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W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW
Policjanci z czerskiego komisariatu w ramach programu „Bezpieczny senior” spotkali się z uczestnikami Dziennego Domu Seniora WIGOR. Głównym celem spotkania było podniesienie świadomości
oraz uwrażliwienie uczestników na sytuacje, w których mogą stać się ofiarami przestępstwa kradzieży, włamań, czy też oszustw na tzw. „wnuczka” bądź „ policjanta”. Ponadto mundurowi
przypomnieli słuchaczom w jaki sposób działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zachęcali również do korzystania z aplikacji „Moja Komenda” i „RSO”.
Wczoraj w siedzibie Dziennego Domu Seniora WIGOR, w ramach prowadzonego przez policjantów programu pn. „Bezpieczny Senior”, kontynuując cykl spotkań z seniorami policjanci z Komisariatu
Policji w Czersku po raz kolejny spotkali się z osobami starszymi. W spotkaniu uczestniczył dzielnicowy z rejonu miasta oraz profilaktyk, którzy przedstawili i opowiedzieli o swojej pracy oraz o
sprawach w których mogą pomagać mieszkańcom. Podczas spotkania seniorzy dowiedzieli się o metodach działania oszustów i sytuacjach w których mogą być zagrożeni. Mundurowi przekazali
porady, dotyczące bezpiecznych zachowań, by nie stać się ofiarą kradzieży oraz w jaki sposób być bezpiecznym przeprowadzając różnego rodzaju transakcje, a także podczas korzystania z
Internetu. Dodatkowo przypomniano słuchaczom sposób działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i wskazano jak można z niej korzystać. Policjanci opowiedzieli jak dzięki temu narzędziu
można w łatwy sposób, bez wychodzenia z domu, wskazać miejsce, w którym dochodzi do naruszenia prawa lub innych zagrożeń. Mundurowi omówili także aplikacje uruchomioną przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Moja Komenda”, dzięki której można w szybki sposób można odnaleźć i skontaktować się z dzielnicowym, który opiekuje się naszym rejonem
zamieszkania, a także aplikację „Regionalny System Ostrzegania” dzięki której w porę możemy zostać powiadomieni o zagrożeniu. Uczestnicy po doświadczeniach z sierpnia minionego roku byli
bardzo zainteresowani działaniem RSO. Podczas zapoznawania aktywnych seniorów z programem „Dzielnicowy bliżej nas”, uczestnicy mieli mnóstwo spostrzeżeń, dzielili się własnymi
doświadczeniami oraz zadawali pytania. Tego typu Spotkania mają duże znaczenie, pozwalają poznać oczekiwania osób starszych oraz dają możliwość wymiany informacji między Policja ,a
mieszkańcami. Mamy nadzieję, że to spotkanie wpłynie w znacznym stopniu na bezpieczeństwo naszych seniorów.
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