Az ENSZ közgyűlése
1991-ben nyilvánította
október 1-jét az Idősek
Világnapjává.

Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él
a világon, számuk 2025-re akár meg is duplázódhat.
Éppen ezért a gyorsan korosodó társadalmakban az
idősek sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.

A bűnelkövetők általában a gyengébb ellenállást keresve követik el cselekményeiket, ezért ejtenek tévedésbe, támadnak
meg gyermekeket, nőket és egyedül élő, védekezésre képtelen
időseket. Védjük meg őket közösen!

NE LEGYEN CSALÓK ÁLDOZATA!
Ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt.
Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat,
gépjárművük rendszámát.
Közművek nevében eljáró csalók
Az elkövetők gyakran valamely szolgáltató – pl. víz, gáz, áram,
távhő, kábeltelevízió, telefontársaság – munkatársának adják ki
magukat. Rutinellenőrzésre hivatkozva jutnak be a lakásba, majd
ott egyikük eltereli a házigazda figyelmét, míg a másik kutatást
végez a lakásban, pénzt, ékszereket tulajdonít el. Ezek ugyanis
nem foglalnak nagy helyet, feltűnés nélkül elvihetők.

 A szolgáltatók munkatársai sorszámozott, arcképes igazolvánnyal rendelkeznek! Ezek az
igazolványok csak személyi igazolvánnyal együtt érvényesek, az alkalmazottaknak felszólítás
nélkül fel kell mutatniuk. Abban az esetben, ha mégsem teszik, kérni kell őket önmaguk, a
megjelenésük jogszerűségének igazolására. Ha a felszólításnak nem tesznek eleget, nem szabad beengedni őket a lakásba, az udvarba.
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„Unokázós csalók”
A csalók az időskorú áldozatot az unoka, vagy más hozzátartozó nevében telefonon hívják fel, majd különböző indokkal
pénzt kérnek. Megtévesztő szándékuk szerint a rokoni kapcsolatra hivatkozással az áldozatra nagyobb hatást gyakorolnak. A leggyakoribb színlelt ok, hogy az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, és az okozott károk rendezése miatt pénzre van szüksége.
 Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát. Hívják fel azt a személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozik. Ha felmerül a gyanúja, hogy valaki önmagát hozzátartozónak adja ki, hívja fel és tájékozódjon!
Társkeresős átverés
A csalók közösségi vagy társkereső oldalakon önmagukat
katonának, jó vagyoni körülmények között élő személyeknek
adják ki. Jellemzően egyedülálló, középkorú vagy idősebb
nőkkel veszik fel a kapcsolatot azt állítva, hogy hazájuktól
távol teljesítenek szolgálatot. A jellemzően külföldi kiberbűnözők fordító program segítségével kommunikálnak, lassan,
akár több üzenetváltással nyerik el a kiszemeltek bizalmát.
Többféle legendával – szolgálati helyek elhagyása – pénz átutalást kérnek „kölcsön” a „külszolgálatot ellátó” álkatonák.
 Akit nem ismer személyesen, annak ne küldjön pénzt! Gyanakodjon, ha az új online ismerőse nem szeretne személyes találkozót, vagy tartózkodik attól, hogy telefonon vagy webkamerán beszéljenek. Keressen rá új ismerőse fotójára, megadott adataira a Google oldalán.
Ne adjon ki személyes adatokat, kompromittáló fotókat, videókat magáról!
A fenti bűncselekményeket, az áldozattá válást egészséges bizalmatlansággal,
odafigyeléssel meg lehet előzni!
Megtörténhet – szintén pénzszerzési megtévesztési szándékkal – a Rendőrségre, rendőri mivoltra hivatkozás. Rendőr fenti módszerekkel soha nem kér pénzt baleset, bűncselekmény,
egyéb jogsértés felmerülése esetén!
Bűncselekmény észlelése esetén soron kívül értesítse a rendőrséget a 112 segélykérő telefonszámon, közölve a szükséges információkat, lehetőség szerint az elkövető személyleírását,
mivel és merre távozott!
Képek: internet
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