V Liberci 22. dubna 2014

Tisková zpráva
Seniory budou varovat před podvodníky
jejich vrstevníci – noví kurýři prevence
Informovat seniory o nebezpečí, které jim hrozí například od falešných podomních prodejců,
budou venku při procházkách, na nákupech nebo při venčení psů noví kurýři prevence. Těmi se
stali dobrovolníci z jejich středu, tedy jejich vrstevníci.
Preventivní projekt s názvem Dobrovolnický tým seniorů zahájili v úterý 22. dubna strážníci Městské
policie Liberec. Je zařazen do skupiny programů Prevence kriminality, a jak název napovídá, je určen
především seniorům. Cílem projektu je předávat starším lidem ty informace, které mohou zvýšit
jejich osobní bezpečnost i zabezpečení majetku.
„Spojovacím článkem celého projekt je kontakt se seniory. My sice spolupracujeme s osmnácti kluby
seniorů, mnoho starších občanů ale není členy těchto klubů a neúčastní se společenských akcí, na
nichž by se o prevenci před různými nekalými živly mohli sami hodně dozvědět,“ vysvětlil ředitel
Městské policie Liberec Ladislav Krajčík. „Proto jsme z širokého okruhu spolupracujících seniorů
vytipovali osm dobrovolníků, kteří se stali takzvanými kurýry prevence. Věřím, že informace
neformálních asistentů prevence kriminality pomohou k většímu pocitu bezpečí řadě seniorů,“ dodal.
Kurýři budou předávat důležité informace i varování, pocházející od městské policie, seniorům ze
svého okolí. Šest kurýrů prevence je z Liberce a dva z Frýdlantu, kde také liberečtí strážníci zajišťují na
základě smlouvy s městem bezpečnost a pořádek.
„Vážím si toho, že se kurýři prevence dobrovolně sami přihlásili, aby mohli pomáhat jiným. Senioři
jsou snadným cílem nejrůznějších podvodníků, křehkou skupinou. Často se stydí požádat o radu nebo
o pomoc. Věřím, že vůči svým vrstevníkům nebudou cítit žádné zábrany,“ řekla primátorka města
Martina Rosenbergová, která se s kurýry prevence při zahájení projektu osobně seznámila.
Preventisté Městské policie Liberec a kurýři prevence se budou setkávat celý rok. Strážníci budou
spolupracující seniory průběžně informovat o současných trendech v prevenci kriminality. Z obecných
témat půjde zejména o bezpečné chování ve městě, na poště, v bance nebo doma. Dále budou
senioři informováni o vyhláškách a nařízení města, například zákazu pochůzkového a podomního
prodeje. Mezi další hlavní témata bude patřit ochrana osob a majetku, předváděcí prodejní akce
nebo třeba domácí násilí. Závěrem roku bude celý projekt společně vyhodnocen.
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