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Zpráva o preventivní činnosti bezpečnostních dobrovolníků při
realizaci BESED s OBČANY (v prostoru KD a Kina Slavia ve Stříbře)
a) dne 25.10.2017 v době od 16:00h. do 18:00h. v prostorách KD ve Stříbře (ve
spolupráci se SPOZ)
b) dne 06.11.2017 od 18:00h. do 20:00h. v prostorách Kina Slavia ve Stříbře (ve
spolupráci s MKS)

V tomto měsíci proběhly pod záštitou starosty města Stříbra Bc. Karla Lukeše a ve
spolupráci s organizací města Městským kulturním střediskem a sdružením pro
záležitosti občanů dvě tématické besedy s občany města Stříbra.
Besedy byly připraveny ve spolupráci se SPOZ a MKS v rámci projektu
„Bezpečnostní dobrovolník města Stříbra pro rok 2017“ realizovaného městem
Stříbro za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR.
Při první z těchto dvou besed v objektu KD v rámci ústní prezentace vedoucí
projektu Ing. Vratislav Maňák a dobrovolnice Ilona Novotná za přítomnosti starosty a
místostarosty města Stříbra obeznámili 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. Přítomným občanům byly rozdávány
propagační letáky a brožury; a za jejich aktivní dotazy preventivní materiál (reflexní
klíčenky a visačky).
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-5Při druhé besedě v objektu kina Slavia proběhlo za přítomnosti většiny dobrovolníků
nejen seznámení veřejnosti s pokračováním tohoto preventivně-bezpečnostního
projektu a seznámení veřejnosti s jeho hlavními protagonisty – bezpečnostními
dobrovolníky tzv. „in natura“, ale bylo vyhodnoceno úspěšné realizovaní aktivit
těchto dobrovolníků v roce 2017 na území města Stříbra a představeno dokončení
plánovaných aktivit dobrovolníků do konce tohoto roku.
Za přítomnosti zástupců spolupracujících složek hasičů a strážníků bylo
diskutováno o stávající spolupráci, možnosti jejího rozvoje v budoucnosti a směrech
získávání nových členů do jejich řad.
Následně proběhlo ocenění nejaktivnějších dobrovolníků v letošním roce předáním
květin a darů od města Stříbra jeho starostou Bc. Karlem Lukešem.
Na závěr byli přítomní občané města Stříbra obdarováni nejen preventivním
materiálem (reflexní klíčenky a visačky), ale obdrželi i kalendáře pro rok 2018
s informace z oblasti bezpečnosti seniorů.
Přítomným občanům byly rozdávány propagační letáky a brožury.
Starosta města poděkoval našim dobrovolníkům.
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-7Já osobně si z těchto besed znovu odnáším
velmi dobrý pocit ze vzájemného sdílení
i pochopení principů dobro-volnictví
a jsem rád, že mohu aktivně napomoci
zvýšení prevence bezpečí našich obyvatel
i výměně názorů.

Věřím, že i takto naši dobrovolníci
přispívají ke zvyšování
pocitu bezpečí
všech občanů města Stříbra

Děkuji všem za účast, lidský i profesionální přístup a zejména dobrou náladu, která
tato neformální setkání provázela.
Těším se na další setkání s občany.

Ing. Vratislav Maňák
Vedoucí projektu a Koordinátor bezpečnostních dobrovolníků
PKŘ SEK MěÚ Stříbro
tel.: 725380747; 374801105
email: manak@mustribro.cz

