
 

 

 

 

Komunikat Prezydencji Słowackiej 

Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości 2016 

Konkurs na projekty krajowe 

 

Drodzy Członkowie Zarządu, 

Tegoroczna edycja Konferencji Dobrych Praktyk (BPC) oraz przyznania Europejskiej Nagrody 
w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) odbędzie się podczas prezydencji Słowacji 
w Radzie Unii Europejskiej.  

Słowacja wybrała „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym” (ang. Prevention 
of crimes committed on elderly people), jako tegoroczny temat BPC. Zjawisko to popełnianie jest 
głównie przez zorganizowane grupy przestępcze. Temat związany jest z europejskimi 
priorytetami określonymi w Dyrektywie 2012/29/EU ustanawiającej minimalne standardy 
prawa, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. 
 
Osoby starsze mogą łatwiej stać się ofiarami przestępstw gospodarczych i przeciwko mieniu 
oraz aktów przemocy, zwłaszcza z powodu ich łatwowierności, życzliwości, chęci pomocy, 
bezbronności, złego stanu zdrowia, a także zaawansowanego wieku. Seniorzy w podeszłym 
wieku często stają się ofiarami złego traktowania, czego dowodem są publikowane przypadki 
(często brutalnych) aktów przemocy stosowanej nie tylko przez przestępców, lecz także przez 
krewnych. Wiele przestępstw i aktów przemocy popełnianych na osobach starszych pozostaje 
niezauważona (ukryta), występują one w różnych środowiskach, nawet w specjalistycznych 
ośrodkach i rodzinach. Starsi ludzie są ofiarami oszustw, malwersacji, kradzieży, rabunku oraz 
przymusu. Społeczeństwo powinno zapewnić osobom starszym dostęp do informacji na temat 
środków, które zmniejszają ryzyko przestępstw przeciwko nim. 

Projekty, po jednym z każdego państwa członkowskiego, zgłoszone do konkursu ECPA, powinny 
być zgodne z tegorocznym tematem Konferencji Dobrych Praktyk, „Zapobieganie 
przestępstwom przeciwko osobom starszym”. Projekt krajowy należy przesłać w języku 
angielskim do Sekretariatu EUCPN przez krajowego przedstawiciela do dnia 14 października 
2016 roku.  

 
Do niniejszego komunikatu załączam formularz zgłoszeniowy (ECPA Annex I), arkusz oceny 
projektu (ECPA Annex II), Regulamin Przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie 
Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów, a także wskazówki dla 
prezentujących. 



 

 

 

 
Jury oceni wszystkie złożone projekty w oparciu o informacje zawarte w formularzu 
zgłoszeniowym (ECPA Annex I). Wszelkie dodatkowe informacje dołączone do projektu (DVD, 
ulotki, plakaty, linki do stron internetowych itp.) nie będą brane pod uwagę podczas oceny.  
Państwa członkowskie, które będą miały życzenie zawrzeć tego typu elementy w swoich 
projektach, proszone są o zrobienie tego podczas Konferencji Dobrych Praktyk, gdzie wszystkie 
projekty będą prezentowane. 

Poza projektem krajowym zgłoszonym do konkursu ECPA (zgodnie z Regulaminem każde 
państwo przedstawia jeden projekt), państwa członkowskie mogą przedstawić dodatkowy 
projekt. Dodatkowe projekty powinny być  też związane z tematem konferencji „Zapobieganie 
przestępstwom przeciwko osobom starszym”. To czy dodatkowe projekty będą mogły zostać 
zaprezentowane podczas Konferencji Dobrych Praktyk będzie zależało od liczby zgłoszeń 
i pozostałego czasu. Jednakże, wzorem lat ubiegłych, projekty dodatkowe zostaną 
opublikowane na stronie internetowej EUCPN.  

Jeśli państwa członkowskie posiadają projekty dotyczące innych tematów, mogą podzielić się 
nimi w ramach EUCPN. W takim przypadku należy opisać projekt na formularzu znajdującym się 
na stronie internetowej EUCPN (w zakładce dobre praktyki). Opis projektu w takiej formie 
zostanie również zamieszczony na stronie internetowej EUCPN. 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z sekretariatem EUCPN na adres poczty 
elektronicznej: eucpn@ibz.eu. 

 

 

Z poważaniem, 

 
Eva IVANČOVÁ 
Przewodnicząca EUCPN  
podczas prezydencji słowackiej 
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