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KU PRZESTRODZE
Zachęcamy Państwa do śledzenia zakładki „Ku przestrodze”.

Będziemy tu umieszczać wiadomości, prezentacje i linki do stron z ﬁlmami edukacyjnymi poruszającymi zagadnienia,
którym warto się bliżej przyjrzeć.
Życie toczy się w zastraszającym tempie, dlatego też łatwo popełnić błąd wychowawczy, czy też, życiowy. Możemy
również przeoczyć sygnały pojawiających się kłopotów czy też problemów. Zdarzenia te mogą dotyczyć każdego:
dziecka, rodzica czy też seniora, dlatego warto przyjrzeć się zaproponowanym zagadnieniom tematycznym „… ku
przestrodze”.

Uważajmy na oszustów!
Oszustwa dokonywane na osobach starszych są prawdziwą plagą. Liczba zgłaszanych przestępstw tego typu rośnie na
przestrzeni kilku ostatnich lat, a trzeba pamiętać też o tym, że nie wszystkie takie sytuacje są zgłaszane. Seniorzy
często już po fakcie wstydzą się tego, że dali się oszukać i nie chcą zgłaszać popełnienia przestępstwa. Dlatego
zachęcamy do obejrzenia ﬁlmu i prezentacji zamieszczonej w poniższym linku, która pokazuje jak nie dać się oszukać i
jak postępować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
Film - Uwaga oszuści !

Dbając o Państwa bezpieczeństwo Komendant Miejski Policji w Lublinie wystosował apel do seniorów:

Niepokojący jest fakt, że w ostatnim czasie na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie odnotowano
wzmożoną działalność oszustów, którzy wykorzystując dobroć ludzi starszych wyłudzają od nich pieniądze podając się
za policjanta lub osobę bliską.
Schemat jest zawsze taki sam. Przestępcy dzwonią do oﬁary, z reguły na numer telefonu stacjonarnego, podając
się za członka rodziny, prosząc o przekazanie pieniędzy, przekonując, że mają poważne kłopoty lub podają się za
przewoźnika, który dostarczy przesyłkę, której nie zamawialiśmy.
Może również zadzwonić przestępca podający się za funkcjonariusza Policji, który podstępnie wyłudza pieniądze.
Oszuści informują swojego rozmówcę, że prowadzą akcję mającą na celu ujawnienie przestępstwa lub ochrony ich
mienia i oszczędności. W takich sytuacjach
z reguły proszą o przekazanie posiadanych oszczędności, celem
ich zabezpieczenia przed ewentualną utratą lub wsparcia działań Policji.
Pamiętajmy, że funkcjonariusze Policji podczas wykonywanych czynności służbowych nigdy nie poproszą o
przekazanie pieniędzy.
W takich sytuacjach natychmiast przerwijmy połączenie, zadzwońmy na Policję pod numer alarmowy 112 i
skontaktujmy się z rodziną.

Nigdy nie wpuszczajmy obcych osób do swoich mieszkań.
Pamiętajmy, o każdym podejrzanym zachowaniu obcych osób, bądź o już zaistniałej kradzieży należy
niezwłocznie powiadamiać Policję dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, apelujemy o zachowanie czujności i rozwagi.

PLIKI DO POBRANIA
Porady dla seniora

417.66 KB
plik zawiera zbiór porad dla osób starszych w jaki sposób ustrzec się oszustów

Apel do seniorów

1.12 MB
plik zawiera apel do osób starszych dotyczący oszustw

