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BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®

projekt technicko-organizačného zabezpečenia ochrany domov hromadnej bytovej výstavby

PREZENTÁCIA PROJEKTU NA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII EUCPN
6th Annual Conference on Best Practices in Crime Prevention, Permanent Venue,
Portuguese Presidency, Parque das Nacoes, Lisbon, Portugal 10-11.December 2007

Projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS od svojho vzniku v roku 1999 dosiahol viaceré
úspechy a práve na základe dobrého mena projektu a jeho prínose v oblasti prevencie
kriminality sme boli oslovení Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality s možnosťou prezentovať projekt na základe zverejnenej výzvy Európskej
siete pre prevenciu kriminality (EUCPN) o prezentáciu najlepšej praxe v roku 2007.
Na 6. výročnej konferencii o najlepšej praxi v prevencii kriminality EUCPN , ktorá sa
konala v Lisabone (Portugalsko) v dňoch 10. – 11. decembra 2007, sme predstavili
základne prvky projektu, jeho priebeh a rozvoj najmä v mestskej časti Bratislava - Petržalka.
Projekt, ktorý je zameraný na organizačno-technické riešenie ochrany osôb a majetku
viacbytových domoch zaujal svojou prepracovanosťou, komplexnosťou a schopnosťou spájať pri
jednotlivých aktivitách projektu verejný a súkromný sektor.
Na konferencii sa zúčastnili
delegácie z 22 členských štátov EÚ a delegácia z Chorvátska, prezentovaných bolo 25 projektov.
Situačná prevencia tak ako je riešená v našom projekte zaujala zástupcov Bulharska, Poľska
a Maďarska, kde je situácia ohľadom bezpečnosti v mestských obytných zónach podobná,
nakoľko aj v týchto krajinách existuje veľmi podobná hromadná bytová výstavba a teda aj
podobné prejavy vandalizmu a kriminality.
Projekt oslovil aj zástupcov z Francúzska, ktorí vyzdvihli jeho prínos a navrhli ako predsedajúca
krajina druhom polroku 2008, aby sa cena ECPA a nadchádzajúca výročná konferencia
tematicky zamerala práve na problematiku situačnej prevencie.
Oslovili nás aj predstavitelia Komisie pre občianstvo a rodovú rovnosť z Portugalska (The
Commission for Citizenship and Gender Equality - CIG) a tiež zástupkyňa Medzinárodného
centra prevencie kriminality (International Center for the Prevention of Crime) z Kanady, ktorá
ocenila, najmä spôsob zainteresovania samotných obyvateľov do projektu, jeho štruktúru
a budovanie „zdola“, ako aj financovanie projektu zo súkromných zdrojov.
Spracované: Január 2008

Ďalšie informácie o konferencii EUCPN:
www.minv.sk/prevencia
www.eucpn.org
www.eu2007.pt
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