STOP! Seniorze, tak działają oszuści!
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Nie przekazuj pieniędzy obcym
Oszustwa „na wnuczka”, „na policjanta”, „na koronawirusa” czy fałszywe sms-y i e-maile
to przykłady metod, do jakich uciekają się oszuści chcąc wyłudzić pieniądze. Małopolska
policja prowadzi działania informacyjne na temat oszustw, dokonywanych na seniorach.
Statystyki pokazują, że co kilka dni na terenie Małopolski dochodzi do zdarzeń, podczas których
przestępcy dokonują oszustw na szkodę osób starszych.
W ramach akcji prowadzone były i są różne działania. Przede wszystkim spotkania edukacyjne
pod hasłem „Bezpieczny senior”, realizowane m.in. w klubach seniora oraz filmy profilaktyczne
„Seniorze nie daj się oszukać”.

Ponadto przez cały 2020 r. małopolska policja wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego realizowała projekt edukacyjny pod hasłem „Wnuczka, wnuczek edukuje –
babcia, dziadek się stosuje!”. Założeniem projektu było dotarcie do seniorów poprzez dzieci i
młodzież, które przekazywały im wiedzę o zapobieganiu oszustwom.
W 2021 r. krakowski odział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaczął zamieszczać na
ekranach multimedialnych, znajdujących się w salach obsługi klientów (emerytów) – komunikat
przestrzegający przed oszustami. Na tablicy informacyjnej, która wyświetla numer pobranego
biletu wyświetlany jest również plakat akcji „Seniorze nie daj się oszukać”.
Małopolscy policjanci wykorzystali również akcję szczepienia seniorów. Wówczas przekazano
do wszystkich jednostek powiatowych oraz miejskich policji z województwa małopolskiego
plakaty „Seniorze nie daj się oszukać”, które następnie trafiły do odpowiednich punktów
szczepień w Małopolsce.
Te same plakaty znalazły się również w 239 ogrodach działkowych Małopolski. Ciekawą akcją
były również kartki edukacyjne, które w tym roku dzieci podarowały z okazji Dnia Babci i
Dziadka swoim bliskim. Jest to kontynuacja projektu „Wnuczka, wnuczek edukuje - babcia,
dziadek się stosuje!”. Kartki były tak przygotowane, aby dzieci mogły je pokolorować lub
napisać własne życzenia, natomiast z drugiej strony dziadkowie odnaleźli wiersz edukacyjny,
który w zabawny, literacki sposób przypomniał o tym, aby nie stać się ofiarą oszustwa.
Więcej informacji, a także cykl filmików edukacyjnych dla seniorów na stronie Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie – www.malopolska.policja.gov.pl.
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