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Zpráva o preventivní činnosti bezpečnostních dobrovolníků při
realizaci BESED 60+ ve spolupráci se strážníky MP Stříbro
a) dne 06.03.2017 v době od 09:00h. do 10:00h. v prostorách Domova s pečovatelskou
službou ve Stříbře (DPS)
b) dne 08.03.2017 od 10:00h. do 11:00h. v prostorách Farní charity Stříbro

V tomto týdnu proběhly pod záštitou starosty města Stříbra Bc. Karla Lukeše a ve
spolupráci se strážníky Městské policie Stříbro (MP) p. Vítězslava Bednáře a p.
Adély Lokšenincové dvě tématické besedy s našimi milými občany 60+.
Besedy byly připraveny ve spolupráci s DPS a Farní charitou v rámci projektu
„Bezpečnostní dobrovolník města Stříbra 2017“ realizovaného městem Stříbro za
finanční podpory Ministerstva vnitra ČR.
Při těchto besedách v rámci multimediální prezentace vedoucí projektu Ing.
Vratislav Maňák obeznámil přítomné posluchačky a posluchače s hlavními
aktivitami a cíly našich dobrovolníků v oblasti bezpečnosti pro letošní rok a požádal
je o podporu dobrovolníků a jejich aktivit zejména šíření myšlenky DOBRO-VOLNĚ
mezi svými blízkými i při jejich každodenním setkávání s ostatními občany a hosty
našeho města Stříbra.
Strážníci MP Stříbro poté v rámci besedy upozornili naše babičky a dědečky na
možná rizika a úskalí vyplývající pro všechny osoby vyššího věku jak klimatických
změn v ročních období, tak změn probíhajících v naší společnosti.
Starosta města poděkoval našim občanům 60+ za jejich přínos pro město a předal
jim kalendáře s bezpečnostní tématikou a visačky s reflexními prvky pro prevenci
jejich bezpečnosti.
Já osobně si z těchto besed na druhou stranu odnáším velmi dobrý pocit ze
vzájemného sdílení i pochopení principů dobro-volnictví mezi generacemi
s rozdílnými životními názory a zkušenostmi a jsem rád, že mohu aktivně napomoci
zvýšení prevence bezpečí našich starších obyvatel města i výměně názorů mezi
generacemi. Věřím, že i takto naši dobrovolníci přispívají ke zvyšování pocitu
bezpečí občanů města Stříbra.
Odnesl jsem si z těchto setkání celou řadu podnětů pro další možné činnosti našich
dobrovolníků ve prospěch ostatních stříbrských občanů, za což účastníkům děkuji.
Děkuji všem za účast, lidský i profesionální přístup a zejména dobrou náladu, která
tato neformální setkání provázela. Těším se na další besedy, které jsou pro letošní
rok plánovány.
Ing. Vratislav Maňák
Vedoucí projektu a Koordinátor bezpečnostních dobrovolníků
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