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ZMĚNA ZÁKONA O ZBRANÍCH
Zkrácení délky platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let, zavedení
muničních licencí pro firmy nebo dobrovolný přístup lékařů do
Centrálního registru zbraní, to jsou některé novinky v zákoně
o zbraních a střelivu, který 7. prosince 2015 schválila vláda. Návrh
změny zákona o zbraních předložilo Ministerstvo vnitra v reakci na
výbuchy muničních skladů ve Vrběticích i na vyhodnocení střelby
s tragickými následky v Uherském Brodě. Tato komplexní změna
se týká také nakládání s municí. Změny jsou připraveny tak, aby
odstranily nedostatky dosavadní právní úpravy, v níž mj. neexistoval
dostatečný zákonný prostor pro včasný a účinný preventivní zásah
veřejné moci. Úprava nastavuje takové systémové prvky, díky
kterým by se občané měli cítit bezpečně.
Více informací najdete zde
SEMINÁŘ „OBĚTI SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ A TRAUMA“
Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva
vnitra pořádal dne 2. prosince 2015 ve spolupráci s Krajským
ředitelstvím policie hl. m. Prahy odborný seminář na téma „Oběti
sexuálního násilí a trauma“. Seminář byl určen pro specialisty Policie
ČR pracující na problematice mládež – mravnost, státní zástupce,
odborné pracovníky krajských úřadů a městských částí Prahy
a neziskové organizace. Lektory byli erudovaní odborníci z oblasti
psychologie, práva a sexuologie, kteří představili prezentace na
velmi zajímavá témata. Jednalo se již o druhý seminář, který se
zabývá problematikou sexuálního násilí a další je plánován i na
příští rok.
Více informací najdete zde

PROJEKT NÁRODNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM
Dne 10. prosince 2015 byly do užívání slavnostně uvedeny výstupy projektu
Národní informační systém integrovaného záchranného systému, který byl
realizován v letech 2010 až 2015 se spolufinancováním ze strukturálních
fondů Evropské unie. Při představení projektu byl promítnut krátký
film a bylo možné absolvovat prohlídku Operačního a informačního
střediska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Byl
vytvořen funkční informační systém, který je využíván všemi základními
složkami integrovaného záchranného systému při příjmu tísňových volání
a následném vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem.
Více informací najdete zde
POLICIE APELUJE - NEZAPOMÍNEJTE NA SVÉ BEZPEČÍ!
S adventem a blížícími se vánočními svátky se lidé zaměřují na
nákupy dárků, přípravy spojené s vánocemi a novoročními oslavami.
Často všichni chvátají a nedbají tak na svoji bezpečnost. Policie
ČR shrnula základní nebezpečí a na svém webu přináší praktické
rady, jak jim předcházet. Jde zejména o krádeže, kterým se daří
při zvýšené návštěvnosti obchodních center, chaotických situacích
na parkovištích, větší vytíženosti MHD či častějších výběrech
z bankomatů. Dále o praktiky nepoctivců – např. poskytovatelů
půjček, e-shopů nebo tzv. šmejdů. Nepodceňujte ani nebezpečí
spojená s konzumací alkoholu, s používáním zábavní pyrotechniky na
Silvestra a buďte pozorní k případným bezpečnostním opatřením na
vánočních trzích a veřejných frekventovaných místech, která policie
může vyhlásit v souvislosti se současným celosvětovým děním. Hezké
vánoce a Nový rok.
Více informací najdete zde
POLICEJNÍ PORADNA OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI
Otevřená společnost o.p.s. nabízí novou službu – v roce 2015 spustila
online policejní poradnu. Ambicí poradny je pomoci lidem v situaci, kdy
hodlají vstoupit, či již vstoupili do kontaktu s policií a nejsou si jisti jak
svými právy a povinnostmi, tak právy a povinnostmi policie. Zejména
chce poradit v případě, kdy lidé nejsou s prací policie spokojeni,
mají k ní výhrady či námitky, ale nevědí, zda a jakým způsobem je
co nejúčinněji uplatnit a co následně můžou v celé situaci očekávat.
V poradně věří, že vzájemná komunikace bude zdrojem vzájemného
obohacení v problematice bezpečnosti a komunikace s policií.
Více informací najdete zde
NEZISKOVKOU ROKU JE LINKA BEZPEČÍ
Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila v listopadu na půdě
Senátu PČR vítěze ocenění Neziskovka roku 2015. V prestižní soutěži,
do které se přihlásilo celkem 115 organizací z celé České republiky,
zvítězila Linka bezpečí v kategorii velkých organizací. Odborná porota
ohodnotila profesionalitu práce a efektivitu v oblasti managementu,
finančního řízení, inovační přístup ve vlastní prezentaci i schopnost
organizace komunikovat s veřejností. Svým hlasováním se do soutěže
zapojila i veřejnost, která z 15 semifinalistů dala v rámci Ceny veřejnosti
nejvíce hlasů také Lince bezpečí.
Více informací najdete zde
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