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POLICJANCI SPOTKALI SIĘ Z SENIORAMI
Gdańscy policjanci podczas cyklicznych spotkań z seniorami poprzez wykłady, spotkania i rozmowy dbają o ich bezpieczeństwo. Podczas jednego z wykładów w
Akademii Seniora Swissmed, który odbył się w Centrum Aktywnego Seniora, przy ul. Wileńskiej 44 w Gdańsku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Gdańsku rozmawiali z seniorami o bezpieczeństwie. Funkcjonariusze spotkali się również z seniorami w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Wajdeloty 28A w Gdańsku.
Bezpieczeństwo to wciąż najbardziej aktualne zagadnienie, które dotyczy nie tylko osób starszych. Co jakiś czas policjanci informują i przestrzegają przed
przestępcami, którzy wzbogacają się wykorzystując dobroć i łatwowierność osób starszych. Oszustwa tzw. metodą na „wnuczka", czy „na policjanta" są znane,
ale wciąż aktualne. Przestępcy, aby okraść seniorów, podają się również za pracowników wodociągów, spółdzielni mieszkaniowej, administracji osiedla, czy
gazowni.Podczas wykładu funkcjonariusze przedstawili informacje o sposobach dokonywania oszustw, wyborze przez oszustów swoich celów, a także metodach
zapobiegania oszustwom.Opowiedzieli o bezpiecznym zachowaniu seniorów w przestrzeni publicznej. Mówili o sytuacjach, w których są pieszym, innym razem
pasażerem, a kiedy indziej podróżującym.
Podczas wizyty w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wajdeloty 28A w Gdańsku funkcjonariusze udzielili seniorom wiele cennych rad, m.in. jak uchronić
się przed oszustami. Zaprezentowali i omówili sposób działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podczas spotkania każdy z uczestników mógł zwrócić
się do funkcjonariuszy z indywidualnymi pytaniami.
Kolejne, podobne spotkanie odbędzie się już wkrótce i zostało zaplanowane na 18 czerwca 2018r. Impreza jest kolejną z cyklu przedsięwzięć na rzecz seniorów i
gdańscy policjanci wezmą w niej udział w ramach akcji profilaktycznej i edukacyjnej pod nazwą ,,Seniorze bądź ostrożny'
Warto pamiętać, że zasada „ograniczonego zaufania" do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci, ale także osoby dorosłe. Dorośli często o niej zapominają,
stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi.
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