Jak nie dać się oszukać? - warsztaty dla seniorów
We wtorek, 30 listopada w godzinach 16.00-18.00 w sali konferencyjnej Starostwa odbyły się warsztaty dla Seniorów „Jak nie dać
się oszukać?". Uczestników spotkania powitała Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński.

Warsztaty poprowadzili przedstawiciele służb mundurowych i członkowie Stowarzyszenia Proobronnego Centrum Edukacji
Wataha Piotr Jaszczur, Krzysztof Ziółkowski oraz Bartosz Masztak, którzy dali wskazówki i powiedzieli na co zwrócić uwagę przy
telefonicznych czy osobistych próbach transakcji. Podpowiedzieli co nas powinno niepokoić i co może być próbą wyłudzenia
oszczędności. Prowadzący podawali praktyczne przykłady jak się zachować przy próbie oszustwa m.in. na wnuczka.
Pracownicy Banku Spółdzielczego w Płońsku Pani Wioleta Ciulińska, Pan Witold Marczak, Pan Piotr Koper opowiedzieli o
bezpiecznym korzystaniu z bankowości, jakich zachowań się wystrzegać i odpowiadali na pytania uczestników.
„Każdy może stać się ofiarą wyrafinowanych oszustów, którzy podszywając się za wnuczków, bądź innych członków rodziny,
wyłudzają pieniądze często oszczędności życia osób starszych. Dlatego postanowiliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem
Proobronnym Centrum Edukacji Wataha zorganizować te warsztaty. Niedawno obchodziliśmy Dzień Seniora i chcieliśmy go
uczcić, organizując takie szkolenie które pomoże seniorom zrozumieć metody jakie stosują oszuści i przygotować im się
mentalnie na to, że czasem jeden telefon od ,,podszywanego członka rodziny" może się źle skończyć, a dobre serce babci czy
dziadka to tylko pretekst, aby ukraść oszczędności życia"- dodała Elżbieta Wiśniewska.
Starosta podziękowała uczestnikom za udział oraz przedstawicielom Stowarzyszenia Proobronnego Centrum Edukacji Wataha i
Pracownikom Banku Spółdzielczego w Płońsku za zaangażowanie inicjatywę i poprowadzenie tego szkolenia.
Prowadzący otrzymali słodkie powiatowe upominki - lokalne miody.
Bank Spółdzielczy w Płońsku był fundatorem poczęstunku dla uczestników.
Organizatorami wydarzenia było: Starostwo Powiatowe w Płońsku oraz Stowarzyszenie Centrum Proobronne Wataha, a
partnerem Bank Spółdzielczy w Płońsku.
W związku z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestników tą tematyką planujemy kolejne warsztaty na wiosnę 2022
r.
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