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Obce mohou soutěžit o kamerový dohled nad rizikovou lokalitou do 31. března!
Soutěž "Slepá místa" je unikátní projekt, který pomáhá obcím s řešením svých rizikových míst, která nejsou pod dohledem a často čelí vandalům, výtržníkům,
neposlušným řidičům, rozvodněnému vodnímu toku a dalším bezpečnostním hrozbám.

Soutěžní on-line kvíz pro žáky a studenty z oblasti internetové bezpečnosti byl prodloužen!
V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet mohou žáci a studenti základních a středních škol v Karlovarském kraji soutěžit až do 31. března 2021.

Karlovarský kraj se zapojil do Dne bezpečnějšího internetu #SID2021
V úterý 9. února 2021 se konal Den bezpečnějšího internetu, do kterého se zapojil prezentací svých aktivit i Karlovarský kraj.

Karlovarský kraj vyhlásil dotační program na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2021
I v roce 2021 mohou obce a nestátní neziskové organizace žádát o dotaci na neinvestiční projekty z oblasti prevence kriminality, které zvýší pocit bezpečí občanů.

Webové stránky prevence kriminality Ministerstva vnitra nyní automaticky upozorňují uživatele na nově publikované
články
Očekávaný přínos nové funkce webvých stránek je ve zjednodušení přenosu informací mezi ústředím, kraji, obcemi až k samotnému občanovi.
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Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační program prevence kriminality na rok 2021 pro obce
Ministerstvo vnitra bude i v roce 2021 prostřednictvím dotací podporovat projekty krajů a obcí zaměřené na snižování kriminality a eliminaci kriminálně rizikových
jevů.

Zástupci obcí i běžní občané nyní mohou sledovat vývoj kriminality na území svého bydliště v přehledné aplikaci
Od 1. 12. 2020 byla v rámci společného projektu Ministerstva vnitra a Policie České republiky spuštěna aplikace zobrazující mapy kriminality dle uživatelem
zadaných kritérií.

Soutěžní online kvíz pro žáky a studenty z oblasti internetové bezpečnosti opět úspěšně odstartoval!
V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet mohou žáci a studenti základních a středních škol v Karlovarském kraji soutěžit až do 28. února 2021.

NÚKIB zanalyzoval hrozbu stále cílenějších vyděračských útoků ransomwarem
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vypracoval analýzu s názvem "Vyděračské útoky ransomwarem jsou stále cílenější: míří na velké
firmy, státní a veřejné instituce".

Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií byl dokončen
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Odborem práva veřejných zakázek dokončila
Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií.
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Ministerstvo vnitra vyzývá k nominaci projektů do národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2020
Téma letošního ročníku soutěže Evropská cena prevence kriminality 2020 nese název "Prevence organizovaného zločinu založeného na rodinných vazbách" .

Nová certifikovaná metodika pomůže městům s identifikací a analýzou jejich bezpečnostně rizikových lokalit
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor prevence kriminality, certifikovalo "Metodiku identifikace a hodnocení bezpečnostně rizikových lokalit ve městě", jejíž autorem je
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava s hlavním cílem doporučit standardizovaný postup pro identifikaci a hodnocení bezpečnostně rizikových lokalit
ve městě s využitím dat o registrované kriminalitě a dat z pocitového mapování.

Domácí násilí v době pandemie koronaviru může eskalovat
Vzhledem k některým dopadům pandemie koronaviru může docházet k eskalaci případů domácího násilí v České republice i po celém světě.

Student z Karlovarského kraje zvítězil ve finále soutěžního kvízu z oblasti internetové bezpečnosti
Dne 10. 2. 2020 se na půdě Ministerstva vnitra v Praze konalo celorepublikové finále soutěžního Kvízu PLUS v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Vítězem
se stal reprezentant Karlovarského kraje Stanislav Knaizl, student Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně.

Hejtman ocenil děti, které si umí poradit s nástrahami internetu
Dne 23. ledna 2020 na půdě Krajského úřadu Karlovarského kraje proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů soutěžních kvízů v rámci projektu Kraje pro bezpečný
internet. Ceny výhercům předal hejtman Karlovarského kraje Mgr. Petr Kubis.
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