PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY

Leden 2014

Grantové výzvy z programu Dejme (že)nám šanci
Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů
v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího
násilí v České republice. Je financován z Norských fondů a spravuje
ho Nadace Open Society Fund Praha. Ta vyhlásila 14. ledna 2014 první
grantové výzvy, které jsou určeny pro neziskové organizace, výzkumné
a akademické instituce, veřejný sektor (obce, kraje), mezivládní
a církevní organizace i soukromé firmy v České republice.projekty
mohou mít národní, regionální i lokální charakter. Jaké konkrétní cíle
by měly naplňovat uvádí text jednotlivých výzev. Uzávěrka pro podávání
žádostí byla stanovena na 14. března 2014.
Více informací naleznete zde
Nový tip - preventivní program Romský? hlavolam
Obecně prospěšná společnost Osvětová beseda nabízí školám osvětovou
a vzdělávací interaktivní přednášku a besedu pro děti a mládež ve
věku 12-19 let (7. – 9. třídy základních škol a střední školy) na téma
aktuálních problémů soužití romské menšiny s většinovou populací. Tato
cílová skupina totiž nedostává relevantní a nestranné informace o tom,
jaké jsou příčiny konfliktů a jaké jsou možné způsoby jejich řešení.
Problém, který je z velké části sociální, je jako etnický zneužíván
k podněcování nenávisti. Předsudky rodičů se mohou přenášet na
další generaci, čímž se upevňují. Cílem programu je působit na mladé
lidi, kteří ještě nemají vytvořené, resp. příliš zakořeněné myšlenkové
stereotypy v této oblasti a u nichž je velká naděje, že se je otevřenou
diskusí podaří inspirovat k vlastnímu hodnocení problému a k vytváření
racionálních postojů.
Více informací naleznete zde

!

Policie ČR varuje - Falešné hlášení v počítači
Aktuální varování se týká rozsáhlého šíření škodlivého kódu tzv.
ransomware. Potvrzuje to fakt, že v posledních dnech na útvary
policie přijímají desítky mailů s dotazy od občanů, kteří si s ním neví
rady. Na monitoru se jim objevuje hlášení, že se dopouštějí trestného
činu a jejich počítač bude blokován Policií ČR z důvodu porušování
autorského práva, nakládání s materiály s dětskou pornografií nebo
šíření spamu. Součástí tohoto upozornění je i informace o možnosti
složení kauce ve výši 2 000 Kč. Cílem pachatelů je vylákání finanční
hotovosti od dotčených lidí. V žádném případě částku neplaťte!
Více informací naleznete zde
Boj proti sexuálnímu zneužívání dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí se v oblasti potlačování a prevence
sexuálního zneužívání dětí podílí na plnění úkolů, které jsou obsaženy
v Národní strategii boje proti obchodování s lidmi na období 2012 – 2015.
Strategie vznikla v gesci Ministerstva vnitra, které rovněž koordinuje
plnění stanovených opatření. Aktivity MPSV spočívají zejména
v osvětové a informační činnosti, ve vzdělávání a metodickém vedení
pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a v monitorování
případů sexuálního zneužívání dětí.
Více informací naleznete zde
Evropou v zimě
Stále více našich turistů vyráží za aktivním využitím volného času také
v zimním období. Ve většině případů jsou jejich cílem horská střediska
u našich bližších či vzdálenějších sousedů. Na tyto cesty se většinou
vydávají automobilem. A protože jsou v jednotlivých zemích přeci
jen trochu odlišná pravidla například pro povinné vybavení vozidla,
poplatky za použití dálnic apod., vybrali jsme destinace, kam naši
turisté v zimě vyrážejí nejčastěji. Předpisy v ČR vyžadují od řidičů,
aby měli na autě od 1. listopadu do konce března zimní nebo celoroční
pneumatiky, pokud panuje zimní počasí. V zahraničí jsou podmínky
pro zimní obutí vozidel rozdílné. Spolu s dalšími rozdíly najdete tyto
informace u jednotlivých vybraných zemí.
Více informací naleznete zde
Co je to BESIP?
BESIP je oddělení Ministerstva dopravy ČR, které se věnuje prevenci
v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v ČR.
Preventivní aktivity zaměřuje na ovlivnění účastníků silničního provozu
v zájmu jejich odpovědného chování, a to zejména formou celostátních
kampaní, dopravní výchovy a rozšiřováním informací o osvědčených
postupech v této oblasti. Na regionální úrovni zajišťuje tuto činnost
prostřednictvím 14 krajských koordinátorů BESIP. Je sekretariátem Rady
vlády pro bezpečnost silničního provozu a zabezpečuje a koordinuje
její činnost. BESIP je garantem realizace a plnění Národní strategie
bezpečnosti silničního provozu pro období 2011 – 2020, která si mimo
jiné stanovila snížení počtu usmrcených osob v silničním provozu do
roku 2020 na úroveň průměru států evropské unie a snížení počtu těžce
zraněných osob o 40 % oproti roku 2009.
Více informací naleznete zde
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