
Pozvánka na seminář
„Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, 

prevence především“ 
Termín konání: 7. – 8. září 2022 
Začátek: středa 7. 9. 2022 v 10:00 hod.
Ukončení: čtvrtek 8. 9. 2022 ve 12:00 hod.
Místo konání:  Nesuchyně u Rakovníka, Hotel Lions, Nesuchyně 31 
 www.stredisko-nesuchyne.cz

Vystoupí:    zástupci MV ČR, odborníci z řad Asociace bezpečná škola, vedoucí Odboru bez-
pečnosti a krizového řízení SK, zástupci Policie ČR, zástupci akademické sféry...

ANOTACE
Nynější společnost se nachází ve velice turbulentním období. Bezpečnost se stává mnohem více v soudobé 
společnosti relevantním pojmem, neustále se dynamicky vyvíjí, nestagnuje, nýbrž představuje tzv. „živý organi-
smus“. Jeho vývoj reaguje na bezpečnostní hrozby a z nich plynoucí rizika, jež jsou mnohdy hybridního charak-
teru. Tento seminář představuje jakýsi stručný exkurz a pohled na současné nejpalčivější bezpečnostní výzvy 
optikou odborníků ze státní správy, významných zástupců akademické sféry, a také bezpečnostní komunity. 
Středočeský kraj si je vědom dynamické doby a z ní linoucích se nových bezpečnostních témat, kterým je 
namístě věnovat náležitou pozornost, proto staví na edukaci o těchto tématech a sdílení dobré praxe. V nepo-
slední řadě na preventivních aktivitách, jež mají za úkol snižování kriminality na území kraje, zvyšování subjek-
tivního pocitu bezpečí občanů kraje, včetně jeho návštěvníků a v konečném důsledku má naplňovat vizi „bez-
pečného kraje“.

KRAJSKÝ ÚŘAD

Z OBSAHU SEMINÁŘE
l normy prevence kriminality a jejich uplatnění a vyžadování při výstavbě, plánování a rozvoji měst a obcí
l aktuální trendy v oblasti radikalizace a extremismu
l sportovní utkání a přesun fanoušků - dopad na bezpečnost ve městě
l obchodní domy a život mládeže jako forma hrozby v kontextu prevence kriminality
l uprchlická krize a její dopad na bezpečnost 
l kamerové systémy podporované z dotačního programu MV
l města a obce jako zřizovatelé domovů pro seniory a jejich bezpečnost
l bezpečnost a sociální klima ve školách
l prevence kriminality ve veřejných budovách a školách...

Registrace na seminář je možná nejpozději do 31. 8. 2022 nebo do vyčerpání kapacity prostor na TOMTO ODKAZU

Kontaktní osoba:   Mgr. Filip Gundza, 
 vedoucí oddělení prevence kriminality Středočeského kraje 
 tel.: 257 280 490 / +420 607 050 664, e-mail: gundza@kr-s.cz

https://visk.cz/seminare/7727-dvoudenni-odborny-seminar-aktualni-bezpecnostni-hrozby-optikou-stredoceskeho-kraje-prevence-predevsim-nesuchyne

