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InteraktIvní model bezpečného domu 

V rámci projektu prevence majetkové kriminality „Zavřít dveře 
nestačí“, realizovaného v Olomouckém kraji se v roce 2011, vznikla 
velmi užitečná a stále aktuální pomůcka. Je to interaktivní model 
obytného domu zveřejněný na stejnojmenném webovém portálu, který 
je názorným a užitečným prostředkem k osvojení potřebných informací 
o tom, jak správně zabezpečit své obydlí. Uživatelé se srozumitelnou 
a hravou formou seznámí s rizikovými faktory objektů (vstupní vchod, 
sklep, kolárna a kočárkárna, sklepní a přízemní okna včetně balkónů, 
společné prostory aj.) a současně získají i další důležité informace 
a kontakty. Nechcete asi také pohrát? 

Více informací naleznete zde

Evropská krizová linka 116 000

V září 2013 byl v České republice oficiálně zahájen provoz evropské 
krizové linky 116 000, která 24 hodin denně 7 dní v týdnu a zdarma 
pomáhá rodičům a blízkým pohřešovaných a ztracených dětí. Linka 
je přímo napojena na Národní koordinační mechanismus pátrání 
po pohřešovaných dětech, který je u nás provozován od roku 2010. 
Díky tomuto systému bylo vypátráno již 104 osob. Při příležitosti 
spuštění provozu linky 116 000 uspořádal odbor prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ve dnech 25. až 27. září 2013 v rekreačním zařízení 
MV v Solenicích mezinárodní konferenci k problematice pohřešovaných 
dětí. Cílem konference byla výměna informací o systému pátraní po 
pohřešovaných dětech v evropských zemích a role evropské krizové 
linky pro pohřešované děti 116 000, která je na základě doporučení 
Evropské komise zřízena již ve 22 zemích EU.

Více informací naleznete zde
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www.zavritdverenestaci.cz
http://www.prevencekriminality.cz/projekty/overene-projekty-upr/patrani-po-pohresovanych-detech-nkmppd-/mezinarodni-konference-pohresovane-deti-a-evropska-krizova-linka-116-000-163cs.html


polIcIsté debatovalI s občany

V sobotu 21. září se v Praze konal festival pouličních slavností Zažít 
město jinak. Otevřená společnost byla při tom. Obyvatelé pražského 
Karlína, Palmovky a Vinohrad měli po celý den možnost psát na určené 
plochy své vzkazy adresované policii. Mohli se svěřit s vlastními 
zkušenostmi z kontaktu s policií a sdílet  nápady, jak zlepšit bezpečnost 
v místě, kde žijí. Spolu s spořádající iniciativou Uličník pozvala 
Otevřená společnost, o.p.s. místní policisty z MOP Karlín, MOP Vinohrady 
a strážníky z obvodního ředitelství městské policie Praha 2 (OŘ MP), 
aby se posadili ke stolkům, kde je mohli více než dvě hodiny zpovídat 
místní obyvatelé a ostatní návštěvníci akce. 

Více informací naleznete zde
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polIcIe varuje fIrmy a obchodní společnostI

Phishingové podvody v České republice pokračují. Podvodníci rozesílají 
vytipovaným firmám a společnostem podvodné emaily jménem České 
pošty. Zpráva sděluje, že jim dopravují zásilku, kterou jsou povinni pod 
pohrůžkou sankcí vyzvednout v daném termínu. Obsahuje také odkaz, 
který umožní sledování zásilky. Po jeho rozkliknutí se do počítače firmy 
nainstaluje vir se schopností  monitorovat klávesnici, čímž podvodníkům 
umožní přečtení textu i přístupových informací k internetovému 
bankovnictví. Pachatelé pak snadno převedou finanční prostředky firmy 
na své účty. Zpráva bývá odeslána z adresy znějící cpost@ceskaposta.
net. Česká pošta tuto doménu neužívá. Kontrolujte si pečlivě došlou 
poštu. Objevíte-li v ní podvodný email s danou adresou, neotvírejte ho 
a především nereagujte na jeho odkazy.

Více informací naleznete zde

co je to otevřená společnost, o. p. s.

Je to etablovaná nezisková organizace, která již 14 let kultivuje principy 
demokratické společnosti a prosazuje strukturální změny ve veřejných 
politikách a ve společnosti a aktivně přispívá k tomu, aby česká 
společnost byla moderní a otevřená. Využívá širokou škálu prostředků 
od analytické, přes watch-dogové, osvětové k advokační činnosti. 
Zároveň poskytuje konzultační a poradenské služby. V současné době 
se zaměřuje zejména na témata spoluúčasti na správě věci veřejných, 
policie jako služby veřejnosti, prosazování genderové rovnosti, 
společnosti bez diskriminace a veřejného prostoru otevřenému lidem.

Více informací naleznete zde

senIořI v dopravě a trestná čInnost páchaná na senIorech

Příspěvkem Policie ČR k Mezinárodnímu dni seniorů, který od roku 1998 
každoročně 1. října vyhlašuje Organizace spojených národů, byla tisková 
konference zaměřená na seniory v dopravě a trestnou činnost páchanou 
na seniorech uspořádaná v Muzeu Policie ČR. Populace seniorů je vnímána 
jako skupina osob ve věku nad 60 let, kteří jsou kvůli svému oslabení 
zranitelnější a stávají se často oběťmi trestné činnosti. Svá specifika 
mají i  pohybové a reakční schopnosti vyššího věku, které mohou ovlivnit 
jejich pohyb v silničním provozu. Kromě identifikace bezpečnostních 
problémů a rizik byly prezentovány také aktuální statistiky nehodovosti 
seniorů v České republice i srovnání se zahraničím.

Více informací naleznete zde
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http://www.otevrenaspolecnost.cz/cz/o-nas/novinky/673-zazit-mesto-jinak-s-otevrenou-spolecnosti
http://www.policie.cz/clanek/phishingove-podvody-pokracuji-upozorneni-pro-firmy-a-obchodni-spolecnosti.aspx
http://www.otevrenaspolecnost.cz/cz/o-nas/o-spolecnosti
http://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-tiskova-konference.aspx

