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BRIEFING GORZOWSKIEJ POLICJI - SENIORZE, NIE DAJ SIĘ
OSZUKAĆ!!!
Data publikacji 12.10.2017

Bezpieczeństwo seniorów, metody oszustw na wnuczka czy hydraulika i wskazówki jak się przed
nimi bronić – to zagadnienia podczas brieﬁngu z udziałem policjantów Komendy Miejskiej Policji
w Gorzowie Wlkp. W staraniach o bezpieczeństwo i uświadamianie osób starszych mundurowym
pomogą pracownicy Poczty Polskiej. W urzędach i agencjach pocztowych seniorzy będą mogli
zapoznać się z ulotkami prewencyjnymi dotyczącymi problemu oszustw.
O konieczności oraz celowości prowadzenia działań na rzecz seniorów nikogo nie trzeba przekonywać. Seniorzy to ta
grupa społeczna, która wymaga szczególnej opieki i zainteresowania nie tylko ze strony najbliższych. Biorąc pod uwagę
co chwilę powtarzające się przypadki oszustw dokonywanych na szkodę starszych osób oraz liczne przypadki usiłowania
wyrządzenia im krzywdy, co w ostatnim czasie miało miejsce na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, warto stale
edukować seniorów i przypominać im o koniecznych środkach ostrożności w kontaktach z osobami, których nie znają.
Taki właśnie cel mają działania edukacyjne „Seniorze, nie daj się oszukać!” prowadzone przez gorzowską komendę, do
których włączyło się Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp., a także gorzowski Region Sieci Poczty
Polskiej, dzięki której niezbędne informacje traﬁą do znaczącej liczby seniorów. Aby uczyć seniorów właściwych postaw,
policjanci systematycznie spotykają się z osobami z Domów Dziennego Pobytu, czy Klubów Seniorów, jednak w ten
sposób nie są w stanie dotrzeć do tych, którzy z uwagi na stan zdrowia lub prowadzony tryb życia nie uczestniczą w
takich formach życia społecznego. Czasem jedyna osoba, która ma z nimi kontakt to listonosz, przekazujący co miesiąc
pieniądze z tytułu świadczeń emerytalnych.
Od dziś będzie on również wręczać ulotki, informujące w jaki sposób działają oszuści, jak uchronić się przed
przestępcami oraz jak dbać o siebie w różnych codziennych sytuacjach. Do seniorów traﬁ 3 tysiące ulotek, które będą
także dostępne w placówkach Poczty Polskiej na terenie miasta i powiatu. Dziś w Urzędzie Pocztowym przy ul.
Jagiellończyka odbyło się spotkanie wszystkich biorących udział w działaniach. Na ręce dyrektora Regionu Sieci Poczty
Polskiej w Gorzowie Wlkp. wręczone zostały ulotki, które następnie bezpośrednio docierać będą do rąk seniorów. Na
potrzebę działań odbędzie się również spotkanie z listonoszami, którzy otrzymają wskazówki i niezbędne informacje.
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