
 

Snížení dopadu kriminality (Manchester) 

Typ dokumentu: Dílčí studie možné redukce kriminality 

Autor: Greater Manchester Police - Design for Security team (Březen-září 2020) 

Zdroj: Webové stránky týmu Design for Security 

Souhrn 

Tento dokument představuje nástroj GMP pro Toolkit 3 na CP-UDP. ProMIS Prohlášení o dopadu 

kriminality (CIS) Projekt Monitoring & Impact Support. 

• Design for Security (DfS) je tým v rámci policie Greater Manchester Police (GMP), který 

poskytuje konzultace v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality a hodnocení návrhů designu 

zastavěného prostředí-Crime Impact Statements (CIS). CIS je požadavkem pro vývoj, který 

hledá schválení plánování pro „velké projekty“ v Greater Manchester Police. 

• Hodnota práce Design for Security (DfS)-a prevence kriminality obecně-není dobře chápána 

nebo oceňována vysokými manažery (nebo jinými uniformovanými). důstojníci) v rámci GMP. 

• Vyšší management GMP se stále více snaží založit rozhodování na důkazech dopadu. 

• Chybí data, na základě, kterých by bylo možné posoudit dopad projektů DfS Crime Impact 

Statement (CIS). 

• Zatímco přímý dopad je obtížný, aby bylo možné přiřadit službě CIS, agregovaná data 

shromážděná v průběhu času mohou poskytnout korelaci se změnami v údajích o trestné 

činnosti. 

• Vytvoření takové databáze užitečné pro takové posouzení dopadů vyžaduje, aby byly 

zaznamenány konkrétní atributy projektové práce CIS. 

Systém pro zaznamenávání podrobností o projektech CIS, který: 

• Umožňuje průběžné řízení a dodávání projektů CIS klientům 

• Vyvíjí datovou sadu, ze které může mít dopad a přínos. být posouzen: (i) DfS; a (ii) procesu 

CIS zapojování policie a příslušných zainteresovaných stran do prevence kriminality ve 

městech. 

Sada nástrojů ProMIS doplní/aktualizuje stávající IT systém „Portál“, který používá DfS pro sledování 

pracovních míst CIS. Sada nástrojů ProMIS umožní posouzení dopadu DfS na bázi hospodářského cyklu 

(tj. měsíčně; čtvrtletně; ročně) a poskytne analýzu na úrovni okresu (nebo menší, pokud je to možné) a 

podpoří generování vizuálních dat (grafy; tabulky; mapy), které podporují komunikaci tohoto 

hodnocení. 
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Sada nástrojů ProMIS bude korelovat různé charakteristiky projektů CIS se změnami v míře kriminality 

a dalšími policejními záležitostmi (např. incidenty, výjezdy atd.). Mezi takové charakteristiky mohou 

patřit: 

• Typ budovy a využití. 

• Rozsah, v jakém jsou (nebo nejsou splněna) doporučení CIS. 

• Dosažení (nebo ne) akreditace „Secure by Design“. 

• Fáze procesu návrhu, ve které bylo poskytováno poradenství v oblasti CIS / prevence 

kriminality. 

• Geolokační data lokality (pro mapování GIS). 

• Ostatní. 

Sada nástrojů ProMIS navíc umožní GMP získat přehled o městském rozvoji v Greater Manchester, 

zejména s ohledem na růst a rozvoj nových komunit a jejich dopad na budoucí policejní priority a 

infrastrukturní potřeby. Údaje na podporu tohoto posouzení budou zahrnovat: 

• Typ budovy a využití. 

• Počet bytů (z nichž lze extrapolovat velikost komunity). 

• data lokality (pro mapování GIS). 

Sada nástrojů ProMIS umožní mapování GIS pro podporu dlouhodobějšího sledování historických 

projektů CIS v geografickém kontextu (tj. mapování projektů CIS) a městského rozvoje a jeho 

potenciálního dopadu na budoucí policejní potřeby / strategii zdrojů. 

• Že bude k dispozici interní podpora ze strany vyššího manažera (a dalších uniformovaných 

důstojníků), pokud bude možné poskytnout důkazy o dopadu. Zaměření úroveň lze čerpat z 

datového souboru nashromážděného v průběhu času. 

• Že zásah konzultantů DfS do procesu vývoje návrhu může zvýšit pozornost, kterou architekti, 

vývojáři a plánovači věnují řešení bezpečnostních problémů (včetně problémů prevence 

ekologické kriminality). 

• Včasný zásah do proces návrhu (tj. ve fázi vývoje konceptu) zvyšuje integraci a kvalitu prevence 

kriminality vedené designem v rámci návrhu budovy. 

• Tento poznatek ze znalosti toho, jaké projekty jsou ve fázi plánování, může vést k rozhodnutí 

policie o budoucím rozmístění sil a strategii infrastruktury. 

• Různé zúčastněné strany by měly prospěch z pochopení dopadu proces CIS (např. vyšší 

manažeři GMP; plánovači místních orgánů; architektonická komunita v Manchesteru; atd.) 

Pro koho je sada nástrojů určena? Sada nástrojů bude každodenně používána týmem Design for Security, 

konkrétně: 

• Administrátor DfS (jedna osoba). 

• Konzultanti DfS (pět osob). 

• Manažer DfS (jedna osoba). 

• Asistenti DfS (dvě osoby). 

• Analytik DfS (jedna osoba). 



 

Kromě toho bude sada nástrojů ProMIS poskytovat výhody: 

• Senior GMP policistům. 

• Plánovačům místních úřadů. 

• Architektům (tj. vzdělávání). 

• Greater Manchester Combined Authority. 

Jaké jsou součásti/prvky, které tvoří vaši sadu nástrojů? 

• Databázový systém ProMIS (založený na intranetu) pro správu probíhajících projektů CIS. 

• Procesní mapa podrobně popisující dodávku CIS a jak se s tím systém ProMIS integruje. 

• Školení v používání systému ProMIS. 

• Protokol a formát pro generování zpráv o dopadu pro různé zúčastněné strany. 

• Implementace/plán demonstrace. 

• Komunikační strategie. 

Jak se sada nástrojů používá? 

• Lepší pochopení dopadu CIS na „poptávku“ policie. 

• Vyšší chápání hodnoty prevence kriminality prostřednictvím městského designu a plánování ze 

strany vysokých policejních manažerů. 

• Lepší pochopení účelu a role Designu pro bezpečnost a dopadu kriminality Proces prohlášení o 

zapojení do plánování. 

• Lepší pochopení hodnoty CP-UDP a služby CIS ostatními zúčastněnými stranami (např. místní 

plánovací úřady; architekti; developeři). 

• Lepší porozumění policejním senior manažerům plánů rozvoje měst a následný potenciální 

dopad na policejní práce. Tyto znalosti mohou být základem pro strategická policejní 

rozhodnutí. 

Jakou změnu sada nástrojů vytvoří? 

• Schopnost sady nástrojů ProMIS zapojit se do stávajících policejních IT systémů GMP. 

• Upravené informace o projektech CIS, které je třeba vložit. 

• Potenciální nové způsoby práce / řízení procesu CIS v rámci DfS. 

• Začleněna (nebo chybí) kritéria pro opatření prevence kriminality z vývoje. 

Co je potřeba k tomu, aby tento koncept fungoval? 

• Schopnost sady nástrojů ProMIS zapojit se do stávajících policejních IT systémů GMP. 

• Upravené informace o projektech CIS, které je třeba vložit. 

• Potenciální nové způsoby práce / řízení procesu CIS v rámci DfS. 

• Začleněna (nebo chybí) kritéria pro opatření prevence kriminality z vývoje. 


