Priorita S.2 Bezpečnost a prevence kriminality
V této oblasti jsou prováděna jak investiční, tak neinvestiční opatření. V roce 2012 byla
dokončena kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice. Objekt rozšířila přístavba
a nadstavba, došlo k úpravám hlavního sjezdu, přibyla parkovací stání a také
dvanáctimetrová věž na sušení hadic. Náklady 12,5 mil. Kč byly zčásti pokryty dotací
Moravskoslezského kraje ve výši 7 mil. Kč. Adekvátní vybavení zbrojnice po rekonstrukci
umožnilo vznik stálé denní služby.

Hasičská zbrojnice
před a po rekonstrukci.

V přízemí vznikly garáže pro tři hasičská auta.

S ukázkami práce hasičů, ale i dalších složek integrovaného záchranného systému se
mohli všichni zájemci seznámit na celodenní zábavně-osvětové akci Preventění, která
se v roce 2014 konala u příležitosti Dne dětí. Akce byla součástí oslav 130. výročí založení
hasičského sboru v Kopřivnici.
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Preventění na Den dětí 2014.
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Ve spolupráci s různými partnery jsou realizovány i jiné preventivní a osvětové akce, a to
buď pro širokou veřejnost nebo pro konkrétní cílové skupiny.
Zejména seniorům byla určena řada různých vzdělávacích, sportovních i společenských
aktivit v rámci Kopřivnického roku aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce 2012
a navazujících projektů Aktivní senior. Dříve narození Kopřivničané se mohli zúčastnit
různých přednášek a besed na aktuální témata (např. poskytování první pomoci, změny
v občanském zákoníku či obrana proti nekalým obchodním praktikám Šmejdů), mohli
navštěvovat počítačové lekce Seniorcomp, školení řidičů seniorů, kurzy trénování paměti,
Akademii třetího věku, vydat se na cyklozájezdy, pochody, Sportovní dny nebo
společenská Seniorská odpoledne. Oblibu získaly Kurzy sebeobrany pro seniory,
jejichž náplní byla výuka praktických obranných technik a rady, jak předcházet
nebezpečným a krizovým situacím. Kurzy byly pořádány ve spolupráci s Policií ČR.

Senioři vyzkoušeli venkovní fitness.

...discgolf.

...cvičení ve vodě.

...kurzy sebeobrany.

Pro žáky základních škol byly organizovány přednášky z oblasti sociálně-právní ochrany
dětí a odpovědnosti mládeže za protiprávní činy. Ve spolupráci s Renarkonem byla ve
školním roce 2012/2013 uspořádána třídílná bloková výuka žáků šestých tříd zaměřená
na protidrogovou prevenci.
Již několik let ve městě působí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád.
Jeho posláním je nabídnout dětem a mládeži bezpečný prostor k trávení volného času
a v případě potřeby jim poskytnout pomoc při řešení nejrůznějších problémů. Ve
spolupráci s Renarkonem bylo v roce 2014 v prostorách klubu otevřeno poradenské
místo, které poskytuje základní poradenství pro osoby závislé na nealkoholových
drogách, osoby drogami ohrožené, jejich rodiče, rodinné příslušníky a jiné blízké osoby.
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