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BŁOTNICA - O BEZPIECZEŃSTWIE Z SENIORAMI
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Dzielnicowy z Posterunku Policji w Przemęcie st.asp. Łukasz Saleta spotkał się z podopiecznymi
Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy. Odwiedziny policjanta u seniorów wynikały z
działań proﬁlaktycznych, jakie mundurowi od lat realizują wśród starszych osób. Ich głównym
celem jest wyposażenie seniorów w wiedzę niezbędną do unikania zagrożeń.
30.03.2022 r. podopieczni Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy gościli w minioną środę st.asp. Łukasza Saletę
- dzielnicowego z Posterunku Policji w Przemęcie. Policjant skorzystał z zaproszenia, wykorzystując okazję do spotkania
na rozmowę o bieżących problemach starszych mieszkańców gminy Przemęt i przybliżenie im służby dzielnicowego, a
jednocześnie wskazując na zagrożenia ze strony przestępców, jakie czyhają na seniorów.
Głównym tematem spotkania były „Przestępstwa popełniane na szkodę osób starszych”. Policjant omówił najczęściej
stosowane przez oszustów metody, tj. „na wnuczka”, „na urzędnika”, „policjanta”, czy „na legendę”. Pomimo tego, że
przestępcy stosują je od lat, każdego roku miliony złotych traﬁają w ich ręce, a oﬁarami stają się również seniorzy.
Policjant wskazał na pożądane zachowania osób starszych, by mogli się skutecznie przed tym bronić. Przekazane w ten
sposób informacje unaoczniły seniorom, że w wielu przypadkach nie muszą posiadać specjalistycznej wiedzy dotyczącej
bankowości lub sprzedaży w Internecie, a jedynie powinni zachować rozwagę i ostrożność.
Policjant przypomniał również, że nie powinni zapraszać do domów czy mieszkań osób obcych, które próbują nakłonić
ich do nieplanowanych zakupów, zmiany operatora telefonii komórkowej lub dostawcy energii. W takich sytuacjach
warto, by na miejscu byli również inni domownicy.
Spotkanie stało się również okazją do rozmowy na temat specyﬁki służby dzielnicowego. St.asp. Łukasz Saleta
opowiedział zebranym, z czym się mierzy rozpoczynając swą codzienną służbę, co należy do jego zadań i na jakie
wyzwania traﬁa.
Spotkane okazało się ciekawe dla obu stron i z pewnością niejednokrotnie zostanie powtórzone.
fot. https://www.facebook.com/Dzienny-Dom-Pomocy-Senior-w-Błotnicy
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