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BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW - DIAGNOZA
DIAGNOZA - Bezpieczne Życie Seniorów - Program prewencyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
„Wszyscy żyjemy na tym świecie, po którym ręka w rękę kroczą: dobro i zło, grzech i niewinność. Zamknąć oczy na jedną
jego połowę, by żyć w spokoju i bezpieczeństwie - to jakbyśmy chcieli dla większej pewności wędrować z zamkniętymi
oczami wśród urwisk i przepaści” - Oscar Wilde DIAGNOZA
Sprawne funkcjonowanie społeczeństwa jest zjawiskiem niezwykle złożonym, gdzie cykl zmian pokoleniowych, w których
równowaga i uzupełnianie się cech młodości i witalności z doświadczeniem i dojrzałością stanowi jeden z podstawowych
elementów.
Biorąc pod uwagę zmieniającą się obecnie strukturę pokoleniową, a w szczególności uwzględniając dane z ostatnich
kilkudziesięciu lat – należy stwierdzić, że skala zjawiska starzenia się społeczeństwa, szczególnie w państwach wyżej
rozwiniętych, znacznie wzrosła, co – przy jednoczesnym spadku przyrostu naturalnego w tych krajach – sprawia, że odsetek
seniorów (1) stale rośnie. Jest to m.in. skutkiem wydłużania się ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości
życia. Niepokój budzi nie sam fakt wzrostu ilościowego starszej populacji, co wzrost jej udziału w odniesieniu do
najmłodszych grup wiekowych w strukturze demograﬁcznej społeczeństwa.
Również w Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograﬁcznej, którego cechą jest rosnący
udział osób starszych w populacji. Na koniec 2013 roku liczba ludności Polski wynosiła niecałe 38,5 mln osób, czyli o blisko
37 tysięcy mniej niż pod koniec 2012 roku. 2012 rok był pierwszym z kolei, kiedy liczba ta spadała – odnotowano wtedy
ujemny przyrost rzeczywisty ludności, a tempo ubytku ludności wyniosło 0,01%, co oznacza, że na każde 10 tys.
mieszkańców Polski jest mniej o 1 osobę. W chwili obecnej, szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod
względem liczby ludności Polska zajmuje 33 miejsce na świecie, w Unii Europejskiej – szóste.
W podziale na ekonomiczne grupy ludności populacja w wieku przedprodukcyjnym (0-17) stanowiła 18,3%, produkcyjnym
(18-59/64) – 63,9%, poprodukcyjnym (60+/65+) – 17,8%. Zgodnie z aktualnymi prognozami demograﬁcznymi - wzrost
procentowy w grupie osób starszych będzie miał charakter stały. Jednocześnie, na skutek poprawy warunków życia wydłuża
się średnia długość życia Polaków, która dla mężczyzn urodzonych w 2012 roku wynosiła 72,7 lat, a dla kobiet – 81,0 lat. W
ciągu 12 lat, od 2000 roku przeciętne trwanie życia wzrosło o 3 lata, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Według
prognozy demograﬁcznej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w latach 2012–2035 przeciętne trwanie życia wzrośnie
odpowiednio o 4,4 lat dla mężczyzn oraz o prawie 3 lata dla kobiet. W perspektywie najbliższych dwudziestu lat przewiduje
się gwałtowny proces starzenia się ludności. Tempo starzenia się społeczeństwa określa średnia wieku, która w 2012 r. dla
ogółu populacji Polski wynosiła 38,7 lat, a w 2035 r. - według prognozy GUS - może wynieść 47,9 lat (w ciągu 25 lat wzrost o
26%).
Istotną konsekwencją demograﬁcznego starzenia się społeczeństwa są coraz częstsze przypadki samotnego mieszkania osób
starszych – tzw. singularyzacja starości. Należy zakładać, że w przyszłości wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw
domowych będzie się utrzymywał. Według prognoz GUS, w 2030 r. ogółem 53,3% gospodarstw jednoosobowych będzie
prowadzonych przez osoby w wieku co najmniej 65 lat, w tym 17,3% przez osoby w wieku 80 lat i więcej. W liczbach
bezwzględnych - jednoosobowych gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby w wieku 65 lat i więcej będzie 2740
tys., w tym 887 tys. gospodarstw, w których pozostawać będą samotnie osoby w wieku 80 lat i więcej. Należy przy tej okazji
podkreślić, iż znacznie częściej w jednoosobowych gospodarstwach pozostają kobiety.
Geriatryzacja codzienności, związana z coraz powszechniejszym udziałem osób starszych we wszystkich obszarach

aktywności społecznej ma niestety również konotację negatywną, bardzo często popularyzowaną w mediach. Przekłada się
ona nie tylko na niewłaściwe postrzeganie osób starszych przez pozostałe grupy społeczne, ale także na gorsze
funkcjonowanie samych seniorów. Z nieprawdziwym, lecz rozpowszechnionym wizerunkiem seniora, jako osoby
schorowanej, niedołężnej, niesamodzielnej i o życzeniowym nastawieniu, a więc generalnie biorcy usług i osoby
potrzebującej wsparcia, wiąże się swoista pasywność w podejmowania działań na rzecz tej grupy społecznej.
Na poziomie indywidualnym dla seniorów ważne jest przede wszystkim zagospodarowanie czasu wolnego, wykorzystanie ich
doświadczenia zawodowego i życiowego, bycie użytecznym, czy ewentualnie możliwość podniesienia poziomu życia dzięki
dodatkowym, nawet niewielkim, dochodom. Z kolei funkcjonowanie seniorów w rodzinach podnosi poczucie solidarności
międzypokoleniowej. Ich nieodpłatna i społecznie użyteczna działalność, zarówno wobec rodziny (świadczenia na rzecz dzieci
i wnuków), jak i wobec osób trzecich, pozwala im czuć się potrzebnymi, co pozytywnie wpływa na ich samoocenę i nastawia
pozytywnie wobec wyzwań codzienności. Działania władz wobec najstarszej warstwy społeczeństwa powinny być
ukierunkowane na wzmacnianie aktywności tych ludzi, poprzez stwarzanie odpowiednich warunków instytucjonalnych i
prawnych. Ubóstwo jest w grupie seniorów zdecydowanie rzadsze niż wśród rodzin wychowujących dzieci. Seniorzy
stabilizują popyt rynkowy. Cechują się najniższą spośród wszystkich dorosłych skłonnością do popełniania przestępstw,
najrzadziej są sprawcami wypadków komunikacyjnych. Osoby starsze są najbardziej zdyscyplinowaną grupą wyborców, bo
okazują zainteresowanie sprawami publicznymi. Większa odpowiedzialność za siebie oznacza również uświadamianie
przyszłym seniorom tego, iż ich stan zdrowia jest konsekwencją wcześniejszego stylu życia oraz dbałości o ciało i psychikę.
Rosnąca populacja seniorów wymaga podejmowania działań mających na celu wprowadzanie dla nich ułatwień w zakresie
funkcjonowania w społeczeństwie, a także stwarzanie nowej oferty ukierunkowanej na tę grupę wiekową. W budowaniu
stabilnego i bezpiecznego życia seniorów największy wpływ ma wspólna troska i zbieżne działanie instytucji państwowych,
organizacji społecznych, jak i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przejawem zwracania się w stronę potrzeb
seniorów i dowodem na dostrzeganie ich potencjału są wdrażane programy, realizowane na szczeblu rządowym oraz
samorządowym.
Ogólnopolskim przykładem takiej inicjatywy jest Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014 – 2020 („Program ASOS 2012 – 2020”). Działania w nim ujęte mają umożliwić wykorzystanie potencjału ludzi
starszych poprzez zaangażowanie ich w szeroko rozumianą aktywność społeczną. Program oparty jest na wsparciu
organizacji działających w sferze pożytku publicznego, poprzez doﬁnansowanie realizowanych projektów dla osób starszych
w 4 priorytetowych obszarach: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i
międzypokoleniową, partycypacja społeczna, usługi społeczne dla osób starszych.
Z kolei na szczeblu wojewódzkim - Uchwałą nr XXXIX/772/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 listopada 2013
roku został przyjęty Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku. Precyzuje on najważniejsze
kierunki polityki społecznej województwa w obszarze wsparcia osób starszych do 2020 roku. Program powstał przy
współpracy szerokiego grona ekspertów na co dzień zajmujących się podnoszeniem jakości życia osób starszych, w ramach
projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pn. "Koordynacja i współpraca na rzecz
integracji społecznej Wielkopolski", współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Uwzględniając cele programu pn. Bezpieczne Życie Seniorów – przedsięwzięcie to wpisuje się również w
realizację programu wielkopolskiego, a całokształt działań zarówno Policji (2), jak i podmiotów wspierających ten projekt –
potwierdza aktywne działania w tym zakresie.
Wnikliwe spojrzenie na tę grupę społeczeństwa wymaga również zdiagnozowania zagrożeń związanych z aktywnością i
funkcjonowaniem seniorów.
Zagrożenia przestępczością kryminalną i bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Starzenie się społeczeństwa nie jest zjawiskiem czysto statystycznym, ma bardzo znaczące konsekwencje ekonomiczne i
społeczne. Analiza zdarzeń kryminalnych wskazuje, że obecnie mamy do czynienia z przestępstwami, których oﬁarami coraz
częściej mogą być osoby starsze. Główną rolę w zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa odgrywa Policja, jednak w parze z
działaniami funkcjonariuszy musi iść intensywna edukacja społeczna w zakresie ochrony przed zagrożeniami.
Wielkopolskie statystyki przestępczości dowodzą istnienia zagrożeń typowych dla tej grupy społecznej. W województwie w

2013 roku w wybranych kategoriach przestępstw (4) charakterystycznych dla tej grupy wiekowej odnotowano prawie 800
zdarzeń (4) z udziałem seniorów (65+).

Znamienne dla tej kategorii oﬁar przestępstw są w szczególności oszustwa dokonywane przez sprawców posługujących się
różnego rodzaju „legendami”. Przykładowo stosowane są kłamstwa oszustów nazywane metodami: „na wypadek”, „na
porwanie”, „na wnuczka”, „na zwrot długu znajomemu”, „na zakup nieruchomości lub ruchomości”, „na maklera”, „na
inkasenta”, „na policjanta”, itp., itd. Stosowane metody i wykorzystywane legendy ogranicza jedynie inwencja sprawców.,
którzy wykazują w tym zakresie coraz większą pomysłowość.
Oszuści wchodzą do mieszkań pod różnymi pretekstami np. z prośbą o wodę, sprzedaż artykułów przemysłowych, powołując
się na osoby urzędowe czy też działając różnymi metodami. Powołując się na pracowników urzędów przedstawiają się jako
np. listonosz, policjant, pracownicy ZUS-u, opieki społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, zakładu energetycznego albo
innych instytucji.
Szczególnym przypadkiem tego typu przestępstw jest oszustwo lub kradzież „na wnuczka”, „na kolegę” lub „na litość” .
Czynów tych dopuszczają się młodzi ludzie, którzy wcześniej rozpoznają sytuacją rodzinną i materialną oﬁary:
a) Przy przestępstwach „na kolegę” - podają się za kolegę syna lub córki właścicieli mieszkania. Swoją pewnością siebie i
informacjami, które posiadają udaje im się wprowadzić w błąd zaskoczona osobę i wyłudzić od niej pieniądze.
b) W przestępstwach „na wnuczka” – przeważnie sprawcy dzwonią na telefon domowy przedstawiając się jako wnuk,
wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica (głos w telefonie jest zniekształcony i starsi ludzie często myślą, iż dzwonią faktycznie
osoby z rodziny). Tłumaczą „dziadkowi” lub „babci”, np. iż są na giełdzie i mają niepowtarzalną okazję zakupu samochodu po
bardzo okazjonalnej cenie. W związku z tym proszą o pożyczkę pieniężną. Oszuści od razu lub dzwoniąc jeszcze raz twierdzą,
że nie mogą przyjechać po pieniądze podając jakiś błahy powód i wyślą po nie swojego dobrego znajomego lub kolegę. Po
jakimś czasie znajomy „wnuczka” zjawia się w mieszkaniu oﬁary po pożyczkę pieniężną.
c) Przy przestępstwach „na litość” - do mieszkań pukają osoby, którzy proszą o coś do jedzenia lub picia twierdząc, że
niedawno zmarł im ojciec, a matka przebywa w szpitalu. Starsze osoby nie zastanawiając się ani przez chwilę nad
udzieleniem pomocy, przygotowują posiłek, a w tym czasie oszuści okradają mieszkanie.
d) Sprawcy przedstawiając się jako pracownicy „pogotowia ratunkowego” wchodzą do domów pod pretekstem, że są z
pogotowia ratunkowego i przyjechali po pieniądze na zakup krwi potrzebnej do przeprowadzenia operacji syna, który uległ
wypadkowi w pracy. Zaskoczone i zdenerwowane oﬁary ani przez moment nie zastanawiając się nad potwierdzeniem tych
faktów przekazują przestępcy pieniądze.
e) Oszuści podając się za pracowników opieki społecznej, urzędu skarbowego, ZUS-u twierdząc, iż potencjalna oﬁara
otrzymała świadczenia pieniężne lub materialne, zwrot podatku, większą emeryturę lub rentę. W celu uzyskania gotówki
nakazują wpłacić opłatę manipulacyjną lub dać pieniądze na zakup znaczków skarbowych. Sumy te mogą być duże. Czasami
jednak działanie to ma na celu wskazanie miejsca, gdzie oﬁary przechowują pieniądze.

f) Podobne działania może być wykorzystane przez domokrążców oferujących do sprzedaży tanie towary lub też osoby
przynoszące „dobrą nowinę” o wygranej w różnego rodzaju konkursach lub loteriach. Ludzie z reguły są „chciwi” na
pieniądze i stają się oﬁarami własnej naiwności.
g) Sprawcy oszust mogą także podszywać się pod funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej. Informują nas, iż ktoś z rodziny
nie ma pieniędzy, aby zapłacić za mandat. Mogą też twierdzić, że ktoś z rodziny popełnił przestępstwo lub jechał
samochodem pod wpływem alkoholu. Sugerują, iż sprawę można załatwić polubownie poza „granicami prawa”. Chęć pomocy
bliskim skłania nas do wręczenia pieniędzy „przebierańcom”.
h) Sprawcy mogą dostać się do mieszkania również pod pretekstem pomocy we wniesieniu ciężkich zakupów do domu – są
to przeważnie miłe, sympatyczne nastolatki bądź też wzbudzające zaufanie, dobrze ubrane kobiety.
Kolejną, niezwykle istotną płaszczyzną życia codziennego seniorów jest ich aktywny udział w sferze szeroko rozumianego
ruchu drogowego. Prawie 1900 zdarzeń drogowych w Wielkopolsce w 2013 roku z udziałem osób powyżej 65 roku życia
również potwierdza konieczność działań w tym zakresie. W tej kwestii należy w szczególności podkreślić zagrożenia pieszych
seniorów. Zgodnie z danymi ogólnopolskimi - jest to bowiem procentowo największa grupa, która ginie w wypadkach
drogowych (28,8%).
Na podstawie analizy realizacji zadania lokalnego jakim jest monitorowanie liczby osób powyżej 65 roku życia będących
oﬁarami zdarzeń w ruchu drogowym (z rozróżnieniem na pieszych i kierujących) na obszarze działania wszystkich jednostek
garnizonu wielkopolskiego w okresie pierwszego kwartału 2014 roku – w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego określono, że pierwszą zauważalną różnicą był wzrost liczby kierujących powyżej 65 roku życia –
poszkodowanych w zdarzeniach w ruchu drogowym w pierwszym kwartale 2014 roku w odniesieniu do roku poprzedniego
(wzrost z liczby 14 oﬁar w I kwartale 2013 roku do liczby 26 oﬁar w I kwartale roku następnego przy jednoczesnym wzroście
ogólnej liczby oﬁar – kierujących z 251 na 313, co daje wzrost udziału procentowego kierujących oﬁar powyżej 65 roku życia
stosunku do wszystkich oﬁar kierujących z 5,6 % do 8,3%). Jednocześnie nie zmieniła się liczba oﬁar powyżej 65 roku życia –
pieszych uczestników ruchu drogowego (35 osób w I kwartale 2013 i 2014 roku) – zmalał jednak udział procentowy oﬁar
pieszych uczestników ruchu drogowego w stosunku do wszystkich oﬁar pieszych z 25,2% do 23,6 (wynika to z wzrostu
ogólnej liczby pieszych oﬁar z 139 do 148).
Liczba kierowców, którzy ukończyli 60 rok życia będzie z roku na rok rosnąć. Lekarze i eksperci ds. bezpieczeństwa w ruchu
drogowym zwracają uwagę, że są to użytkownicy dróg o specjalnych potrzebach. Z wiekiem mogą pojawiać się problemy ze
wzrokiem, słuchem, koncentracją, elastycznością mięśni. Choć procesy starzenia u każdej osoby przebiegają w różnym
tempie, to każdy z nas z wiekiem doświadcza pewnych zmian. W wielu krajach wprowadzono obowiązek badań lekarskich dla
starszych kierowców, dzięki którym uzyskują pewność, że mogą bezpiecznie kierować samochodem. W Polsce każdy
kierujący pojazdem traktowany jest w identyczny sposób. Dużo więc zależy od osobistej odpowiedzialności za
bezpieczeństwo swoje, współpasażerów oraz innych uczestników ruchu. Zmotoryzowani seniorzy posiadają zazwyczaj
większe doświadczenie w kierowaniu samochodem, jednak kolejne dolegliwości i zwiększające się natężenie ruchu potraﬁą
naprawdę utrudnić orientację w sytuacji na drodze.

Jak wynika z danych gromadzonych przez Policję - większość wypadków, w których poszkodowani zostali piesi, powstaje z
winy innych użytkowników dróg. Do wypadków z udziałem pieszych dochodzi najczęściej w miejscach dla nich
przeznaczonych: na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach, chodnikach. Prawidłowe korzystanie z dróg dla pieszych daje
więc jedynie złudne wrażenie bezpieczeństwa. Zbierane od wielu lat dane statystyczne wykazują, że najbardziej
niebezpieczną dla pieszych porą dnia jest wieczór, natomiast porą roku - jesień. Popołudniowo-wieczorny szczyt
komunikacyjny w zestawieniu ze zmrokiem powoduje wiele zagrożeń dla pieszego seniora. (5)
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Na podstawie analizy liczby pożarów, przyczyn oraz miejsca występowania zjawisk takich jak zatrucie dymem, poparzenia
czy zatrucia tlenkiem węgla (czadem) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu określiła obszary o
największym stopniu zagrożenia, ponadto zdiagnozowała najczęściej występujące przyczyny tych zjawisk. Z analizy danych
za lata 2000-2013 wynika, iż na terenie województwa w pożarach straciło życie ponad 300 osób. Najwięcej zdarzeń
pożarowych odnotowano w większych miastach naszego województwa m.in.: Poznaniu, Kaliszu, Koninie - tam, gdzie
dominowała stara, zwarta zabudowa (kamienice wyposażone w piece czy przepływowe ogrzewacze wody – potocznie zwane
„junkersami”). Analiza wieku oﬁar śmiertelnych pożarów wykazała, że w szczególności były to osoby w wieku średnim i
starsze (od 40 do ponad 90 lat), przy czym najwięcej oﬁar znajdowało się w przedziale wiekowym od 50 do 70 roku życia.
Ponadto w zależności od płci ponad 70% oﬁar śmiertelnych stanowili mężczyźni.
Niepokojące okazały się dane związane z oﬁarami zatruć tlenkiem węgla (czadem), zbierającym swoje żniwo przede
wszystkim w okresie grzewczym: jesienno-zimowym. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginęło kilkadziesiąt
osób. Bardzo często nie miało to związku z powstaniem pożaru, a wynikało jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i
znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. W odniesieniu do osób starszych było to efektem nieostrożności
przy posługiwaniu się ogniem otwartym (papierosy, zapałki), podpaleń (umyślnych zdarzeń), wad urządzeń i instalacji
elektrycznych oraz nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych.
Działalność prewencyjna z zakresu tematyki zagrożeń pożarowych oraz zatruć dymem i tlenkiem węgla wśród seniorów
koncentruje się przede wszystkim na podjęciu działań edukacyjnych i proﬁlaktycznych mających na celu uświadomienie
zagrożeń wynikających m.in. z braku świadomości tych zagrożeń i nieostrożności, często spowodowanej ograniczeniami
związanymi z wiekiem (np. choroby, brak pełnej sprawności ﬁzycznej czy psychicznej)
Bezpieczeństwo farmakologiczne
Na podstawie szczegółowej analizy problematyki zagrożeń farmakologicznych zdiagnozowanych przez Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu wytypowano główne zagrożenia czyhające na seniorów w sferze życia związanego z
leczeniem różnych jednostek chorobowych. Leczenie farmakologiczne osób starszych wymaga dużej wiedzy, rozwagi i
doświadczenia. Nieprawidłowe warunki przechowywania produktów leczniczych (leków) przez pacjentów w domu (np.
narażenie na nasłonecznienie, narażenie na temperaturę od urządzeń grzewczych, itp.) oraz w czasie podróży (np. brak
opakowań termoizolacyjnych dla insulin, szczepionek – wymagających do swego składowania temperatury +4°C do +8°C),
nieprawidłowy sposób stosowania leków (np. przed, w czasie lub po jedzeniu, niekorzystne łączenie leków z produktami
spożywczymi, nieprawidłowy czas stosowania itp.) – to najczęstsze problemy, z konsekwencjami których borykają się
seniorzy. Kwestią problematyczną staje się również polipragmazja – nadużywanie leków w związku z korzystaniem z porad
lekarskich u kilku specjalistów, oraz samo leczenie. Osoby starsze cechuje również brak krytycznego podejścia do reklamy
leków, suplementów diety oraz brak wiedzy na temat różnicy pomiędzy tymi produktami. Proﬁlaktyka w przedmiotowej
dziedzinie opiera się w głównej mierze na edukacji w aptekach, gdzie wymiar przekazu jest najbardziej efektywny i
przekonujący
Ochrona zdrowia seniorów
Zdrowie seniorów nabiera coraz większego znaczenia, a w dużej mierze zależy ono od sposobu ich żywienia. Niestety, z wielu
badań naukowych wynika, że ludzie starsi dość często odżywiają się w sposób nieprawidłowy - mają swoje charakterystyczne
przyzwyczajenia i popełniają różne błędy. Między innymi wynika to z osamotnienia i izolacji społecznej, małej aktywności
ﬁzycznej, zmniejszającej się sprawności ﬁzycznej i umysłowej, pogarszającego się stanu zdrowia i konieczności
długotrwałego przyjmowania wielu lekarstw a także trudnej sytuacji ﬁnansowej. Wiedza o prawidłowym żywieniu osób

starszych może łagodzić lub w znacznym stopniu ograniczać wiele niekorzystnych objawów chorobowych, występujących w
tym okresie życia. To zaś może wpłynąć na poprawę jakości życia seniorów. Wiedza ta przyda się na pewno samym
zainteresowanym, ale również osobom z ich najbliższego otoczenia (np. rodzinie, opiekunom, wolontariuszom). Przyda się
również tym, którzy wcześniej czy później, poczują się osobami starszymi. Problematykę tę od lat analizuje Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, który skupia swoje działania na promocja zdrowego stylu życia, zdrowym
odżywianiu – tak istotnym w wieku senioralnym oraz proﬁlaktyce uzależnień od alkoholu i nikotyny
Bezpieczeństwo handlowe
Zgodnie z danymi Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu w ostatnim czasie wzrosła liczba skarg
konsumenckich wystosowanych przez osoby starsze przeciwko handlowcom prowadzącym sprzedaż towarów na pokazach,
w lokalach przedsiębiorstw handlowych oraz poza lokalami przedsiębiorstw, np. w sanatoriach, hotelach, na wycieczkach i
pielgrzymkach, podczas imprez połączonych np. z występami znanych artystów bądź w domu konsumenta. Tylko w roku
2013 udzielono 99 porad prawnych efektem czego było przeprowadzenie 83 mediacji w związku ze skargami, wnioskami i
różnego rodzaju pismami konsumentów dotyczącymi przedsiębiorców prowadzących sprzedaż poza lokalem
przedsiębiorstwa. Znaczna liczba seniorów uniknęłaby sytuacji problemowych gdyby lepiej znała swoje uprawnienia i
odpowiednio z nich skorzystała, tym bardziej, że na wspomnianych pokazach stosowane są przez prezenterów różne metody
i zabiegi socjotechniczne, zmierzające do nakłonienia osób starszych do podjęcia decyzji o zakupie oferowanych produktów.
Propagowanie wiedzy dotyczącej rozpowszechniania wiadomości z zakresu bezpieczeństwa w handlu, a w szczególności
edukacja w kierunku informowania o prawie do odstąpienia od umowy stanowi jedną z istotniejszych składowych
wpływających na bezpieczeństwo ﬁnansowe seniorów
Diagnozę przygotowano na podstawie następujących informacji i publikacji:
1.Piotr Szukalski, Iwona Oliwińska (2008) – To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności
Polski; praca naukowo-badawcza przygotowana przez zespół ekspertów Fundacji Instytutu Spraw Publicznych na zlecenie
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Grzegorz Ciura, Jolanta Szymańczak (2012) – Starzenie się społeczeństwa polskiego.
3.

Prognoza

ludność

Polski

na

lata

2008-2035

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_prognoza_ludnosci_Pl_2008-2035.pdf
4. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym, GUS, Warszawa 2013.
5. Materiały informacyjne przygotowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu, Komendę Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej oraz Wojewódzką Inspekcję Farmaceutyczną
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Uwzględniając fakt, że za próg starości najczęściej przyjmuje się wiek 60 lub 65 lat dla obu płci bądź wprowadza się
odrębny próg dla mężczyzn – 65 lat i dla kobiet – 60 lat – na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto wiek określony przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO), który dla obu płci wynosi 65 lat. Dalsze diagnozy i analizy opracowywane we własnym
zakresie przez podmioty i instytucje współpracujące w realizacji programu, uwzględniać będą próg określony przez WHO.
(2) W ramach strategicznych celów wielkopolskiej Policji – po akceptacji Komendy Głównej Policji – od 2014 roku
wprowadzono priorytet pn. wielopodmiotowe działania zmierzające do ograniczenia przestępczości wobec osób starszych i
poprawy bezpieczeństwa seniorów.
(3) Analizie poddano przestępstwa z kategorii: kradzież (z wyłączeniem kradzieży pojazdów), oszustwo, przemoc domowa,
rozbój.
(4) Obniżając kryterium wieku (do poziomu 50+) - przestępstw, w których oﬁarami były osoby starsze odnotowano w
Wielkopolsce w 2013 roku - 2843

(5) Na podstawie danych gromadzonych przez Komendę Główną Policji
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