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Informace o spolupráci - poděkování
Dobrý den,

dovolte mi touto cestou poděkovat vedení vaší společnosti za spolupráci v rámci
specifické primární prevence se zaměřením na problematiku tzv. „diváckého násilí“. Od roku
2010 do současnosti využíváme zkušeností a lektorských dovedností vašeho pracovníka,
bezpečnostního manažéra Bc. Pavla Reicha.
Shora uvedený lektor se podílel na několika projektech spolku Imperativ,z.s. (dříve
občanské sdružení) a Magistrátu hl.m. Prahy, Odboru zdravotnictví a sociální péče, oddělení
prevence kriminality (dále jen MHMP). Odpřednášel mnoho hodin na ZŠ a SŠ v Praze s tím,
že na vyžádání poskytl i poradenskou činnost pedagogickým a výchovným pracovníků.
Zúčastnil se rovněž jako pracovník G4S na pozvání spolku Imperativ,z.s. několika
vzdělávacích konferencí a seminářů na půdě MHMP.
Mezi pracovníky v oblasti prevence kriminality, pedagogickými pracovníky a
v nevládní sféře je vnímán jako výborný lektor a specialista s citlivým přístupem pro danou
problematiku. Rovněž lze konstatovat, že v případě pana Bc. Pavla Reicha se jedná o
jednoho z mála lektorů, který vychází ze svých profesních zkušeností a vždy upozorňuje na
nové fenomény na stadionech i mimo ně. Zároveň přináší mnoho podnětů pro řešení
konkrétních případů. Práce tohoto lektora je velkým přínosem pro práci v oblasti prevence
kriminality se zaměřením na tzv. „divácké násilí“ a další související rizikové chování.
V období let 2010-2014 přesáhla lektorská činnost vašeho pracovníka i hranice hlavního
města Prahy. Rovněž s kladným hodnocením ze strany objednavatelů a cílové skupiny.
Na závěr mi dovolte poděkovat za výše uvedenou spolupráci a popřát vám mnoho
úspěchů na poli bezpečnosti.
S pozdravem a úctou
Bc. David Lebeda
předseda spolku Imperativ,z.s.
V Praze dne 31.7.2014
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