
PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY Říjen 2015

VYUŽITÍ LINKY PRO POHŘEŠOVANÉ DĚTI

Spolek Ztracené dítě, provozovatel evropské krizové linky 116 000 pro 
pohřešované děti, jejímž gestorem je Ministerstvo vnitra, pořádal 
21. září 2015 odbornou konferenci. O problematice sociálně právní 
ochrany dětí a o nových možností využití služeb linky diskutovali 
odborníci z Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních 
věcí, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí 
a dalších sociálních či vzdělávacích institucí. Primárním účelem 
linky 116 000, která funguje v České republice od září 2013, je 
bezplatná a nepřetržitě dostupná krizová pomoc pohřešovaným 
dětem, jejich rodinám či blízkým a podpora stávajícího systému 
pátrání po pohřešovaných dětech, tzv. Národního koordinačního 
mechanismu. 

Více informací najdete zde

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MV

Ministerstvo vnitra vyhlásilo prostřednictvím odboru bezpečnostní 
politiky a prevence kriminality v těchto dnech dva dotační programy 
pro nestátní neziskové organizace na rok 2016. Prvním je dotační 
program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na 
prevenci domácího násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti 
páchané na seniorech a druhý je určen provozovatelům evropských 
krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111 a 116 006. Žádost 
o dotaci si mohou podat spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, 
obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení registrovaných 
církví, které prokazatelně, nejméně jeden rok, vyvíjejí činnost 
v příslušné oblasti.

Více informací najdete zde

PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY listopad 2014

Smlouva o policejní Spolupráci ČeSka a německa

Smlouva o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Spolkovou 
republikou Německo, hledání receptů, které zabrání fotbalovým 
chuligánům v páchání výtržností, nebo výměna zkušeností mezi 
českou a německou poštou. To byla hlavní témata zahraniční cesty 
ministra vnitra Milana Chovance do Berlína. 14. října 2014 se ministr 
dohodl se svým protějškem Thomasem de Maizièrem na podobě nové 
smlouvy o policejní spolupráci mezi oběma zeměmi. Ta by měla dát 
větší pravomoci policistům na území sousedního státu a měla by dále 
prohlubovat spolupráci obou zemí při potírání majetkové přeshraniční 
kriminality či boji proti drogám. Při návštěvě olympijského fotbalového 
stadionu se ministr Chovanec zajímal mj. o bezpečnost na stadionech 
a komplexní pohled na fotbalové násilí. 

Více informací naleznete zde

vyhlášení programu prevence kriminality na rok 2015 

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra zveřejnil výzvu 
k podávání žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů 
Programu prevence kriminality na rok 2015. Cílem Programu je snižování 
míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů, 
snížení výskytu delikvence u vybraných cílových skupin nebo jejich 
ochrana, efektivní systém prevence kriminality a komplexní přístup 
v komunitách ve spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů. Dále 
bude podporován projekt Asistent prevence kriminality podle pravidel 
uvedených v novém Metodickém balíčku. Výzva obsahuje dokumenty 
a formuláře potřebné k vypracování žádostí včetně závazných termínů 
jejich podání a seznamu konzultantů pro jednotlivé kraje.

Více informací naleznete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/dalsi-vyuziti-linky-pro-pohresovane-deti.aspx
http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx


Vydává odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra, ředitel: Mgr. David Chovanec, 
redakce: Mgr. Květa Dočkalová, grafická úprava: Vladimíra Jílková

KAMPAŇ 21 – RUBIKON CENTRUM O.S.

Zaměstnání klienta s trestní minulostí přináší značné úspory a snižuje riziko 
recidivy. Je profitem pro nejbližší sociální okolí klientů - rodinu a děti, 
kterou pomáhá lépe zabezpečit. Dále pro oběti trestných činů – zaměstnání 
a stálý příjem zvyšuje schopnost splácet závazky vůči věřitelům i obětem 
a pro společnost jako celek, protože snižuje riziko sociálního vyloučení 
a napomáhá k bezpečí ve společnosti. Rubikon Centrum o.s. vyčerpalo již 
všechny možnosti, jak získat prostředky na činnost v roce 2015 z grantů 
a dotací. Na pokrytí svých nákladů však potřebuje další finanční částku, 
jinak bude muset od října zavřít pracovní a dluhové poradenství. Prosíme, 
podpořte je.

Více informací najdete zde

NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2015 

V září 2015 převzali zástupci RUBIKON Centra za svůj projekt POHOVORY 
NANEČISTO hlavní cenu v soutěži o Národní cenu kariérového poradenství 
2015, kterou každoročně pořádá Centrum Euroguidance. Pohovory 
představují netradiční formu setkávání zástupců firemního sektoru 
a uchazečů o zaměstnání, klientů RUBIKON Centra. Na jedné straně stolu 
sedí zástupci firem v roli HR specialistů a na druhé straně klienti Pracovní 
agentury RUBIKON, kteří tak mají možnost vyzkoušet si pracovní pohovor 
nanečisto. Tato aktivita napomáhá ke zvyšování konkurenceschopnosti 
kandidátů se záznamem v Rejstříku trestů na trhu práce. Pohovory mohou 
být také nástrojem k boření předsudků o tom, že bývalý „trestanec“ 
nechce a není schopný kvalitně pracovat. 

Více informací najdete zde

BABIČKA JE LEPŠÍ NEŽ AUTO! 

Informační kampaň „Babička je lepší než auto“ upozorňuje na zásadní 
místo, které mají prarodiče v životě rodiny. „Poptávka mladých rodin, 
které se bez seniora cítí osaměle, i seniorů, kteří nabízejí svůj čas, 
nás donutila se zamyslet,“ vysvětluje Jan Lorman, ředitel Života 90. 
„Chtěli jsme všem zainteresovaným stranám toto hledání usnadnit 
a zpřehlednit“. Portál www.seniorum.cz, který Život 90 provozuje, 
spouští první mezigenerační seznamku v Česku. Zároveň kampaní 
posílají, že role seniorů je v našich životech nenahraditelná. Oslavou 
všeho, co přinášejí společnosti staří lidé, je Mezinárodní den seniorů, 
který si svět připomíná 1. října.

Více informací najdete zde

AKCE ALKOHOL 

Tato největší celorepubliková akce je zaměřena na zákaz prodeje alkoholu 
nezletilým. Přistoupila k ní policie a vláda na základě dlouhodobých 
výzkumů, které poukazují na vysokou toleranci české společnosti 
k nadměrné konzumaci a snadné dostupnosti alkoholických nápojů pro 
mladistvé. Bude uskutečněna série kontrol zakázaného prodeje alkoholu 
mladistvým. Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu 
Vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, Ministerstvem obchodu a průmyslu 
a dalšími institucemi zkontroluje stovky českých barů a restaurací. 
Kontroly budou probíhat od října do prosince 2015 po celém území České 
republiky. První fáze se uskuteční již od 9. do 16. října.

Více informací najdete zde

http://www.rubikoncentrum.cz/kampan21.php
http://www.rubikoncentrum.cz/novinky.php?id=212
http://www.mpsv.cz/cs/22074
http://www.zivot90.cz/146-novinky/1041-babicka-je-lepsi-nez-auto-zivot-90-otevira-tema-generacne-neuplnych-rodin-a-upozornuje-ze-mit-prarodice-je-luxus
http://www.policie.cz/clanek/realizujeme-nejvetsi-celorepublikovou-akci-alkohol.aspx

