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Aktuality

Jedno z ohrožení seniorů je internet
a strach vyvolaný „fake news“

Zapsaný spolek Nebojte se
policie má v oblasti prevence
kriminality dva hlavní cíle. Zvyšovat právní vědomí mladých
lidí a tím snižovat předpoklad
možného páchání protiprávního jednání. Druhým cílem
spolku je poskytovat odbornou
pomoc v oblasti protiprávního
jednání páchaném na seniorech. Svojí aktivitou se snaží
mimo jiné přispět i ke zlepšení
důvěry veřejnosti k činnosti
policie. V rámci pomoci seniorům například letos organizují
již šestý ročník Policejní akademie pro seniory – celoroční
besedy, na kterých jsou senioři
upozorňováni na různá rizika a
jak se jim vyhnout. Z rozhovoru
s předsedou spolku Antonínem
Křoustkem však vyplývá, že
takzvaní „šmejdi“ jdou s dobou
a jejich práce se přesunula do
světa internetu, kde se senioři
hůře orientují.
 זAneta Hrdličková

Jak byl spolek založen a kde má
své sídlo?
Náš spolek byl založen vyloženě
na rodinné spolupráci. Například
manželka organizačně zajišťuje realizaci policejní akademie a vyhledává
ohrožené seniory jako případová manažerka. Takže sídlo spolku je u nás
doma v pokoji po dětech. (smích)
Teď ale vážně. Policejní akademii

SPOLEK Nebojte se policie se v rámci besed snaží seniory zapojovat do řešení nejrůznějších situací, aby nebyli jen pasivními posluchači.
Foto: archiv MMJ
můžeme díky velkému pochopení vedení Kraje Vysočina realizovat každý měsíc v kongresovém sále
krajského úřadu. Za opuštěnými seniory ale chodí naše manažerka, a to
přímo do ulic Jihlavy, kde se je snaží vyhledávat a hlavně jim pomáhat.
K naší činnosti tedy nepotřebujeme
žádnou kancelář, i ten telefon používáme soukromý.
Tímto bych chtěl poděkovat městu
Jihlava, které naše iniciativy podporuje možností čerpání dotací z Projektu Zdravé město Jihlava, a za pomoc při činnostech i za možnost
čerpání dotací z Fondu Vysočina patří velký dík i Kraji Vysočina.
A jak k prevenci samotní senioři
přistupují?
Přístup seniorů je jedním z důvodů, proč v organizaci zejména policejní akademie pokračujeme již tolik
let. Jejich obrovský zájem a zapálení

Na informačním centru
najdete komiks O Ježkově

ke všem aktivitám a jejich vděčnost
za vše nové, co se dozvídají, je pro
nás obrovskou motivací.
Jen na doplnění uvádím, že není
vůbec snadné najít nejaktuálnější témata na jednotlivé besedy, a to už jenom z toho důvodu, že věkový rozdíl
našich studentů je velký.
Nejmladšímu studentovi je 60 let a
nejstarším pak 87. A že studenti mají
o obsah besed obrovský zájem, mohou dosvědčit i externí lektoři, kteří
na besedách přednášejí. V rámci besed se pak snažíme seniory zapojovat
do řešení nejrůznějších situací, aby
nebyli jen pasivními posluchači.
Všichni například musí absolvovat
vstupní a výstupní testy v oblasti všeobecného práva. Navíc předávání informací není jednostranné, studenti se
mohou do diskuzí ohledně problematik
zapojit a naopak například těm mladším
předat své celoživotní zkušenosti.
Co vůbec v dnešním světě seniory nejvíce ohrožuje?
Asi bych začal tím, že starší lidé
mohou být v mnoha ohledech ohroženi stejnou trestnou činností, jako
ostatní populace. V současné době
bych viděl největší riziko ohrožení
seniorů od podomních prodejců a
při komunikaci na internetu a sociálních sítích.
Někdo může být překvapen tvrze-

ním, že je senior ohrožen v kyberprostoru, protože ještě přežívá mýtus, že senior ani neví, co to počítač
je. Nejrůznější statistiky, ale i vlastní
zkušenosti potvrzují, že se podstatně zvýšil počet seniorů, kteří dokáží
komunikovat prostřednictvím internetu.
To je samozřejmě dobře, na druhou stranu se ale zejména senioři
velice snadno stávají obětí různých
podvodníků a nepravdivých zpráv.
Tuto skutečnost potvrzuje i Česká
obchodní inspekce, která vydala prohlášení, že v posledním čtvrtletí roku
2018 „šmejdi“ prakticky upouští od
podvodných prodejů na předváděcích akcích a snaží se o podvodné
prodeje přes internet.
Potřebu seniorů ke zlepšení jejich
orientace v kyberprostoru potvrzují
i naše zkušenosti - mezi námi a studenty akademie je vzájemné internetové propojení a díky tomu vidíme,
jaké zprávy si senioři mezi sebou dokáží přeposílat.
To může být oříšek, naučit seniora pochopit svět internetu…
Už delší dobu se snažím upozorňovat, jaké nepravdivé a nebezpečné falešné zprávy si mezi sebou posílají.
Zejména pro nejstarší seniory měly
obdržené falešné zprávy až fatální dopad, který musel být řešen i za
pomoci odborného sociálního poradenství Bílého kruhu bezpečí.
V rámci akademie seniorům poskytujeme především psychologickou
podporu k odbourání pocitu strachu
z těchto falešných zpráv, ale některé
případy byly řešeny i poskytnutím
právních informací k podání trestního oznámení.
V těchto případech se totiž jednalo
již přímo o podvodné zprávy. Tuto
situaci se snažíme zlepšit připravovanou příručkou, která by především
seniorům měla ukázat na různost a
až nelogičnost některých falešných
zpráv. Hlavním cílem ale je informovat, jak se dají falešné zprávy rozpoznat a hlavně, jak se proti nim bránit.
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Klub českých turistů bilancuje
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Rok vydání: 2017
Cena: 50 Kč
Průlet historií města Jihlavy. Komiks zajímavým a neotřelým způsobem
mapuje historii města od příletu ježků, přes objev stříbra, slavné roky řemesel, pohromy, požáry až po současnost. Čtenář se dozví, že za požáry v Jihlavě může smažení koblih, opomenut není ani Gustav Mahler nebo Johannes
Haupt, obnovitel slavného havířského průvodu. Komiks je dostupný na informačních centrech Jihlavy na 50 korun.
-tz-

Členové Klubu českých turistů
jsou nedílnou součástí všech měst
České republiky – pravidelně navštěvují kulturní památky a další zajímavá místa. Jihlava se proto snaží
členům klubu vycházet vstříc a má
to své výhody – jejich návštěvnost
se v Bráně Matky Boží, Domu Gustava Mahlera i Jihlavském podzemí
přibližně o tisíc prohlídek každoročně zvyšuje.
„Město pořádá pro turisty výstavy a
podílí se při organizaci akcí pro veřejnost,“ sdělila Eva Valentová, vedoucí

oddělení cestovního ruchu kanceláře primátorky.
„Členové klubu ze všech jihlavských
odborů mohou být právem spokojeni
se vstřícným přístupem představitelů
města k jejich aktivitám. Nejvýrazněji se
to projevilo v loňském roce, kdy v rámci tradiční akce Zahájení jarní turistické
sezóny na Vysočině proběhly oslavy 130.
výročí vzniku klubu. Díky všestranné
podpoře magistrátu mohla akce proběhnout důstojně a měla velký úspěch,“ sdělil
Stanislav Balík, předseda značkařského
obvodu Jihlava.
-tz-

Napište nám…
Máte připomínku k současným událostem ve městě? Chcete veřejně vyjádřit svůj názor k aktuální situaci, radnici či obyvatelům něco vzkázat, poděkovat, postěžovat si? Napište nám. Příspěvky můžete posílat na adresu
redakce@jihlava-city.cz.
-ah-

