Liberec 13. prosince 2016

Tisková zpráva
Letáky proti šmejdům zaplavují Liberec

Projekt Liberec proti šmejdům se úspěšně dostává mezi více občanů města. Radniční rezort školství a
sociálních věcí pořídil nově letáky se specifickým formátem, které shrnují základní informace o šmejdech,
tedy organizátorech podvodných prodejních akcí, i rady, jak se jim vyhnout, a rozšiřuje je zejména mezi
seniory prostřednictvím sociálních služeb i praktických lékařů.
Letáky jsou nově k dostání i v Krajské nemocnici Liberec, ale třeba také na městské policii, v Komunitním
středisku Kontakt či Centru zdravotní a sociální péče.
„Naším prvořadým cílem je dostat letáky do rukou nejvíce seniorů, případně jejich dětí, které je svým
rodičům dál zprostředkují. Požádal jsem proto liberecké praktické lékaře, zda bychom mohli tiskovinu
umístit do čekáren jejich ordinací, a také krajskou nemocnici, kam také senioři hojně chodí na vyšetření.
Byl jsem překvapen, jak velký pozitivní ohlas mezi lékaři naše aktivita má,“ vysvětlil náměstek primátora
pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
Letáky jsou vyvedeny v širokém formátu A5 a přinášejí klíčové rady jak postupovat, pokud se lidé stanou
obětí šmejdů, základní práva spotřebitele a také informace, kam se podvedení lidé mohou obrátit.
Součástí letáku je i kartička velikosti vizitky k vystřižení, přinášející rychlé kontakty na městskou policii,
Komunitní středisko Kontakt a Českou obchodní inspekci. „Leták je jakousi vstupní branou na speciální
internetové stránky www.liberecprotismejdum.cz, které jsme spustili letos v září a jež jsou plné dalších
užitečných informací. Na další distribuci se chceme domluvit třeba s lékárnami, pečovatelskými službami,
zkusit ale chceme i nákupní centra,“ uvedl Ivan Langr. Leták byl v listopadu i přílohou radničního
zpravodaje, z nějž si jej mohli zájemci vystřihnout a uschovat.
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