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DLA BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW

Aby chronić seniorów i dbać o ich bezpieczeństwo m. in. realizujemy projekt
„Bezpieczny senior”. Dziś przypominamy porady i ostrzeżenia dla osób
starszych, aby zapobiec ewentualnym, nieprzyjemnym sytuacjom, z którymi
mogą spotkać się osoby z tej grupy naszego lokalnego społeczeństwa.
Prowadząc działania o charakterze proﬁlaktycznym spotykamy się także z seniorami. A
wszystko po to, aby zapobiegać wielu nieprzyjemnym sytuacjom, z którymi mogą spotkać
się ludzie starsi. Na terenie powiatu śremskiego, co jakiś czas, również osoby z tej grupy
naszego lokalnego społeczeństwa stają się oﬁarami różnych zdarzeń o charakterze
kryminalnym. Tak więc edukacja jest niezbędna. Prowadzimy ją w oparciu o zdarzenia,
odnotowane także przez Policję w skali całego kraju. W ten sposób staramy się chronić
seniorów.
Na terenie powiatu śremskiego w ostatnim czasie nie odnotowaliśmy zdarzeń, gdzie
pokrzywdzone byłyby osoby starsze, ale bywa, że sezon letni sprzyja działaniom
przestępców, którzy wykorzystują to, że seniorzy często nie wyjeżdżają z miasta i
pozostają sami w domach.
Tak było w Śremie, w sierpniu 2014 roku. Przypomnijmy, że wówczas w mieszkaniu
seniorki na Jezioranach zadzwonił domofon. Starsza Pani usłyszała głos kobiety, która
powiedziała, że ma paczkę dla sąsiadów, ale tam nikogo nie ma. Seniorka wpuściła więc
zupełnie nieznajomą kobietę do swojego mieszkania i zaprosiła do kuchni, gdzie
poczęstowała obcą osobę herbatą i kanapką.
Oczywiście, kiedy nieznajoma spytała seniorkę, czy ma rozmienić 200 złotych, to starsza
Pani spiesząc z pomocą poszła do pokoju i przyniosła kopertę, w której było 1 200
złotych. Wówczas okazało się, że obca kobieta już nie chce rozmienić pieniędzy i
seniorka odniosła kopertę z całą zawartością do pokoju. Na koniec nieznajoma poprosiła
o możliwość skorzystania z toalety, a ta w mieszkaniu seniorki mieści się tuż przy
pokoju, w którym były pieniądze. Po skorzystaniu z toalety obca opuściła mieszkanie
starszej Pani. Po pewnym czasie seniorka zorientowała się, że w pokoju nie ma koperty
z pieniędzmi.
Po raz kolejny apelujemy więc o rozwagę i ostrożność podczas wpuszczania do
mieszkań nieznanych osób. PAMIÊTAJMY, że w takich przypadkach koniecznie
trzeba się najpierw upewnić kto wchodzi nam do domu, bowiem skutki braku
czujności mogą być bardzo odczuwalne dla naszego portfela.

APELUJEMY do tych z Państwa, którzy w rodzinie mają osoby starsze,
mieszkające samotnie. Trzeba rozmawiać z tymi osobami, pomóc im np.
właściwie ulokować oszczędności. Oni z różnych względów, w większym stopniu
narażeni są na działania przestępców.
Bardzo też prosimy o sygnały dotyczące tego, co Państwa być może zaniepokoiło
w najbliższym otoczeniu. Prosimy o zgłaszanie nam jeżeli na osiedlu, w okolicy
Państwa domów pojawią się obce osoby, nieznane auta. Sprawdzimy to.
Przypominamy nr tel. alarmowego do nas – 997.

