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"Bezpieczny i aktywny senior" to temat konferencji, jaka odbyła się w Centrum EdukacyjnoKongresowym KUL Jana Pawla II w Tomaszowie Lubelskim. Prelekcję dotyczącą działań
proﬁlaktycznych na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa seniorów wygłosił I Zastępca
Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Robert Szewc.
Dzisiaj w auli Centrum Edukacyjno - Kongresowego KUL Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim odbyła się konferencja
pt. "Bezpieczny i aktywny senior". Patronat honorowy objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Elżbieta
Rafalska oraz Poseł na Sejm RP- Sławomir Zawiślak.
W spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Lubelskiego, Burmistrza miasta Tomaszów Lubelski, Radę Seniorów w
Tomaszowie Lubelskim, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ﬁlia w Tomaszowie Lubelskim oraz Centrum Edukacyjno Kongresowe KUL, wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Robert Szewc.
Podczas konferencji omówione zostały m.in. główne zalożenia programów rządowych "Bezpieczny i aktywny senior",
"Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych", aktualne kierunki prac Sejmowej Komisji
Senioralnej Sejmu RP, czy też sytuacja osób starszych w województwie lubelskim.

Insp. Robert Szewc wyglosił prelekcję dotyczącą dzialań garnizonu lubelskiego Policji na rzecz podniesienia poziomu
bezpieczeństwa seniorów. Tematyka prezentowanego zagadnienia jest szczególnie istotna w działaniach podejmowanych
przez Policję. Z uwagi na to, że w ostatnim czasie odnotowuje się przypadki dotyczące oszustw na wnuczka czy też
policjanta, osoby starsze padają oﬁarami przestępców, tracąc przy tym nierzadko oszczędności całego życia.

Zaprezentowany na konferencji spot telewizyjny "Nie daj się oszukać - oszustom stop!"jest jednym z szeregu działań
proﬁlaktycznych realizowanych przez funkcjonariuszy, którzy starają się każdego dnia dotrzeć do jak największej liczby
osób starszych informując o potencjalnych zagrożeniach. Pomysłowość i przebegłość oszustów jest nieograniczona
dlatego niezwykle ważne jest przekazywanie wiedzy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych.
Komendant podczas swojej wypowiedzi poruszył bardzo istotną kwestię dotyczącą współpracy Policji z instytucjami w
szczególności bankami, które mogą bardzo skutecznie uniemożliwiać działania oszustów. Szkolenia prowadzone przez
Policję skierowane do pracownikow banków przynoszę coraz lepsze efekty. Potwierdzeniem tego jest wydarzenie z
ostatnich dni, gdzie czujność i rozwaga jednej z pracownic banku uchroniła osobę starszą przed utratą swoich
oszczędności.
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