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„Nestaňte se obětí…“
MS kraj – prevence v roce 2018
Jak se nestát obětí krádeže, loupeže, znásilnění, jak čelit nebezpečím v dopravě či nebezpečí
drog, rizikům internetu a sociálních sítí, a mnohé další informace se dozvídají posluchači
přednášek či besed moravskoslezské policie. V roce 2018 bylo na území kraje realizováno
moravskoslezskými policisty víc než 1 500 preventivních aktivit, které oslovily víc jak 46 000
posluchačů. Nezastupitelná role v této oblasti náleží preventistům. Speciální tým preventistů byl
v roce 2016 zřízen v rámci moravskoslezské policie jako první v zemi. Čítá víc jak šest desítek
policistů obvodních oddělení, specializujících se právě na preventivní aktivity.
Nicméně moravskoslezská policie je také nositelem jedinečných projektů pro děti, knihy Policejních
pohádek, dětských her „Učíme se s Honzíkem aneb policejní pohádky hrou,“ „Na policejní
služebně“ či zaměřených na potírání drogové trestné činnosti „Bereš? Zemřeš!!.“ Projektů pro
dospělou veřejnost, knihy „Černá kronika aneb ze soudních síní“ nebo projektu k bezpečnějšímu
nakupování „Kdo s koho“ i kampani k řešení domácího násilí „Místo činu? Domov!!“
Pedagogové, zástupci samosprávy, případně další zájemci o preventivní aktivity pro různé cílové
skupiny

naleznou

informace

v odkazu

http://www.policie.cz/moravskoslezsky-kraj-odkazy-

prevence.aspx.

--------------Podrobněji…
Nejčastěji preventisté besedovali s dětmi na základních školách na témata vlastní bezpečnost,
trestní odpovědnost, doprava, alkohol a drogy, rizika internetu a sociálních sítí, šikana a
kyberšikana. S tématy vlastní bezpečnost a dopravní výchova navštěvovali také mateřské školy.
Se středoškoláky diskutovali na téma trestní odpovědnost, alkohol a drogy či rizika internetu a
sociálních sítí. Výjimkou nebyly ani besedy v dětských domovech. V letních měsících policisté
navštívili několik dětských táborů. Zde s dětmi probírali nejrůznější preventivní témata a
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představovali také činnost policie. V březnu uskutečnili moravskoslezští policisté preventivní akci
s názvem „Týden čtení policejních pohádek“, kdy oslovili více než tisícovku dětí. Více informací
http://www.policie.cz/clanek/brezen-knihy-a-deti.aspx
Také seniorům policisté během roku přednášeli, ať už seniorských klubech či v domovech pro
seniory. V dubnu proběhla v rámci celého Moravskoslezského kraje preventivní akce „Policisté
seniorům“, při které, díky publikaci Černá kronika aneb ze soudních síní, policisté přiblížili starší
generaci nejčastěji se vyskytující trestnou činnost páchanou na seniorech. Více informací
http://www.policie.cz/clanek/policiste-seniorum.aspx
Širokou veřejnost policisté oslovovali na různých preventivních či prezentačních akcích. Například
v době

před

Vánocemi

v rámci

informační

kampaně

„Kdo

s koho“.

Více

informací

http://www.policie.cz/clanek/kdo-s-koho-261570.aspx
Při prevenci využívají policisté úspěšné projekty moravskoslezské policie. K těm v roce 2018 přibyl
nový, určený dětem již od 3 let s názvem „Na policejní služebně“. Jedná se o takzvanou
vylamovačku. Měla by je seznámit se zásadami bezpečného chování a současně jim, ale také
dospělým,

přiblížit

každodenní

službu

policistů.

Více

informací

http://www.policie.cz/clanek/novinka-v-oblasti-prevence.aspx.
Nejbližší preventivní aktivitou většího rozsahu bude každoroční „Týden čtení policejních pohádek“,
který se uskuteční v rámci celého Moravskoslezského kraje ve dnech 6. -12. března 2019.
Policisté za dětmi zavítají do škol, knihoven, nemocnic či je přivítají na policejní služebně.
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