
Jeśli potrzebujesz porady obywatelskiej o przysługujących
uprawnieniach z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia
społecznego, zadłużenia, z zakresu poradnictwa rodzinnego,
praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta i innych lub
potrzebujesz skorzystać z nieodpłatnej mediacji to zapraszamy
do prowadzonego przez Stowarzyszenie Dobroczynne 
„Res Sacra Miser” Punktu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w Kluczach.

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby 

wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania 

Nieodpłatne Poradnictwo obywatelskie obejmuje:

      o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej                 
      obowiązkach,

      i pomoc w jego realizacji.

W Punkcie poradnictwa obywatelskiego osoby uprawnione będą
mogły również skorzystać z nieodpłatnej mediacji.

Kto może skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży w tej
sprawie oświadczenie.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych
od Powiatu Olkuskiego. 

Nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie 
oraz nieodpłatna mediacja

Punkt poradnictwa obywatelskiego w Kluczach:
Urząd Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1, Klucze – pokój nr 4
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 13:30.
Umów się na wizytę: +48 32 647-88-60

Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser'' 
ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno 
mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl 

tel: 573-993-472 
KRS: 0000171499



Zachęcamy do zapoznania się z artykułem 
Seniorze nie daj się oszukać!

     Znowu pojawiły się w prasie i telewizji doniesienia o oszustwach 
„na wnuczka”. Pomimo  ciągłych ostrzeżeń  w mediach,  dajemy się
nabrać . Nikt nie wie, ile faktycznie pieniędzy i kosztowności zostało
wyłudzonych od osób starszych.  
    Na ogół oszust podaje się za kogoś z rodziny, wciąga  w rozmowę,
czasem w miłą pogawędkę, uzasadnia swój zmieniony głos 
np. przeziębieniem, złą jakością połączenia, rozmawia tak długo 
aż uzyska od nas imię osoby bliskiej. Fałszywy wnuczek najczęściej 
zapyta czy jesteśmy sami w domu. Dlaczego? Gdy jesteśmy sami, oszustwo
ma większą szansę powodzenia, gdyż łatwiej nami manipulować.
Poinformowanie, że nie jesteśmy sami powoduje, 
że przestępcy wycofują się. 
    W miarę nagłaśniania spraw oszuści modyfikują swoje sposoby. 
Podają się często za policjantów, którzy rozpracowują szajkę np. w banku  
i wmawiają, że należy właśnie im powierzyć pieniądze do przechowania.
Niestety wiele osób daje się oszukać na udział w policyjnej akcji. 
    Prawdziwy policjant nigdy nie będzie dzwonić w takiej sprawie. 
Policja nigdy nie żąda przekazania pieniędzy lub cennych przedmiotów.

Seniorze chroń również swoje dane.
 Oszuści mogą też wykorzystywać dane, 
które udostępniamy przy różnych okazjach, 
w ankietach sklepowych, przez telefon, 
a nawet na śmietnisku, który może być ważnym
źródłem informacji o nas.

 

Jak reagować, jak się uchronić przed działaniem przestępców?

    Najlepiej oczywiście przerwać rozmowę z osobą nieznaną, odłożyć
słuchawkę, ale jak już wdamy się w rozmowę to nie podawajmy
żadnych informacji o sobie i rodzinie, nie podpowiadajmy imienia
osoby bliskiej, gdyż oszust może to wykorzystać przy pierwszej lub
kolejnej rozmowie. Spróbuj skontaktować się z osobą bliską, za którą
podaje się oszust, z kimś z rodziny, z sąsiadką lub zadzwonić na policję
pod numerem telefonu 112. Uważaj na fałszywych policjantów oraz
również na inne osoby, które mogą przedstawiać się jako pracownicy
spółdzielni, gazowni, itp. Masz prawo prosić ich o wylegitymowanie się.

Pamiętaj - prośba o pieniądze przez telefon – to oszustwo

Ważne!
  Osoby oszukane często nie przyznają się
do tego, że dali się oszukać, wstydzą się
rodziny i znajomych, nie zgłaszają na
policję. Jedni stracili kilkaset złotych, inni
kilka lub kilkadziesiąt tysięcy. Dla jednych 
i drugich te pieniądze to mogą być 
z trudem zarobione środki,  zbierane 
przez długie lata, odkładane na 
„czarną ” godzinę.
 Pamiętajmy też, że jeżeli ktoś z naszych
bliskich, znajomych dał się oszukać to
okażmy mu wsparcie. Wyśmiewanie,
piętnowanie, krytyka może doprowadzić
do problemów psychicznych 
i zdrowotnych seniora.
Oszustwa na wnuczka to przestępstwa
zagrożone karą do 8 lat pozbawienia
wolności  z art 286 kk.

dokumenty papierowe niszcz przed wyrzuceniem,
nie zezwalaj na kserowanie dowodu osobistego bez uzasadnionej
potrzeby,
nie obawiaj się zapytać osoby zbierającej dane, w jakim celu je
zbiera,
nie zostawiaj dokumentów w zastaw np. w wypożyczalniach sprzętu,
ani nie zezwól na ich kopiowanie,
nie podawaj swoich danych przez telefon.

Dlatego:


