o-spolupraci-pri-zajistovani-bezpecnosti-zidovskych-instituci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/ministr-vnitra-vyhlasil-prvni-stupen-ohrozeni-terorismem.aspx


ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE

Děti jsou velmi zranitelné a kvůli svojí nezralosti jsou v silničním provozu 
často zbrklé a nepředvídatelné. Preventivní projekt „Zebra se za Tebe 
nerozhlédne“ má již řadu let jasný cíl - upozornit ty nejmenší na správné 
přecházení vozovky. Proto Policie ČR věnuje letos první dubnový týden 
dětem a jejich bezpečnosti na přechodech. Celorepubliková akce se 
aktivuje již po osmnácté. Přináší dětem užitečné informace o tom, jak 
se chovat před vstupem na přechod, co dělat, když už přecházejí a na 
semaforu skočí červená, kdo a v jakých situacích má přednost, jak se chovat 
mimo přechod a když má vozovka více pruhů. Na řadě míst republiky si 
děti můžou svoje vědomosti a dovednosti vyzkoušet i v reálných situacích.

Více informací najdete zde
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SOUTĚŽ SVĚT OČIMA DĚTÍ 2016

Ministerstvo vnitra vyhlásilo 13. ročník soutěže Svět očima dětí. Cílem 
preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických 
jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí bezpečného chování 
prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Je určen dvěma věkovým kategorií 
m-předškolní děti a 1. stupeň základních školy a 2. stupeň ZŠ. Pro každou 
kategorii byla vypsána témata, ke kterým mají soutěžící vytvořit díla 
buď výtvarná (kresba, malba, trojrozměrné dílo) nebo audiovizuální 
(krátký film, webová prezentace). Témata pro 1. kategorii jsou letos 
Hrdinové všedního dne a Chraňme se před nebezpečím, pro 2. kategorii 
Rizika internetové komunikace a Závislosti – tabák, alkohol, hazard. 
Uzávěrka zasílání prací je 24. května 2016.

Více informací najdete zde

PODPOŘENÉ PROJEKTY V DOTAČNÍCH PROGRAMECH MV

Na začátku letošního roku byly vyhlášeny výsledky několika dotačních 
programů spravovaných odborem bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality Ministerstva vnitra. Jde o program “Prevence sociálně 
patologických jevů“ zaměřený na prevenci domácího násilí a trestné 
činnosti na seniorech, program „Prevence korupčního jednání“ cílený 
na poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci 
a aktivity související se zvyšováním motivace občanů k intenzivnější 
spolupráci s Policií ČR a o program na provozování evropských krizových 
či asistenčních linek 116 XXX pro bezplatné volání dětí v krizi, rodičů 
a příbuzných pohřešovaných dětí. 

Více informací najdete zde

OCENĚNÍ OLOMOUCKÉHO STŘEDISKA LINKY 112 

Každým rokem vyhlašuje Asociace evropského čísla tísňového volání (EENA) 
nejvýraznější skutky, které se v souvislosti s evropským číslem tísňového 
volání 112 udály v Evropě. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
uspěl v konkurenci s událostí, která se odehrála ve Velké Británii. Olomoučtí 
operátoři obdrželi zprostředkovanou informaci, že český řidič má zdravotní 
potíže a neumí anglicky, aby si pomoc přivolal sám. Fundovanou reakcí, 
komunikací s postiženým, následnou kolektivní prací operátorů několika 
středisek až po linku 112 v Londýně zajistil český technik potřebnou pomoc 
v zahraničí pro krajana, který sám nebyl dostatečně jazykově vybaven. 
Česká republika byla v minulosti oceněna už dvakrát.

Více informací najdete zde

http://www.policie.cz/clanek/prvni-dubnovy-tyden-venujeme-detem-a-jejich-bezpecnosti-na-zebre.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/svet-ocima-deti-2015.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-podporene-projekty-dotacniho-programu-prevence-socialne-patologickych-jevu-2016.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-podporene-projekty-dotacniho-programu-prevence-socialne-patologickych-jevu-2016.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-zadosti-o-podporu-z-dotacniho-programu-prevence-korupcniho-jednani-v-roce-2016.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/poskytnute-dotace-evropske-krizove-ci-asistencni-linky.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/poskytnute-dotace-evropske-krizove-ci-asistencni-linky.aspx
http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/hasicsky-zachranny-sbor-olomouckeho-kraje-ziskal-oceneni-za-cinnost-operatoru-tisnove-linky-112.aspx

