
Konferencja podsumowująca realizację rządowego programu ograniczania przestępczości                                

i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020 

Warszawa, dn.  27 listopada 2018 r.   

STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY POWIAT STARACHOWICKI  

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  W KIELCACH  



 
 wzrost liczby  osób w wieku senioralnym, w ciągu ostatnich                   

20 lat o prawie 70 tysięcy, 
 stale wzrastające liczba przestępstw, których ofiarami są osoby 

starsze oraz pomysłowość przestępców,  
 wnioski z realizacji projektu z zakresu edukacji ekonomicznej 

pod nazwą „CYBERBANK”,  
 analiza aktualnych założeń do polityki senioralnej opracowanej  

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  
 potrzeba współdziałania międzyinstytucjonalnego, której 

podstawą będzie aktywna profilaktyka – niecodzienna 
aktywizująca seniorów, 
 



CEL GŁÓWNY:   
Celem kampanii jest uwrażliwienie seniorów  na sytuacje, w których mogą  stać się ofiarą przestępstwa, 
zwiększenie ich świadomości jak również przekazanie informacji jak postępować w przypadku zagrożenia.  
 

CELE  POŚREDNIE:  
 

 Poprawa poczucia bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym.  
 Podniesienie świadomości seniorów w zakresie  bezpieczeństwa osobistego oraz ich mienia poprzez zapoznanie 

ze skutecznymi metodami zapobiegającymi oszustwom, kradzieżom mienia, rozbojom, zagrożeniom w ruchu 
drogowym.  

 Aktywizacja osób w wieku senioralnym  do działań w zakresie skutecznej ochrony pozostałych mieszkańców 
kamienicy, bloku, ulicy, osiedla, znajomych itp.  

 Zapoznanie uczestników spotkań ze specyfiką pracy urzędników i pracowników m.in. pracowników  ZUS, 
pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, banków,  pracowników socjalnych itp., używanymi 
przez te osoby identyfikatorami służbowymi, odzieżą służbową,  a także prawami i obowiązkami  dotyczącymi 
wpuszczania ww. osób do lokalu mieszkalnego, inne cele, które wyłonią się podczas spotkań ze starszymi 
osobami. 



Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach – koordynator merytoryczny 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach   

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  

Wojewódzka Społeczna Rada Seniorów  

 POLREGIO Kielce 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach  

Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Kielcach  

Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA” w Kielcach 

Chorągiew Kielecka ZHP w Kielcach  

Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Studenckie Koło Naukowe PROFIL przy UJK w Kielcach 

Kluby Federacji Konsumentów  

Ośrodki Zdrowia 

Uniwersytety III Wieku  

 

 

 

 



13 września 2018 r.  w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach                        
w obecności szefów służb mundurowych oraz  regionalnych mediów podpisano umowę                          

o dofinansowanie na kwotę 24 595 zł, pomiędzy Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat 
Starachowicki a Wojewodą Świętokrzyskim na realizację projektu  

„Świętokrzyska Koalicja Seniorów” 



Pierwsze spotkanie inauguracyjne        
w formie wideokonferencji                                        
z udziałem instytucji partnerskich 
Rzecznika Praw Konsumenckich 
oraz organizacji realizujących 
zadania z zakresu polityki 
senioralnej.  

W sumie 45 osób                    
z terenu całego 
województwa 
świętokrzyskiego. 





Powitaliśmy 
uczestników, po 
czym nastąpiła 

prezentacja grup 
seniorów.   



Słów kilka o zdrowiu 
pomiar ciśnienia, 

podstawy pierwszej 
pomocy  czyli 

ratownik medyczny 
na pokładzie. 



Instruktorzy                       
ze Stowarzyszenia 

Aktywności 
Zawodowej PASSA    
w Kielcach  zadbali           

o aktywność 
seniorów podczas 

podróży  pociągiem. 















Przed nami ciąg 
dalszy spotkań                 

z seniorami                  
grupa docelowa                     

w projekcie                        
to 1000 osób.  



Informacje o projekcie 
znajdują się na stronach 

partnerów  wspierających 
realizację  projektu,  na 

stronie rządowego 
programu „Razem 

bezpieczniej” oraz w 
ogólnopolskich,                   

regionalnych i lokalnych 
mediach. 



 

 

insp. Marzena Piórkowska – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach 

Elżbieta Pryciak – Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki  

 

 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  


