
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Závěrečné hodnocení projektu podpořeného z Grantového fondu Libereckého kraje na 
rok 2010 - preventivní projekt "Bezpečné město pro seniory a zdravotně postižené 
osoby". 

 

 

Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner 

odbor, oddělení: MP Liberec, odbor prevence kriminality 

telefon: 48 524       

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Luboš Raisner 

 vedoucí odboru Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel MP Liberec 

Projednáno: v 5.RM 1.3.2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Jan Korytář v. r. 

primátor města 

     

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

předložené Závěrečné hodnocení projektu podpořeného z Grantového fondu Libereckého kra-
je na rok 2010 – preventivní projekt „Bezpečné město pro seniory a zdravotně postižené oso-
by“. 
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Důvodová zpráva 

 

 

 

 Materiály předkládáme na základě: 

 

 usnesení zastupitelstva města Liberec č. 68/10 ze dne 25. 3. 2010,  

 dále je Závěrečné hodnocení projektu podpořeného z Grantového fondu 
Libereckého kraje na rok 2010 - preventivní projekt "Bezpečné město pro seniory 
a zdravotně postižené osoby" vyhotoveno na základě „Zásad pro přidělení dotací 
z grantového fondu Libereckého kraje“, a to podle přílohy č. 7 Zásad – Průběžné a 
závěrečné zprávy a přílohy č. 8 Zásad – Závěrečné vyúčtování projektu podpoře-
ného z GF. 



















































ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 
KRAJ 

 

INFORMACE PRO OBČANY 

 
 

OBECNÉ ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE 
Název projektu Bezpečné město pro seniory a zdravotně postižené osoby 

Kraj (VÚSC) Liberecký kraj 

Číslo projektu / Rok OLP/1421/2010 / rok 2010 

Dodavatelská organizace 
projektu (kdo jej provedl) 

Statutární město Liberec 

Osoba odpovědná za projekt Mgr. Luboš Raisner 

Participující subjekty  Magistrát města Liberec, Městská policie Liberec, Policie ČR, 
Komunitní centrum KONTAKT Liberec,  

 
 
 

SPECIFIKACE PROJEKTU 
Typ projektu (dle přiloženého 
členění) 

Informace pro občany – ochrana před trestnou činností 

Stručná charakteristika  projektu Realizace přednáškové činnosti a osobní konzultace se seniory 
nad 75 let věku a zdravotně postiženými osobami, předání 
bezpečnostně informačního materiálu a zařízení sloužícího 
k ochraně před trestnou činností – osobního alarmu. 

Cíl projektu Realizace preventivních a informačních aktivit ve městě Liberci 
pro cílovou skupinu. Cílem projektu bylo seznámit cílovou 
skupinu se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a 
způsobem ochrany a zavedení bezpečnostního opatření – 
osobního alarmu. 

Cílová skupina Senioři nad 75 let věku a zdravotně postižené osoby, které jsou 
držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, žijící osaměle, či které ve 
zvýšené míře navštěvují vytypovanou rizikovou lokalitu. 

Velikost cílové skupiny 368 senioru a 150 zdravotně postižených osob. Celkem 518 
osob. 

Metody poskytování informací Besedy a osobní konzultace na služebně MP Liberec. 
Zveřejnění preventivně bezpečnostních informací na webových 
stránkách MP Liberec a v regionálním tisku. Předání 
bezpečnostně informačních materiálů seniorům a zdravotně 
postiženým osobám (brožury, samolepky, informační karty) 

Odborné zajištění projektu 
(profesionální) 

Městská policie Liberec, pracovníci odboru prevence kriminality: 
str. Zdenka Brodská, Mgr. Luboš Raisner a Bc. Vít Rychetský. 

Výčet činností v rámci projektu 
(počet + časový harmonogram) 

15.08.2010 – nákup osobních alarmů s přívěškem s logem a 
důležitými telefonními čísly 
31.08 – 30.11.2010 – realizace besed a osobních konzultací se 
seniory a zdravotně postiženými osobami 
01.12 – 15.12.2010 – vyhodnocení projektu a zpracování 
závěrečné zprávy 
 
Počet besed: 11                                   Počet účastníků: 438 
Počet osobních konzultací: 19             Počet osob: 80 
                                                             Celkem: 518 osob 
Složení účastníků besed a osobních konzultací: 
Senioři nad 75 let věku: 368 
Zdravotně postižené osoby: 150 



Co se díky projektu změnilo  Informovanost cílové skupiny o možnostech prevence 
předcházení majetkové, ale i násilné trestné činnosti. Občané 
obdrželi kompletní informace, jak se mají bezpečně chovat na 
ulici, v nákupním centru, v obchodě, na poště, v prostředcích 
hromadné dopravy, ale i doma apod. 

Co se podařilo (konkrétní výsledky 
a úspěchy) 

518 seniorů a zdravotně postižených osob získalo prostředek 
k ochraně před trestnou činností – osobní alarm, získali 
informačně bezpečnostní materiál. 

Co se nepodařilo (důvody) - 

Hodnocení ze strany veřejnosti a 
zástupců kraje a obcí  

Zpravodaj liberecké radnice č. 9 a 12/2010, webové stránky MP 
Liberec 

Jaká je návaznost projektu na 
další aktivity (instituce) v rámci 
kraje a obcí 

Projekt navazuje na preventivní projekty, které získaly státní 
účelovou dotaci MV ČR v roce 2009, a to „Informační tísňový 
servis pro seniory“ a „Tisk preventivně bezpečnostního 
materiálu“ a s tím i v roce 2009 provedené besedy se seniory a 
zdravotně postižené osoby. 

Jak bude projekt pokračovat Přednášková činnost a besedy se seniory a zdravotně 
postiženými osobami i v roce 2011. Zveřejňování bezpečnostně 
informačních materiálů týkající se cílové skupiny na webových 
stránkách MP Liberec a při prezentacích MP Liberec na 
veřejnosti. 

V příloze předložte všechny konkrétní výstupy projektu (letáky, skládačky, brožury, informační 

materiály, ohlasy na projekt v tisku)  - požadované výstupy tvoří přílohu č. 1 2 a 3 „Závěrečného 

hodnocení projektu podpořeného z Grantového fondu Libereckého kraje na rok 2010 – 

Bezpečné město pro seniory a zdravotně postižené osoby“ 

 
 
 


