
PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY Leden 2016

DOTAČNÍ PROGRAM „BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK“ V ROCE 2016

V zájmu podpory širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování veřej-
ného pořádku na místní úrovni vyhlásilo Ministerstvo vnitra (odbor bez-
pečnostní politiky a prevence kriminality) dotační program „Bezpeč-
nostní dobrovolník“. Podmínky programu obsahuje výzva k zaslání žádostí 
o poskytnutí dotace z dotačního programu „Bezpečnostní dobrovolník“ 
v roce 2016. Žádost si může podat obec, městský obvod nebo městská část 
územně členěného statutárního města, hlavní město Praha nebo městská 
část hlavního města Prahy (dále jen „obec“). V případě nezajištění finanč-
ních prostředků si zadavatel vyhrazuje právo výzvu nerealizovat. Žádosti 
o dotace se podávají nejpozději do 31. ledna 2016.

Více informací najdete zde

DOPRAVNÍ NEHODOVOST V ROCE 2015

Dopravní policisté za uplynulý rok 2015 šetřili celkem 93 067 dopravních 
nehod, při kterých 660 lidí zemřelo, 2 540 bylo těžce zraněno a 24 426 
osob bylo zraněno lehce. Hmotná škoda dosáhla 5,4 miliardy korun. Tato 
fakta zazněla na tiskové konferenci Policejního prezidia ČR. Dopravní po-
licisté v roce 2015 realizovali 1 664 dopravně bezpečnostních akcí, při 
kterých prošlo jejich kontrolou téměř 600 tisíc vozidel. Jednou z priorit 
policie na poli prevence v roce 2016 bude viditelnost, věnování se řízení 
(nevěnování se plně řízení vozidla je nejčastější příčina všech dopravních 
nehod), alkohol za volantem a poskytování kvalitního dopravního zpravo-
dajství. Zazněla i detailní analýza statistiky, následků i příčin dopravních 
nehod v roce 2015. Bezpečnost a plynulost silničního provozu je v prvé 
řadě přímo závislá na vlastním chování všech jeho účastníků. Mysleme na 
vlastní bezpečnost i v roce 2016!

Více informací najdete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2016.aspx
http://www.policie.cz/clanek/dopravni-nehodovost-2015.aspx
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„KUCHAŘKA“ PRO OBCE

Meziresortní pracovní skupina zaměřená na řešení problémů souvisejících 
se sociálním vyloučením připravila souhrnný materiál Nástroje pro obce 
v boji proti sociálnímu vyloučení („Kuchařka“). Projednala ho vláda a nyní 
je k dispozici obcím i všem dalším zájemcům na webové stránce Agentury 
pro sociální začleňování. Materiál v první části stručně představuje exis-
tující aktuální možnosti finanční podpory opatření, která obce mohou rea-
lizovat při řešení problémů souvisejících se sociálním vyloučením (shrnuje 
projekty, dotační tituly a další možnosti, které mohou obce využívat). Dal-
ší části materiálu přináší informace o aktuálních a připravovaných strate-
gických dokumentech a pracovních skupinách, které se této problematice 
věnují.

Více informací najdete zde

POLICIE UPOZORŇUJE - POZOR NA FALEŠNÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

Zejména v období svátků nebo při bilancování na přelomu roku jsou lidé 
více ochotní pomáhat druhým. Různé organizace každoročně pořádají ve-
řejné sbírky na podporu různých věkových, či sociálních skupin. Ty osvěd-
čené známe již z minulosti, může se ale stát, že někdo uspořádá sbírku 
novou, neznámou, anebo vybírá peníze v rámci sbírky, která již byla ukon-
čena. Před tím, než někomu dáte své peníze, se přesvědčte, zda nejde 
o podvodníka. Pokud máte podezření, že není něco v pořádku, můžete 
toho, kdo peníze vybírá, požádat, aby vám předložil příslušné doklady. 
Zkontrolujte také kasičku, která by měla být řádně zapečetěna pečetí 
příslušného města. S radami, jak zmírnit riziko úspěchu podvodníků, se 
seznamte na webu středočeské policie. 

Více informací najdete zde

I SENIOŘI MOHOU BÝT BEZPEČNĚ ONLINE 

NCBI realizuje nový projekt, ve kterém se soustředí na cílovou skupinu 
seniorů – druhou nejcitlivější skupinu uživatelů z hlediska online zranitel-
ností. Cílem projektu je vybudovat síť ambasadorů, kteří poté, kdy absol-
vují vstupní školení od NCBI, budou moci dále školit seniory, jak pracovat 
s online technologiemi a internetem tak, aby minimalizovali potenciální 
nebezpečí. Součástí školení budou také rady, jak se vyvarovat kyberšmej-
dům a nenaletět na jejich nevýhodné obchodní podmínky a manipulativní 
techniky. Součástí projektu Senioři bezpečně online budou e-learningové 
lekce, které si bude moci každý zájemce projít zdarma.

Více informací najdete zde

NOVOROČNÍ OSLAVY Z POHLEDU POLICISTŮ A HASIČŮ

Silvestrovské oslavy spojené s koncem roku a příchodem roku 2016 byly 
z pohledu Policie ČR poměrně klidné. Během čtvrtka až do pátečních brz-
kých ranních hodin přijali policisté na lince tísňového volání 158 více než 
3600 oznámení. Týkala se zpravidla přímo silvestrovských oslav, šlo často 
o drobné potyčky a fyzická napadení, nezřídka v souvislosti s alkoholem. 
Hasiči během první hodiny nového roku evidovali 69 požárů, ke druhé ho-
dině jich bylo hlášeno 97 a do třetí hodiny 112 požárů. Příčinami jsou 
většinou lidská neopatrnost a nedbalost, nesprávná manipulace se zábav-
ní pyrotechnikou a nedodržování bezpečnostních doporučení. Často je na 
vině i nadměrná konzumace alkoholu.

Více informací najdete zde

http://www.socialni-zaclenovani.cz/pracovni-skupina-pro-socialni-zaclenovani-pripravila-kucharku-pro-obce
http://www.policie.cz/clanek/pozor-na-falesne-verejne-sbirky.aspx
http://seniori.bezpecne-online.cz/
http://www.policie.cz/clanek/novorocni-oslavy-byly-pomerne-klidne.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/bilancovani-silvestrovske-noci.aspx

