GDY JESTEŚ W DOMU

SPOSOBY POPEŁNIANIA PRZESTĘPSTW

nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkanianie znając osoby nigdy nie znasz jej
zamiarów;
nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki
lub kosztowności;
nie otwieraj bezmyślnie drzwi, gdy tylko
usłyszysz dzwonek;
zawsze przed otwarciem drzwi zapytaj, kto
za nimi stoi. Pracownicy urzędów, zwykle
telefonicznie zapowiadają swoją wizytę,
a inkasenci mogą wystawione rachunki za
światło i gaz zostawić w skrzynce pocztowej,
nie wchodząc do Twojego domu;
nie ufaj nieznajomym, nie wpuszczaj ich do
klatki schodowej. Wychodząc zamykaj drzwi
do klatki;
utrzymuj więzi z sąsiadami, którzy często
służą swą pomocą ludziom starszym
mieszkającym w ich otoczeniu;
po przyjściu do domu, zawsze zamykaj drzwi
wejściowe;
postaraj się nie wychodzić z domu po
zmroku, a jeśli już musisz to zabierz ze sobą
osobę towarzyszącą;
omijaj tereny źle lub nieoświetlone,
szczególnie niebezpiecznymi miejscami są
obrzeża miast, na których nie ma
zabudowań;

„NA WNUCZKA” - sprawcy przeważnie
dzwonią na telefon domowy przedstawiając
się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub
siostrzenica. Tłumaczą „dziadkowi”, „babci”,
np., że są w hipermarkecie i mają
niepowtarzalną okazję zakupić przedmiot
po bardzo promocyjnej cenie lub znaleźli się
w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej np.
wypadek drogowy, w związku z tym proszą
o pożyczkę finansową. Oszuści twierdzą, że nie
mogą przyjechać po pieniądze – wysyłając po
nie swojego dobrego znajomego lub kolegę.
Po jakimś czasie znajomy „wnuczka” zjawia się
w mieszkaniu ofiary i odbiera przekazaną
dobrowolnie, w dobrej wierze, kwotę
pieniędzy przeznaczoną przez seniora na
pomoc łakomemu „wnuczkowi”. Po takim
telefonie zadzwoń do prawdziwego wnuczka
i upewnij się, czy na pewno dzwonił do Ciebie
w sprawie rzekomej pożyczki!
„NA GAZOWNIĘ” czy „NA HYDRAULIKA” –
oszuści podając się za fachowców wchodzą do
domów. Kradną co popadnie, albo po prostu
wyłudzają kilkaset złotych za usługę, której nie
wykonali.

NIE DAJ SZANS PRZESTĘPCOM!

NA DOTACJĘ” – w ostatnim czasie wiele słyszy
się o rozmaitych dotacjach unijnych,
rewitalizacji zaniedbanych dzielnic i innych
tego typu działaniach pomocow ych.
Wykorzystują to złodzieje. Podając się za
urzędników, proszą o uiszczenie „opłaty
manipulacyjnej”, albo wpłacenie „zaliczki” na
poczet późniejszej realizacji przedsięwzięcia.
„NA URZĘDNIKA” – sprawcy podając się za
urzędników państwowych wymyślają szereg
historii, które pozwalają im oszukać seniora.
Może to być np. wymiana złotówek na euro
i konieczność spisania numerów banknotów
powyżej 50 złotych, konieczność wykupu
gruntu, na którym zostało postawione
mieszkanie poszkodowanego, itp.

Zazwyczaj to przez Twoją nieuwagę,
ufność i nieostrożność możesz paść ofiarą
oszustów, kieszonkowców, a także stać się
ofiarą kolizji, wypadków drogowych oraz
innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu
lub mieniu. Pamiętaj o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa, w stosunku do
obcych bądź czujny i nieufny. Nie obawiaj
się powiadomić o zagrożeniu Policję, Straż
Miejską, Straż Pożarną, Pogotowie
Ratunkowe.

SENIORZE, PAMIĘTAJ!
nie noś dużej kwoty pieniędzy przy sobie
bez potrzeby;
jeżeli chcesz wypłacić gotówkę lub dokonać
innej transakcji bankowej, poproś zaufaną
osobę, żeby Ci towarzyszyła w drodze
powrotnej z bankomatu, poczty, czy też
banku;
koniecznie naucz się na pamięć swojego
numeru PIN do karty bankomatowej, nigdy
nie zapisuj tego numeru na karteczce, którą
będziesz przechowywać obok karty
bankomatowej;
nie pożyczaj pieniędzy osobom, których
znasz tylko z widzenia, lub deklarują, że chcą
przekazać gotówkę twoim bliskim;
tam, gdzie panuje tłok – w tramwaju,
autobusie, w markecie i na targu trzymaj
torbę przed sobą, zawsze zapiętą;
przebywając w szpitalu
szpitalu, wartościowe rzeczy
zdawaj do depozytu, korzystaj z automatu
zamiast komórki;
u fryzjera, w parku, na cmentarzu, w sklepie
nie zostawiaj toreb lub siatek z pieniędzmi
i dokumentami bez nadzoru – nawet na
chwilę;
wychodząc na zakupy miej przygotowane
drobne pieniądze, tak aby nie wyjmować za
każdym razem portfela;

WAŻNE TELEFONY
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów
55 648 69 35
Rzecznik Praw Osób Starszych
55 236 98 88
Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego
55 239 30 40
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
55 230 60 00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie
55 255 00 01
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
22 560 16 00, 55 641 92 00
Elbląskie Centrum Mediacji
i Aktywizacji Społecznej
55 642 44 25
Numer alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska 986
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NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM
ELBLĄGA

WIĘCEJ O KAMPANII NA
www.elblag.eu
Materiały informacyjne Kampanii Społecznej „Bezpieczny
Senior” zostały udostępnione dzięki uprzejmości Komendy
Wojewódzkiej Policji, Wydział Prewencji w Radomiu.
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