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Na novoborské seniory si „šmejdi“ nepřijdou

Nekalé obchodní praktiky, nátlak, zastrašování nebo předražené nekvalitní zboží či služby, to jsou atributy tzv. šmejdů,

kteří svou činnost zaměřují především na seniory. Dříve narození z Novoborska pak mohou získat užitečné informace i

návod, jak nenaletět, na přednáškách.

 

Jedna z takových besed se uskutečnila již na podzim uplynulého roku v novoborském Domě s pečovatelskou službou,

a to ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. Na konci letošního března se zase v této souvislosti  mohou senioři

vypravit do Komunitního centra v areálu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných. Přednášku plnou užitečných rad tu pro

ně na pátek 27. března od 13,30 hodin připravila nezisková organizace s názvem Spravedlivý mezi seniory a Občanská

poradna Liberec.

 

Jak uvedla Andrea Málková z organizace Spravedlivý mezi seniory, přednášky a besedy s touto tématikou se mají

v Novém Boru pravidelně opakovat.

 

„Zahájili jsme kromě každoměsíčních cestovatelských besed také nové téma, kterému se chceme v tomto roce

pravidelně každé dva měsíce věnovat. Toto téma navazuje na problematiku zneužívání důvěřivých seniorů a obecně

všech občanů. Děláme to na základě vlastní zkušenosti, kdy jsme se sami potkali s novodobým praktikováním

podvodných akcí společností, které lze kategorizovat jako tzv. šmejdy,“ sdělila Andrea Málková a dodala, že

v současnosti roste počet podvodů kamuflovaných jako uzavření zdánlivě výhodnější smlouvy u telefonních operátorů či

snížení energetických tarifů.

 

 

„Tyto besedy budeme pořádat pravidelně s poradnou, která se jednak touto problematikou zabývá, ale také je naším

partnerem sídlícím v novoborském Komunitním centru. Zároveň bychom chtěli oslovit pro spolupráci i policii. Budeme

se v tomto roce totiž věnovat  rovněž další trestní problematice páchané na seniorech, a to zejména týrání,“ uzavřela

Andrea Málková s tím, že přednášky je přístupné veřejnosti zdarma.
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