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„Seniorze bądź bezpieczny!” to program edukacyjny, który

sfinansowany został przez Fundację Santander w ramach

programu grantowego "Haki na cyberataki" i skierowany był

do osób starszych pochodzących z województwa

wielkopolskiego. Jego główny cel stanowiło budowanie

umiejętności skutecznej obrony przed próbami wyłudzenia

środków finansowych poprzez manipulację oraz

podnoszenie umiejętności bezpiecznego korzystania z

narzędzi internetowych wykorzystywanych przez

bankowość elektroniczną. 

Policyjne statystyki wyraźnie wskazują na to, że edukacja

senioralna i przekazywanie wiedzy na temat sposobów,

jakie oszuści wykorzystują do manipulacji osobami

starszymi, są niezwykle istotne. Działania, które zostały

przeprowadzone w programie, miały na celu wpływać na

świadomość i zmieniać światopogląd w zakresie

konieczności ochrony finansów własnych. Projekt podniósł

poziom wiedzy i świadomości seniorów w tematyce

bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru

szeroko rozumianych oszustw.
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https://fundacja.santander.pl/


Projekt realizowany był przez Polską Platformę

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komendę Wojewódzką

Policji w Poznaniu w okresie 01.04.2022 - 30.09.2022.
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Dzięki zaangażowaniu komend powiatowych,

miejskich i komisariatów Policji, realizatorom projektu

udało się dotrzeć z działaniami profilaktycznymi do

seniorów zamieszkujących  w 26 wielkopolskich

miejscowościach (oznaczonych na mapie) i ich

okolicach
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310 spotkaniach profilaktycznych, 

9 debatach społecznych, 

48 festynach prewencyjnych,

2 konferencjach edukacyjnych

i licznych happeningach,

materiał prasowy w Przewodniku Katolickim (nr 33,

14.08.2022), 

audycje radiowe w MC Radio i Radio Emaus w

Poznaniu,

informacje w newsletterach Centrum Inicjatyw

Senioralnych w Poznaniu,

materiały informacyjne pojawiające się w

wielkopolskich miejscowościach (samorządy,

instytucje publiczne, lokalna prasa i stacje telewizyjne). 

Przez 6 miesięcy trwania projektu, działania profilaktyczne 

 "Seniorze bądź bezpieczny!" przeprowadzono na:

w których udział wzięło niemal 14 000 seniorów.

Projekt rozpowszechniany był również w lokalnych

mediach: 



SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE W DOMU KULTURY "STOKROTKA"   
W POZNANIU, 27.05.2022
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Poznań 

bezpieczeństwo środków
finansowych w banku,
oferty bankowe,
aktualizacje, 
przelewy, 
indywidualne hasła i kody,
metody wykorzystywane
przez oszustów,
działania profilaktyczne
Wielkopolskiej Policji w tym
zakresie. 

Spotkanie w Domu Kultury
"Stokrotka" odbyło się na
zasadach sztuki teatralnej, a w
rolę seniora wcielił się Aktor
Senior Teatru Nowego w
Poznaniu Michał Grudziński.
Aktor przedstawiał potencjalne
sytuacje związane 
z bezpieczeństwem w obszarze
bankowości elektronicznej.

Do każdej ze scen
przedstawionych przez aktora,
merytoryczny komentarz
udzielił wolontariusz Fundacji
Santander Bank Polska oraz
funkcjonariusz Wydziału
Prewencji KWP w Poznaniu. 

Podczas spotkania poruszone
zostały takie tematy jak: 

Pełna relacja: https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/235821,KWP-Spotkanie-profilaktyczne-z-aktorem.html

https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/235821,KWP-Spotkanie-profilaktyczne-z-aktorem.html


KONFERENCJA EDUKACYJNA DLA SENIORÓW W TEATRZE
MIEJSKIM W LESZNIE, 09.06.2022
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Poznań/Leszno 

Konferencja zorganizowana została
przez Komendę Wojewódzką Policji
w Poznaniu (KWP) i Polską
Platformę Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (PPBW) w celu
podniesienia poziomu
bezpieczeństwa seniorów, ze
szczególnym uwzględnieniem
zagadnień związanych  z
bankowością elektroniczną. 

Seniorzy zgromadzeni w sali mieli
okazję wysłuchać tematów,
wygłoszonych przez
funkcjonariuszy KWP i Komendy
Miejskiej Policji w Lesznie,
dotyczących oszustw, które zostały
zidentyfikowane na terenie Leszna,
informacji na temat modus
operandi cyberprzestępców, a także
dowiedzieć się jakie działania
profilaktyczne są podejmowane w
tym zakresie. 

Omówione zostały także sposoby i
formy zabezpieczenia środków
finansowych przez instytucje
bankowe, a także psychologiczne i
fizjologiczne uwarunkowania
reakcji człowieka doświadczającego
stresu, Na sam koniec spotkanie
uświetnił swoim występem znany
leszczyński artysta - wokalista i
gitarzysta – Hubert Szczęsny.
Konferencja edukacyjna była
transmitowana na żywo. Nagranie z
wydarzenia dostępne jest pod tym
linkiem.

Pełna relacja: https://leszno.policja.gov.pl/w13/aktualnosci/235945,Konferencja-dla-seniorow-Haki-na-Cyberataki-w-ramach-projektu-
Seniorze-badz-bezp.html

https://www.youtube.com/watch?v=N9Sqp0dm-9s
https://leszno.policja.gov.pl/w13/aktualnosci/235945,Konferencja-dla-seniorow-Haki-na-Cyberataki-w-ramach-projektu-Seniorze-badz-bezp.html


KONFERENCJA EDUKACYJNA DLA SENIORÓW W KOMENDZIE
WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU, 27.09.2022
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Poznań 

Tomasz Brodziak - Fundacja
Santander Bank Polska 
 Agnieszka Hoffmann -
psycholog społeczny,
przedstawiciel
Justyna Piekarska - Fundacja
Dziecko w Centrum 
nadkom. Szymon Witczak oraz
asp. Rafał Lipczewski -policjanci
Wydziału Prewencji KWP w
Poznaniu.

Wydarzenie odbyło się w sali
konferencyjnej KWP uczestniczyło
w nim kilkudziesięciu seniorów z
całej Wielkopolski. Przedsięwzięcie
transmitowane było na żywo w
Internecie, a zapis konferencji
dostępny jest w serwisie YouTube
pod tym linkiem.

Przybyli goście zostali przywitani
przez organizatorów wydarzenia
(KWP Poznań i PPBW), a także przez
Członka Samorządu Województwa
Wielkopolskiego i Prezesa Fundacji
Santander Bank Polska. 

Podczas wydarzenia panele
wykładowe zaprezentowali: 

W konferencji udział wzięli także
 zaproszeni goście reprezentujący
instytucje państwowe, które wraz z
KWP w Poznaniu realizują działania
na rzecz podnoszenia poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców.

Pełna relacja: https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/238052,KWP-Konferencja-dla-seniorow.html

https://www.youtube.com/watch?v=b8r4syiKqRw.
https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/238052,KWP-Konferencja-dla-seniorow.html


Wybrane działania profilaktyczne
realizowane na terenie

województwa wielkopolskiego

SPOTKANIE Z SENIORAMI W CHODZIEŻY, 14.07.2022
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DEBATA SPOŁECZNA Z SENIORAMI, KROTOSZYN, 6.07.2022

http://www.chodziez.policja.gov.pl/wl1/aktualnosci/236672,SENIORZE-BBADZ-BEZPIECZNY.html
https://krotoszyn.policja.gov.pl/w12/aktualnosci/236595,DEBATA-Z-SENIORAMI.html
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CYKL 23 SPOTKAŃ Z SENIORAMI W LESZNIE, 
LIPIEC-WRZESIEŃ 2022

SPOTKANIE Z SENIORAMI W RAMACH PROGRAMU "SENIORZE 
BĄDŹ BEZPIECZNY!", NOWY TOMYŚL, 14.07.2022

https://leszno.policja.gov.pl/w13/aktualnosci/238249,Cykl-spotkan-policjantow-z-seniorami.html
https://leszno.policja.gov.pl/w13/aktualnosci/238249,Cykl-spotkan-policjantow-z-seniorami.html
https://leszno.policja.gov.pl/w13/aktualnosci/238249,Cykl-spotkan-policjantow-z-seniorami.html
https://nowy-tomysl.policja.gov.pl/w15/aktualnosci/236636,SPOTKANIE-Z-SENIORAMI-W-RAMACH-PROGRAMU-SENIORZE-BADZ-BEZPIECZNY.html
https://nowy-tomysl.policja.gov.pl/w15/aktualnosci/236636,SPOTKANIE-Z-SENIORAMI-W-RAMACH-PROGRAMU-SENIORZE-BADZ-BEZPIECZNY.html
https://nowy-tomysl.policja.gov.pl/w15/aktualnosci/236636,SPOTKANIE-Z-SENIORAMI-W-RAMACH-PROGRAMU-SENIORZE-BADZ-BEZPIECZNY.html
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE Z SENIORAMI, ZŁOTÓW, 
LIPIEC - WRZESIEŃ 2022

SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE Z SENIORAMI, OSTRZESZÓW, 
LIPIEC - WRZESIEŃ 2022

https://zlotow.policja.gov.pl/w31/aktualnosci/238347,Spotkanie-z-seniorami.html
https://zlotow.policja.gov.pl/w31/aktualnosci/238347,Spotkanie-z-seniorami.html
https://zlotow.policja.gov.pl/w31/aktualnosci/238347,Spotkanie-z-seniorami.html
https://ostrzeszow.policja.gov.pl/w18/aktualnosci/238162,quotHaki-na-cyberatakiquot-dzialania-skierowane-do-seniorow.html
https://ostrzeszow.policja.gov.pl/w18/aktualnosci/238162,quotHaki-na-cyberatakiquot-dzialania-skierowane-do-seniorow.html
https://ostrzeszow.policja.gov.pl/w18/aktualnosci/238162,quotHaki-na-cyberatakiquot-dzialania-skierowane-do-seniorow.html
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODCZAS GMINNEGO DNIA
SENIORA, PIŁA, 06.08.2022

DZIAŁANIA PODCZAS PIKNIKU PROFILAKTYCZNEGO, SŁUPCA, 
14.08.2022

https://www.facebook.com/kpppila/posts/pfbid02VbHi6nyatsbbQsHMyFTdoqJPnSLkP2N5ZqUSb4okZnWtEVVtkrjWD1h5PWYkpSA2l
https://slupca.policja.gov.pl/w23/prewencja/spotkania-z-bezpieczens/237228,Piknik-profilaktyczny-na-plazy-w-Kosewie.html
https://slupca.policja.gov.pl/w23/prewencja/spotkania-z-bezpieczens/237228,Piknik-profilaktyczny-na-plazy-w-Kosewie.html
https://slupca.policja.gov.pl/w23/prewencja/spotkania-z-bezpieczens/237228,Piknik-profilaktyczny-na-plazy-w-Kosewie.html


DEBATY Z SENIORAMI O BEZPIECZEŃSTWIE, OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI, 24.08.2022, 2.09.2022
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PIKNIK PROFILAKTYCZNY DLA SENIORÓW MIASTA I GMINY BUK, 
24.08.2022 

https://ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl/w17/aktualnosci/237624,Debatowali-o-bezpieczenstwie.html
https://ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl/w17/aktualnosci/237624,Debatowali-o-bezpieczenstwie.html
https://ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl/w17/aktualnosci/237624,Debatowali-o-bezpieczenstwie.html
https://ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl/w17/aktualnosci/237624,Debatowali-o-bezpieczenstwie.html
https://poznan.policja.gov.pl/w21/dzp/aktualnosci/dzialania-policji-1/237414,PoznanBuk-Haki-na-Cyberataki.html
https://poznan.policja.gov.pl/w21/dzp/aktualnosci/dzialania-policji-1/237414,PoznanBuk-Haki-na-Cyberataki.html
https://poznan.policja.gov.pl/w21/dzp/aktualnosci/dzialania-policji-1/237414,PoznanBuk-Haki-na-Cyberataki.html
https://poznan.policja.gov.pl/w21/dzp/aktualnosci/dzialania-policji-1/237414,PoznanBuk-Haki-na-Cyberataki.html
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POGADANKA PROFILAKTYCZNA Z SENIORAMI, WRZEŚNIA,
02.09.2022

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z SENIORAMI, WOLSZTYN, 
03.09.2022

https://wrzesnia.policja.gov.pl/w30/prewencja/237585,Aktywnie-o-bezpieczenstwie-z-seniorami.html
https://wolsztyn.policja.gov.pl/w29/aktualnosci/237589,Karpicko-Spotkanie-profilaktyczne-pod-haslem-quotSeniorze-badz-bezpiecznyquot.html
https://wolsztyn.policja.gov.pl/w29/aktualnosci/237589,Karpicko-Spotkanie-profilaktyczne-pod-haslem-quotSeniorze-badz-bezpiecznyquot.html
https://wolsztyn.policja.gov.pl/w29/aktualnosci/237589,Karpicko-Spotkanie-profilaktyczne-pod-haslem-quotSeniorze-badz-bezpiecznyquot.html


SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE Z SENIORAMI, ŚREM, 
06.09.2022

13

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODCZAS FESTYNÓW
RODZINNYCH, ŚREM, 03.09.2022

https://srem.policja.gov.pl/w24/aktualnosci/237678,Z-seniorami-o-bezpiecznej-bankowosci.html
https://srem.policja.gov.pl/w24/aktualnosci/237678,Z-seniorami-o-bezpiecznej-bankowosci.html
https://srem.policja.gov.pl/w24/aktualnosci/237678,Z-seniorami-o-bezpiecznej-bankowosci.html
https://pyrek.pl/galeria/z-wizyta-na-dozynkach-w-wyrzece-i-grzymyslawiu/?fbclid=IwAR1OqU0mMA1UPH8UDU-GfmF4CU4HSxPnlFVCOJ9JZFs6Blk9LWACqMPepns
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SPOTKANIE DZIELNICOWYCH Z SENIORAMI, OSTRÓW
WIELKOPOLSKI, 29.09.2022

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODCZAS INAUGURACJI ROKU
AKADEMICKIEGO W UTW, SŁUPCA, 29.09.2022

https://ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl/w17/aktualnosci/238148,Spotkanie-dzielnicowych-z-Seniorami.html
https://slupca.policja.gov.pl/w23/prewencja/spotkania-z-bezpieczens/238201,O-projekcie-quotSeniorze-badz-bezpiecznyquot-na-inauguracji-roku-akademickiego-w.html


ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
tel.: 61 663 02 21
e-mail: sekretariat@ppbw.pl
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