Oceněné projekty ECPA roku 2013
Dne 17. března t.r. byly v budově Ministerstva vnitra slavnostně oceněny projekty prevence
kriminality za rok 2013, které zvítězily v národním kole Evropské ceny prevence kriminality
(ECPA) a v soutěži Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí daného roku.
vyhlašovaném Ministerstvem vnitra.
ECPA (European Crime Prevention Award) je soutěž, která oceňuje nejlepší evropský
projekt prevence kriminality na zadané téma vždy za uplynulý rok a každá členská země
může do soutěže vyslat jeden projekt. Poprvé byla udělena v roce 1997, Česká republika se
jí účastní od roku 2006. Země předsedající v 2. pololetí daného roku v Radě EU pořádá vždy
koncem kalendářního roku konferenci o nejlepší praxi, v jejímž rámci tradičně probíhá
slavnostní akt předání ceny ECPA. Téma roku 2013 znělo „Prevence domácího násilí –
mezigenerační konflikty“ a vítězný projekt ČR za rok 2013 byl v prosinci prezentován
v litevském Vilniusu.
České projekty procházejí každoročně dvoukolovou národní soutěží a oceněny bývají
první tři. Vítězný projekt je pak nominován na cenu ECPA. Vloni uspěly následující projekty:
1. místo
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
(nominoval KÚ Jihomoravského kraje)
Projekt byl zahájen už v roce 2006 a jeho aktivity a cíle jsou vždy sestaveny s ohledem na
aktuální problémy v oblasti domácího násilí. Jsou zaměřeny na širokou veřejnost, a pokrývají
problematiku komplexně a oslovují všechny věkové kategorie. Pozornost zaslouží například
vytvoření elektronické mapy pomoci osobám ohroženým domácím násilím a její umístění na
veřejně přístupném místě prostřednictvím elektronického informačního dotekového panelu
a vytvoření preventivních spotů k problematice domácího násilí (rozhlas, TV, web, LCD
monitory ve zdravotnických zařízeních, celorepubliková síť ŠIK).
2. místo
Místo činu? Domov!! (nominovalo KŘP Moravskoslezského kraje)
Těžiště projektu spočívá jak v informování laické veřejnosti prostřednictvím mediální
kampaně „Místo činu? Domov!!“, tak v odborném proškolení a patřičném vzdělávání
veřejnosti odborné. Pozornost je věnována osobám ohroženým i po realizaci vykázání
a speciálnímu přístupu při práci se zranitelnými svědky (úkony trestního řízení ve speciálních
výslechových místnostech, poskytování poradenství, speciální tiskoviny aj.).
3. místo
Stop kriminalitě! (nominovalo KŘP hl. m Prahy)
Cílem projektu je informování veřejnosti o typech a způsobech páchání trestné činnosti na
seniorech zacílené na podvodné chování a na domácí násilí v kontextu mezigeneračních
konfliktů. Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ve
spolupráci se Zdravotní pojišťovnou MVČR a Českým rozhlasem Regina vytvořilo osm audio
spotů, které tato veřejnoprávní rozhlasová stanice odvysílala. Klíčovou roli v projektu měl tzv.
tým SENIOR. Kriminalita páchaná na seniorech v Praze se za dobu fungování týmu snížila
o 50% a pocit bezpečí seniorů se všeobecné zvýšil.

