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W Teatrze Miejskim w Lesznie odbyła się konferencja edukacyjna mająca na celu podniesienie
poziomu bezpieczeństwa seniorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na korzystanie z
bankowości elektronicznej. Spotkanie odbyło się w ramach projektu realizowanego przez
Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego
pn. „Seniorze bądź bezpieczny”, który jest integralną częścią ogólnopolskiego programu Fundacji
Santander Bank Polska pn. „Haki na Cyberataki”.
„Seniorze bądź bezpieczny” to projekt mający na celu wypracowanie wśród seniorów skutecznej obrony przed próbami
wyłudzeń ich środków pieniężnych, edukujący w zakresie bezpiecznego posługiwania się internetem, ze szczególnym
uwzględnieniem korzystania z bankowości elektronicznej.
Mając na względzie coraz to bardziej zróżnicowane formy działania przestępców, których oﬁarami stają się osoby w
podeszłym wieku, organizatorzy tym razem zorganizowali na terenie Leszna, konferencję edukacyjną zmierzającą do
podniesienia świadomości seniorów w tej tematyce.
Wydarzenie odbyło się w dniu 9 czerwca br. w godz. 10.00 – 14.00. Uczestniczyło w nim ponad 100 seniorów z
regionu leszczyńskiego oraz przedstawiciele lokalnych samorządów i Policji.
Konferencję otworzył i powitał zaproszonych gości I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp.
Sławomir Piekut. Następnie głos zabrał II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna Piotr Jóźwiak.
W dalszej kolejności aspirant Jacek Klecha z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji
w Lesznie przybliżył uczestnikom oszustwa odnotowane na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego związane z
cyberprzestrzenią. Jego wystąpienie uzupełnił aspirant sztabowy Adam Maruszyński z Wydziału do walki z
Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, który omówił najnowsze i najbardziej podstępne
sposoby działania sprawców, m.in. z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
Wśród prelegentów znaleźli się również Małgorzata Wolbrach z Polskiej Platformy Bezpieczeństwa w Poznaniu, Tomasz
Brodziak wolontariusz Fundacji Santander Bank Polska oraz Agnieszka Hoﬀmann – psycholog społeczny, która m.in.
omówiła gościom wpływ stresu i emocji na podejmowanie decyzji przez człowieka.
Nie zabrakło także informacji o działaniach proﬁlaktycznych podejmowanych przez Wielkopolską Policję, w tym
przypadku z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa seniorów.
Na sam koniec spotkanie uświetnił swoim występem znany leszczyński artysta - wokalista i gitarzysta – Hubert
Szczęsny.
Całość konferencji była transmitowana na żywo na kanale youtube.
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