
Preventivní programy Městské policie Liberec
Podílet se na prevenci kriminality v obci je jedním ze základních úkolů, které náležejí 

městským policiím. Městský program prevence kriminality je tvořen dílčími projekty, jež 
mají za cíl snížení kriminality, ochranu, informovanost občanů a rizikových skupin. V rámci 
těchto preventivních aktivit budou strážníci organizovat besedy, přednášky ale i kurzy pro 
ženy či poradny pro seniory.

Mezi aktivity, které v rámci prevence Městká policie Liberec připravila, patří například 
rozšíření městského kamerového systému, informační letáky, zabývající se bezpečností, či 
projekty pro seniory, ženy i děti. Tyto aktivity bude Městská policie Liberec komunikovat na 
webových stránkách a prostřednictvím medií.

Aktivity v rámci prevence kriminality

1) Rozšíření městského kamerového systému 

2) Informační letáky 
Brožury a letáky mají za cíl zajistit informovanost v oblasti bezpečnosti. Tiskoviny obsahují 
nejen prospěšné informace, ale také kontakty a rady jak se zachovat v krizové situaci. 
Témata, kterým se informační letáky věnují

- Městská policie Liberec radí dětem
- Bezpečí pro ženy a dívky 
- Šikana
- Kontakt se zvířaty

3) Projekty pro seniory
V oblasti péči o starší občany vyvíjí Městská polici Liberec mnoho aktivit, jež se zaměřují na 
ochranu a informovanost občanů. Jedním z projektů je senior linka a odborné přednášky 
strážníků. Tyto projekty jsou specializované na ochranu majetku a osob.

4) Sebeobrana pro ženy – intenzivní kurz
Tento projekt vznikl v rámci prevence městské kriminality. Náplní kurzu jsou základy 
sebeobrany, přednáška krizové komunikace a právního minima. Účastnice kurzu rovněž 
obdrží propagační materiály a osvědčení o absolvování kurzu.

5) Dopravní hřiště pro děti
Městská policie by ráda v tomto roce zvýšila povědomí dětí o silničním provozu a nebezpečí, 
která jim hrozí. Dopravní hřiště by mělo projít v blízké době rekonstrukcí, po jejíž dokončení 
bude sloužit jak pro účely výchovné, tak i pro volno-časové aktivity.

6) Besedy 
Naučné přednášky jsou koncipovány především pro děti a mládež, účelem těchto besed je 
zvýšení právního a morálního vědomí mladé generace. Besedy mají jako nosná témata, 
silniční provoz, drogy či šikanu.   
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