
           

 

Konference nejlepší praxe, Evropská cena prevence kriminality 

Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Evropskou sítí pro prevenci kriminality (EUCPN) 

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci spojenou 

s Evropskou cenou prevence kriminality (ECPA) na téma:  

„Práce se zvlášť zranitelnou obětí trestné činnosti“ 

Cílem konference, která se uskuteční při příležitosti Předsednictví České republiky 

v Radě Evropské unie a v Evropské síti pro prevenci kriminality, je výměna zkušeností 

a osvědčených postupů, především v oblastech včasné identifikace obětí trestných 

činů (zejména těch zvláště zranitelných), prevence jejich sekundární viktimizace 

a reviktimizace a zvýšení motivace k oznamování trestných činů a tím i snížení jejich 

latence.  

Toho lze dosáhnout mimo jiné zlepšením komunikačních dovedností orgánů činných 

v trestním řízení (zejména, ale ne pouze policie), zvýšením proklientského přístupu 

k obětem trestných činů, svědkům a osobám oznamujícím trestný čin. Cíle můžeme 

dosáhnout také zvýšením důvěry v práci s oběťmi, využitím nových metodik pro 

identifikaci obětí a pro práci se zvlášť zranitelnými oběťmi a v neposlední řadě 

zvyšováním právního vědomí rizikových skupin (např. seniorů) apod. 

Konference se uskuteční ve dnech 8. – 9. prosince 2022 v hlavním městě České 

republiky Praze, jež patří mezi nejkrásnější města a také nejpopulárnější kongresové 

destinace světa, v prostorách Kongresového centra Praha (5. května 1640/65, 

Praha 4) s úchvatným výhledem na panorama Prahy. 

Účast na konferenci je bezplatná (ubytování a dopravu si hradí účastníci sami). 

Jednacím jazykem konference bude angličtina. Konference bude zároveň tlumočena 

do českého jazyka. 

Svůj zájem o účast na konferenci potvrďte, prosím, registrací zde: 

https://forms.gle/fLZWMfDWNzqthmWV9. Registrace je možná nejpozději do 

15. listopadu 2022, ale doporučujeme registrovat se co nejdříve, kapacita prostor je 

omezená. 

Po registraci obdrží každý účastník potvrzovací email s dalšími pokyny k přihlášení do 

akreditačního systému. Akreditovaní účastníci obdrží dále bližší organizační pokyny 

a finální program konference. 

Budeme velmi potěšeni, pokud naše pozvání přijmete a na konferenci Vás budeme 

moct přivítat. 

JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, 

předseda EUCPN 
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