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Bezpečně na prázdninách
Léto je časem prázdnin, dovolených, her a dovádění. Bohužel právě
v létě se zraní nejvíce dětí, a také většina z nich zapomíná na
zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně
bezproblémově dodržují. Přitom návyky, které si děti osvojí již v raném
věku, si pak s sebou nesou do dospělosti. Proto je vhodné i v období
volna a školního odpočinku vést děti k zásadám bezpečného chování,
k ochraně vlastního zdraví a života a nevystavovat je zbytečným rizikům
úrazu či jinému nežádoucímu chování. Zajistit program pro děti na dva
měsíce školního volna není pro mnoho rodičů zrovna snadným úkolem.
Děti se mnohdy pohybují i samy bez dozoru dospělých. Těm pak nezbývá
nic jiného, než se s dětmi domluvit na určitých pravidlech, důvěřovat
jim, ale zároveň si dodržování pravidel prověřovat.
Více informací naleznete zde
Kam lze cestovat pouze na občanský průkaz
Letos lze občanský průkaz (díky nabytí účinnosti zákona o cestovních
dokladech) použít jako cestovní doklad k cestám do některých států,
které nepatří do Evropské unie nebo do Schengenského prostoru.
Jednodušší bude cestování do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Chorvatska, Kosova, Makedonie a Srbska. Na občanský průkaz je
možné do uvedených států cestovat jak pozemními dopravními
prostředky, tak letecky. Cestovat na občanský průkaz mohou i občané
mladší 15 let. Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat k cestám
občanské průkazy typu knížky, které byly vydány občanům narozeným
před 1. lednem 1936 bez omezení doby platnosti, protože od jejich
vydání došlo ke změně podoby držitele.
Více informací naleznete zde

Soutěž „Cesta bez rizik: vymysli, varuj, vyhraj!“
Soutěž „Cesta bez rizik: vymysli, varuj, vyhraj!“ vyhlásilo v rámci
boje proti obchodování s lidmi Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci
se společností STUDENT AGENCY, s.r.o. a běžela od 1. února do 31.
března 2013. Cílem soutěže bylo natočit půlminutové video, které bude
vysvětlovat, na co si při cestách do zahraničí dát pozor. Do soutěže
se přihlásili autoři celkem 16 klipů. Hodnotící komise tvořená zástupci
Ministerstva vnitra, Student Agency, neziskové organizace věnující se
tématu obchodování s lidmi La Strada a specialistky z oblasti filmové
produkce vyhodnotila tři nejlepší videa. Výsledky byly vyhlášeny
a ceny slavnostně předány koncem května. Vítězný videoklip se vysílá
v autobusech Student Agency, je přístupný na internetových stránkách
Ministerstva vnitra i na facebookovém profilu soutěže.
Více informací naleznete zde
Co je to La Strada
Obecně prospěšná společnost La Strada Česká republika je nevládní
nezisková organizace, která působí v oblasti řešení problematiky
obchodu s lidmi. Cílem její činnosti je přispívat k odstranění obchodování
s lidmi a vykořisťování a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným,
obchodovaným a vykořisťováním a obchodováním ohroženým osobám.
Poskytuje sociální služby, věnuje se prevenci a vzdělávání a advokačními
a lobby aktivitami usiluje o systémové či legislativní změny s cílem
předcházet obchodování s lidmi a vykořisťování a chránit práva a zájmy
cílové skupiny.
Více informací naleznete zde
Projekt „Řídím, piju nealko pivo“
Konzumace alkoholu a řízení vozidel je neslučitelné a dlouhodobě tato
problematika patří mezi priority jak Policie ČR, tak i Českého svazu
pivovarů a sladoven. Projekt „Řídím, piju nealko pivo“ je proto jejich
společným projektem, který má tříletou tradici. Letos proběhl první
běh projektu v období kolem Velikonoc, stěžejním obdobím jsou letní
prázdniny. Policisté při dopravních kontrolách předávají řidičům kartičku
s orientačními informacemi o odbourání alkoholu v krvi a letáček o tom,
jak postupovat v případě dopravní nehody. Hovoří také o rizicích řízení
auta při tzv. „kocovině“ a o trestně právní odpovědnosti řidiče, který
pod vlivem alkoholu usedne za volant. Řidiči, u nichž policisté neodhalili
požití alkoholu před jízdou, dostanou od promotérek Českého svazu
pivovarů a sladoven dárky - alkoholtester a nealkoholické pivo.
Více informací naleznete zde
Cena za „Bezpečnostní projekt roku 2012“ Policii ČR
Cena byla udělena mediální kampani s problematikou domácího násilí
s názvem „Místo činu? Domov!!!“, kterou od roku 2010 realizuje Městské
ředitelství policie Ostrava Krajského ředitelství Moravskoslezského
kraje. Uznání projektu bylo vyhlášeno v rámci 9. ročníku mezinárodní
„Konference bezpečnostního managementu 2013“, kterou v červnu
2013 uspořádala česká pobočka mezinárodního sdružení bezpečnostních
profesionálů ASIS International ČR. Dne 3. července 2013 se na
Policejním prezidiu ČR uskutečnil slavnostní akt předání ceny.
Více informací naleznete zde
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