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Metody oszustów wyłudzających pieniądze od osób starszych są niezwykle wyrafinowane. Tak
zwana metoda "na wnuczka" odchodzi obecnie do lamusa, a coraz częściej zastępuje ją
metoda "na policjanta". Na zmieniającą się szybko rzeczywistość reagują elbląscy policjanci,
którzy w ramach miejskiego programu "Bezpieczny Senior" przygotowali nowy spot
ostrzegający seniorów przed zagrożeniami. Mundurowi liczą także na aktywizację młodszych
pokoleń, szczególnie wnucząt, którzy powinni ostrzegać babcie i dziadków przed działaniami
oszustów. Nowy spot miał swoją premierę podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Ratuszu
Staromiejskim.
R4UowMLGl4c
- Wspólnie z Komendą Miejską Policji podejmujemy działania zmierzające do podniesienia
poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców, w tym wypadku seniorów, których dobre serce
i chęć niesienia pomocy jest wykorzystywana. Pragnę podziękować Panu Komendantowi i
policjantom zaangażowanym w obecną kampanię za aktywne włączenie się do programu
"Bezpieczny Senior". Dzięki temu możemy w dalszym ciągu uwrażliwiać seniorów na
zagrożenia ze strony oszustów - mówił prezydent Wróblewski
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- Kontynuujemy nasze działania prewencyjne, ponieważ oszuści są sprytni, doskonalą i
zmieniają swoje metody. Nowym spotem chcemy dotrzeć do seniorów i ich najbliższych, by
wyjaśnili na czym polega zjawisko tych oszustw. W 2015 i 2016 roku popełniono w Elblągu 19
tego typu oszustw na kwotę około 200 tys. zł. Jest też sporo usiłowań popełnienia tego typu
przestępstw, ale to akurat oznacza, że seniorzy są czujni i zgłaszają nam takie przypadki. Udało
nam się także zatrzymać pięć osób, które dokonywały tego typu oszustw - mówił komendant
Robert Muraszko. - Dziękujemy Miastu za wsparcie i kierowanie środków z programu
"Bezpieczny Senior" na tego typu inicjatywy. Szukamy też wsparcia innych instytucji, stąd
podjęta współpraca z Zarządem Komunikacji Miejskiej, by spoty dźwiękowe emitować także w
autobusach, czy tramwajach, którymi podróżują nasi seniorzy - dodał komendant Muraszko
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