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spółcześni seniorzy stanowią bardzo zróżnicowaną grupę społeczna. Jedni są cały
czas aktywni zawodowo i nie wyobrażają
sobie życia bez pracy, inni, będąc na emeryturze, odpoczywają lub pielęgnują swoje
pozazawodowe aktywności. Jeszcze inni łączą jedno i drugie.
Aktywizacja seniorów to proces, który odbywa się nieustannie. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora
to miejsca, w których oprócz pielęgnowania więzi i kultywowania
tradycji, jest czas na edukację. Seniorzy chcą i lubią się uczyć. Są
coraz bardziej świadomi szans i zagrożeń cyfrowego świata, coraz
świadomiej podchodzą do zagadnień ekonomii i finansów, wychodzą
na przeciw temu co nowe i potrafią z tego czerpać.
Przygotowując kolejne wydanie Aktywnego Seniora odbyliśmy
wiele spotkań i rozmów, które okazały się być wskazówką dla
wyboru zagadnień w nim poruszanych, ale przede wszystkim były dowodem na to, że dojrzałość ma wielką moc
i nieustanną ochotę na rozwój. Życzymy Państwu ciekawej i owocnej lektury. Do zobaczenia podczas działań realizowanych w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji”.
Zespół Aktywnego Seniora

Pożyczaj z głową!
Istnieją sytuacje, w których w naszym budżecie pojawiają się nieplanowane wydatki. Oczywiście najlepiej jeśli
wcześniej udało nam się przed taką ewentualnością zabezpieczyć i odłożyć środki na tzw. czarną godzinę. Nie
mając takiego zabezpieczenia po pomoc możemy zwrócić
się do banku lub firmy pożyczkowej.
Zanim zdecydujemy się skorzystać z oferty, należy dokładnie
zapoznać się z jej warunkami. Warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową zanim zdecydujemy się skorzystać z kredytu lub pożyczki. Należy odpowiedzieć sobie
na pytanie, czy aby na pewno stać nas na spłacanie danej wysokości raty. Następnie należy sprawdzić i porównać oferty
oraz zapoznać się szczegółowo z warunkami ich spłat.
Kiedy otrzymamy już umowę w celu uzyskania kredytu lub
pożyczki, dajmy sobie czas na jej przeczytanie. Warto również skontaktować się z kimś bliskim kto ma doświadczenie
w tego typu zagadnieniach. Pamiętajmy, że nie musimy się
spieszyć z podpisaniem. Jeżeli mamy wątpliwości co do treści dokumentu, domagajmy się wyjaśnień.
Nie zaciągajmy pożyczek na spłatę innych zobowiązań.
Wpadnięcie w tak zwaną spiralę długów, może mieć bardzo
negatywne konsekwencje, które z pewnością nie pomogą w rozwiązaniu naszych finansowych problemów. Przy
wyborze instytucji kierujmy się zasadami bezpieczeństwa.
Jeżeli zdecydujemy się skorzystać z oferty firmy pożyczkowej, powinniśmy sprawdzić czy znajduje się ona w Rejestrze
Instytucji Pożyczkowych wymienionych na stronie Komisji
Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl).
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System Związku Banków Polskich chroni przed wyłudzeniami
z użyciem cudzej tożsamości. To ogólnopolska baza milionów
skradzionych i zagubionych dokumentów.
Co robić? 1. Zastrzec dokumenty w banku. 2. Zgłosić sprawę na
Policji (w przypadku kradzieży). 3. Zawiadomić gminę lub
placówkę konsularną.

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
Patronat honorowy
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Zastrzegać powinni wszyscy - nie tylko klienci banków.
To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy
utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy.
W kilka minut dane traﬁają do wszystkich banków, operatorów
telefonii komórkowych i tysięcy innych ﬁrm.

Patroni medialni
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Seniorze
nie daj się!

SENIORZE

Metody wyłudzania pieniędzy od
osób starszych bazują najczęściej
na zaufaniu. Oszuści, podając
się za policję, rodzinę, pracowników ZUS-u, opieki społecznej
czy operatorów telekomunikacyjnych, bez problemu wchodzą do
domu, swoją wizytę tłumacząc
koniecznością pobrania zaległej
opłaty, albo przeciwnie – przekazania jakichś pieniędzy, bądź
zachęcają do wsparcia zbiórki
na szczytny cel. Ofiara nieświadomie wskazuje miejsce przechowywania gotówki, a sprawca
kradnie oszczędności i inne cenne przedmioty, znajdujące się
w mieszkaniu.
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POLBIWCNJUACZKA
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ZAWSZE BĄDŹ OSTROŻNY, CZUJNY I PRZEWIDUJĄCY.
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POLICJA NIGDY NIE PROSI O PRZEKAZYWANIE PIENIĘDZY LUB
KOSZTOWNOŚCI OBCYM OSOBOM ANI POLICJANTOM.
JEŻELI ODBIERZE SIĘ TAKI TELEFON TO ZNAK, ŻE DZWONI OSZUST.
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JEŚLI TELEFONICZNIE KTOŚ PROSI O PIENIĄDZE
NAJLEPIEJ ZADZWONIĆ DO NAJBLIŻSZYCH ALBO NA POLICJĘ
POD NUMER

NA
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Masz seniorów w rodzinie
lub wśród znajomych?
Porozmawiaj z nimi.
Ostrzeż swoich bliskich!
www.SeniorzeNieDajSie.pl
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To wyjątkowo perfidny rodzaj
przestępstw, których ofiarami
padają przede wszystkim osoby
w podeszłym wieku, tracąc często
wszystkie oszczędności życia. Pod
pozorem niepowtarzalnej okazji
(np. promocja w sklepie, okazyjny
zakup mieszkania), lub nagłego nieszczęścia (np. wypadek samochodowy, porwanie, choroba) ktoś po-

NA

A

Podczas rozmowy telefonicznej seniorzy namawiani są na przekazanie
komuś albo pozostawienie w jakimś
miejscu gotówki lub kosztowności.
Często skłania się ich do wypłat
oszczędności z banku, a nawet do
zaciągania kredytów.

NIE DAJ SIĘ!

S Z AW

zornie znajomy zwraca się z prośbą
o natychmiastową pomoc finansową. Ofiara, wierząc że pomaga komuś bliskiemu w potrzebie, zostaje
okradziona.

Policjanci, strażnicy miejscy oraz
bankowcy łączą siły w kampanii
społecznej „Seniorze nie daj się!”,
która obejmuje zarówno działania
informacyjne, jak i operacyjne.

SENIORZE PAMIĘTAJ!
 Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomymi.
 Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz.
 Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych
lub ich przyjaciół.
 Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście:
wykonaj telefon lub skontaktuj się bezpośrednio.
 Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc, w tym kierowane z zagranicy,
grożą utratą pieniędzy.
 Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie,
że to może być oszustwo, koniecznie powiadom Policję – nr tel. 112.
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Brydż, jako remedium
na samotność?
Brydża znamy jako świetną rozrywkę wypełniającą spotkania towarzyskie. Kojarzymy
jako dyscyplinę sportową. Ale czym tak naprawdę jest brydż?
Czy wiecie, że:
 Brydż to dyscyplina sportowa,
w której Polska zdobyła najwięcej medali: 192, w tym 75 złotych
– a najmłodszym, wielokrotnym
Mistrzem Świata jest Polak?
 Brydż, to jedyna gra, w której
sztuczna inteligencja nie wygrała jeszcze z człowiekiem?
 W brydża grają i cenią go wielcy gracze biznesu, tacy jak Bill
Gates i Warren Buffet? Co więcej uważają, że gra w brydża jest
ważnym atutem ich najlepszych
pracowników?
Brydż to niezwykła gra – dostępna
dla wszystkich grup społecznych,
wszystkich pokoleń i różnych
grup zawodowych. Gra, w której
zwycięstwo nie zależy od pozycji
społecznej, wykształcenia czy wieku i w której amator może wygrać
z profesjonalistą.

Czym może być brydż
dla osób starszych?
Badania naukowe potwierdzają,
że izolacja społeczna i osamotnienie mogą być dla osób starszych
większym zagrożeniem niż choroby. Brydż jest szansą na wyprowa-
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dzenie – w naturalny sposób – ludzi starszych z ich samotności.
Od pięciu lat w Polsce działa program BRYDŻ 60+. Jego autorem
jest Marek Małysa, członek Zarządu Głównego Polskiego Związku
Brydża Sportowego, który stworzył dla tej grupy wiekowej blisko
300 ośrodków, w których seniorzy
mogą się nauczyć gry i ze sobą
rywalizować. Nie grają o mistrzostwo. Dla nich wartością jest wspólne spędzanie czasu. To, że mają
powód aby wyjść z domu, spotkać
innych ludzi. Program wprowadzany jest poza Europą także na
innych kontynentach.

Brydż a choroba
Alzheimera
Pilotażowe badania amerykańskich naukowców pokazały, że
w grupie grających w brydża zapadalność na chorobę Alzheimera jest czterokrotnie mniejsza niż
wśród osób niegrających.
Interesujący eksperyment z wykorzystaniem
brydża,
został
przeprowadzony w Centrum Alzheimera w Warszawie. Dobrana
grupa 20 ochotników chorych na
Alzheimera (jeszcze nie w stanie
klinicznym) rozpoczęła naukę
gry od zera. Początkowo problemem było zarówno ułożenie kart, jak i liczenie do
10. Tymczasem po pół
roku w brydża gra 12
z 20 ochotników.
Naprawdę gra: liczy, dodaje, odejmuje, bierze lewy,
układa plan gry…
bez licytacji, bo

 Z
 wyciężczynie turnieju
odbierają puchar z rąk
Wiceprezydenta Europejskiej
Federacji Brydża
to na razie zbyt trudne. Ale grają
i… tworzą się między nimi relacje
towarzyskie. Grają potem także
w domu ze swoimi rodzinami.

Międzynarodowe
Święto Brydża
w Warszawie
W maju 2019 roku odbyła się impreza, jakiej jeszcze nikt na świecie
nie zorganizował. Bridge2success
FEST 2019 to połączony turniej
amatorów, profesjonalistów i …
komputerów. Ponad 600 graczy
w różnych miejscach na świecie,
w tym prawie 450 grających na jednej sali w Warszawie i 10 komputerów, z których znów żaden nie wygrał. Najmłodszy uczestnik turnieju
miał 8 lat, najstarszy 92 lata. Organizatorem wydarzenia była społeczna
inicjatywa Bridge2success, której
ideą jest triumfalny powrót gry
w brydża jako znakomitego narzędzia służącego rozwojowi człowieka
i budowaniu relacji międzyludzkich.
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Uwaga na nieuczciwych
sprzedawców!
Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie poddawanych jest manipulacjom
sprzedażowym, podpisując nieświadomie zobowiązania kredytowe i dokonując
zakupów przedmiotów, których wartość bywa zawyżana nawet kilkadziesiąt razy.
W całej Polsce tygodniowo
odbywają się setki różnego rodzaju pokazów i prezentacji,
na które jesteśmy zapraszani.
Odbywają się one w eleganckich hotelach, uzdrowiskach
czy domach kultury. Najpierw
telemarketerzy wabią nas do
przyjścia na spotkanie darmowymi prezentami, badaniami,
masażami czy bonami na pobyt w hotelu! Zrobią wszystko,
aby zachęcić nas do przybycia.
Na wejściu następuje selekcja.
Na prezentację zostają wpuszczani tylko najstarsi, samotni
i najmniej zorientowani, którymi łatwiej jest manipulować.
Pozostali dostają prezent lub
bon zniżkowy, bardzo często
zupełnie inny aniżeli im obiecano i o wiele mniej warty. Niestety bardzo dużo firm sprzedaży
bezpośredniej posługuje się
manipulacjami oraz sztuczkami handlowymi, aby sprzedać,
często niepotrzebne, a na pewno zbyt kosztowne produkty.
Często ich cena jest od 10 do
50 razy wyższa, aniżeli rynkowa wartość produktu. Wykorzystując moment zaskoczenia,
bombardują nas informacjami,
których nie da się potwierdzić
w ciągu kilku chwil. Szantażują
nas emocjonalnie zdrowiem rodziny i długością życia. Osoby,
które nabyły taki towar po nierynkowej cenie, bardzo często
na raty, wpadają w spiralę kredytową. To często powoduje
problemy windykacyjno – komornicze, a także zdrowotne.

Jak nie ulec manipulacji na prezentacji? Pamiętaj:
 Nie ma niczego za darmo!
 Nie ma „niepowtarzanych okazji” czyli „tylko tu i teraz albo nigdy”.
 Pośpiech jest złym doradcą. Nie ulegaj pokusie prezentów i promocji.
Nie podpisuj niczego bez spokojnego zastanowienia się nad zakupami!
 Zanim coś kupisz i podpiszesz, poradź się kogoś bliskiego! Czy twoje dzieci
i znajomi również uważają, że produkt jest w dobrej cenie?
 Nie podpisuj umów, których nie rozumiesz.
 Nikomu obcemu nie dawaj swojego dowodu osobistego!
 Pamiętaj - masz 14 dni na odstąpienie od umowy zakupu i odesłanie towaru.
 Odstępując od umowy pamiętaj, aby zrezygnować z kredytu.

Kampania „Stop Manipulacji, nie daj się oszukać!”
Kampania „Stop manipulacji, nie daj się oszukać!” organizowana przez
Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora ma za zadanie ostrzegać osoby
60+ przed oszustami. Jednym z głównym celów kampanii, jest opracowanie
przestrzeni dla uczciwego handlu z zasadami, upowszechniania wiedzy
konsumencko-psychologicznej oraz ostrzeżenia przed manipulacją
sprzedażową. Obecnie poza edukacją seniorów i ich dzieci na warsztatach
zakładamy edukację gmin, uzdrowisk i hoteli, aby nie wynajmowały
powierzchni pod tego typu nieetyczne praktyki biznesowe. Prowadzimy
także działania na rzecz zmiany prawa, które wzorem innych krajów ograniczą
ten nieetyczny proceder. Zgłaszajcie do nas wszelkie próby manipulacji
sprzedażowych, będziemy to nagłaśniać i ostrzegać innych.

www.glosseniora.pl | kontakt@manko.pl
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„Nie mogę sięgać do gwiazd, jak mam
160 cm wzrostu, ale kocham to, co mam
i umiem się z tego cieszyć”
– rozmowa z Wirginią Szmyt
– DJ Wiką.
Gdy otworzyła drzwi powitał nas serdeczny
uśmiech i błysk w oku. W powietrzu był zapach
kadzidła i muzyka – lekka, rozrywkowa – właśnie
przesłuchiwała nową płytę. Jej miejsce do życia
jest pełne kolorów – które maluje samodzielnie
– zieleni kwiatów, o które dba, książek i płyt – które
kolekcjonuje. DJ Wika – seniorka, która pokazuje
młodym, że starość może być pełna pasji, więc gra dla
wszystkich, bo muzyka nie ma wieku.
Czym smakował i pachniał Pani rodzinny dom?
Smakował szarlotką, domowym ciastem, pachniał życzliwością… To były trudne czasy, często się przenosiliśmy, ale
mama zawsze mała jabłka i pysznie je piekła.
Jest Pani dość nietypową mamą, babcią, seniorką.
Czy od zawsze miała Pani ciągoty do pewnego rodzaju
szaleństwa?
W szkole się w jakiś sposób wyróżniałam, zajmowałam
się pracami społecznymi, byłam w samorządzie i chórze
szkolnym. Opiekowałam się słabszymi uczniami. Zawsze
byłam uwrażliwiona na innych, dostrzegałam ludzi, którzy
są w potrzebie. Miałam tzw. zmysł samarytański. I to mi
pozostało. Od kiedy pamiętam wzruszałam się starością.
Może dlatego, że nie miałam kontaktu z babcią, bo szybko
odeszła - była wojna, w której zginęli moi najbliżsi. Zazdrościłam dzieciom, że mają dziadka, babcię, a ja nie miałam.
Miałam natomiast szacunek do starości, ale też do słabości.
Do ludzi, którzy są odrzuceni, pozbawieni mocy, która pozwala o siebie zawalczyć.
Pracowała Pani z tzw. trudną młodzieżą.
Pracowałam w szkole specjalnej. Z dziećmi z zespołem
Downa, z głęboko i średnio upośledzonymi. Szkoła życia
była jednocześnie piękna, ale też trudna. Wchodziłam na
lekcję, ambitnie sobie postanawiałam, że nauczę dzieci
tańczyć, śpiewać, ale są bariery, które powodują, że pewnych rzeczy się nauczyć nie da. Resocjalizacja była moim
marzeniem stad też po kilku latach pracy przeszłam do zakładu wychowawczego z chłopakami po wyrokach sadowych i tam pracowałam do emerytury. Kochałam młodzież
trudną, różnorodną i swoja pracę. Rozpoczęłam jako wychowawca, potem kierownik, a skończyłam jako dyrektor
- praca, młodzież, dom - to radość życia. Przepracowałam
30 lat z trudną młodzieżą.
Kiedy przyszła muzyka?
Gdy przeszłam na emeryturę wiedziałam, że nie usiedzę
w miejscu. Dostałam propozycję prowadzenia jednego
z klubów seniora – nie było ich jeszcze wtedy zbyt dużo.
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To był piękny czas. Rozwijaliśmy się tam wszyscy. Gdy
zaczęłam prowadzić to miejsce zadałam sobie pytanie:
Co dzieli społeczeństwo w naszym kraju? Po pierwsze
religia, po drugie polityka, po trzecie kwestie społeczne.
Pomyślałam: Seniorze, jeśli nie zgadzasz się z jakimiś
poglądami, jeśli czegoś się boisz, jeśli coś jest ci nie po
drodze – prawdopodobnie tego nie znasz lub nie rozumiesz. Jeśli jesteś przeciwny jakiejś religii, poglądom,
to poznaj je u źródła. Nie chodzi o to, aby przekonywać
kogoś to zmiany, ale o zbudowanie postawy świadomej,
mądrej…
Także tolerancyjnej…
Dlatego postawiłam na spotkania. Zapraszałam wyznawców różnych religii, przedstawicieli różnych stron politycznych. Chciałam, aby seniorzy – moje koleżanki i koledzy – mogli porozmawiać, zadać pytania, mogli się też
czegoś nauczyć. A w związku z tym, że w naszym klubie
było dwóch emerytowanych przewodników po Warszawie
– organizowaliśmy także wycieczki do różnych miejsc –
kościołów, teatrów. Mieliśmy też swój teatr, dużo śpiewaliśmy. Lubiliśmy się uczyć, ale też bawić. Na zabawę człowiek nigdy nie jest za stary.
Jak to więc było z tą zabawą, muzyką, Wiką-DJem?
Na jedno ze spotkań zaprosiliśmy DJ-a. Chcieliśmy zobaczyć czy to w ogóle ma sens. Zabawa trwała wiele godzin. Towarzystwo szybko chciało powtórki, a DJ kosztował. Pierwsza część naszych spotkań była najczęściej
edukacyjna, a druga miała być rozrywkowa. Przyjemne
z pożytecznym. „Wika – ty nie dasz rady? A co to takiego
włączać muzykę – przygotujesz coś wcześniej i będzie.”

AKTYWNY SENIOR

– tak mi mówili. Więc spróbowałam… Dało mi to wielką
frajdę i tak się zaczęło. Grałam w naszym klubie, później
kupiłam mikser.
Trudna to umiejętność – łączenie muzyki?
I tak i nie. Ja to po prostu poczułam. Próbowałam, udoskonalałam, słuchałam co się z czym łączy, a co nie. Uczyłam się
też tego, co lubią ludzie – gram też imprezy międzypokoleniowe i muszę powiedzieć, że młodzi i starsi potrafią się
świetnie razem bawić. Muzyka to język, który naprawdę łączy pokolenia. Nawet ci, którzy przychodzą po raz pierwszy,
patrzą sceptycznie, wycofani siedzą i obserwują, w końcu
dają się porwać i wszystko gra.
Świat potrzebuje DJ Wiki?
Na szczęście tak. Gram dla seniorów, ale nie tylko. Grałam w Paryżu, Moskwie – z okazji setnej rocznicy urodzin Petersburskiego – także w Pradze na Paradzie
Równości. Jestem na różnych imprezach w Polsce – także wielkich, np. w Nowej Soli było 25 tys. osób. Grałam
w różnych ambasadach, na festiwalach, pokazach mody.
Zdarzyły mi się także dwa wesela – nie chciałam, ale się
uparli (śmiech). Gram również w domach opieki społecznej, na festynach, piknikach gminnych – nie mogę i nie
lubię odmawiać, lubię być z ludźmi i dla nich. Bardzo też
lubię grać z młodymi DJami – to zawsze przygoda. Cały
czas się czegoś uczę.
Jest Pani bardzo aktywna. Aktywny senior
– kto to jest?
Senior aktywny to przede wszystkim ktoś, kto jest otwarty,
świadomy współczesnego świata. Ktoś kto wie, że wszystko się zmienia, idzie do przodu i chce z tego korzystać.
Dzisiejszy świat jest zupełnie inny od tego, w którym moje
pokolenie dorastało, ale uważam, że to jest piękne. Seniorzy nie powinni zamykać się tylko na to, co już znają
i biadolić, że to, co nowe to złe. Złe, czyli jakie? Nieznane?
Trudne? Inne? Inne może być piękne. Oczywiście musimy
być ostrożni, musimy o siebie zadbać, ale w wielu aspektach świat wychodzi nam naprzeciw. Aktywny senior ma
świadomość różnorodności, którą szanuje i toleruje. Zna
współczesny świat i wie, co w nim dobre i co złe – potrafi z tym współgrać, brać to, czego dla siebie potrzebuje.
Oczywiście można zamknąć się w domu i mówić, że lepiej
już było, ale po co…?
Co jednak z osobami starszymi, które
współczesny świat skrzywdził - zostały w jakiś sposób
oszukane, wykorzystane? To seniorzy najczęściej padają
ofiarami przestępców – jak chodźmy znana od wielu lat
metoda oszustw „na wnuczka”.
Mogę powiedzieć, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Na szczęście cieszę się dość dobrym zdrowiem,
regularnie się badam, dbam o siebie. Dzięki graniu
mam też stabilną sytuację finansową. Wielu moich znajomych ma jednak inną codzienność. Niewielkie emerytury i podupadające zdrowie powodują, że stają się dużo
słabsi, bardziej podatni na wykorzystanie, nieostrożni.
Problemem jest też duża naiwność – której, szczerze
powiem, nie rozumiem. W zasadzie w całym życiu nic
nam nie przyszło łatwo, więc dlaczego miałoby przyjść
teraz? Dlaczego jesteśmy tak podatni na namowy różne-

go rodzaju oszustów – wspaniałe promocje, perspektywa
pewnych i szybkich inwestycji. Przecież wystarczy jeden
telefon i można stracić oszczędności gromadzone przez
całe życie. Bo dzwoni córka, syn, wnuczek, inny członek
rodziny. Dajemy się oszukać, bo się martwimy, kochamy,
ale na boga – przecież można to sprawdzić. Skończ rozmowę i zadzwoń do bliskiego, który prosi cię o pieniądze
– upewnij się, nie bądź naiwny.
Umawiałam się z Panią na rozmowę poprzez
media społecznościowe. Odpowiedziała Pani bardzo
szybko, bardzo sprawnie. Jak to jest z technologiami
i światem przez nie zdominowanym? Czuje się Pani
cyberbezpieczna?
Nie znam się na tym, ale jestem ostrożna. Nie jestem internetowym specjalistą, ale umiem czytać i staram się nie
ulegać presji czasu. Co prawda mam go dość mało, ale jeśli
ktoś wysyła do mnie wiadomość czy smsa i oczekuje jakiegoś działania w postaci kliknięcia w link, wejścia w jakiś załącznik to najpierw to sprawdzam. Wpisuję nazwę nadawcy
– firmę, czy imię i nazwisko – i szukam. Jeśli coś wydaje mi
się podejrzane to albo nie odpowiadam, albo radzę, żeby
poszukał głupszego od siebie.
O czym Pani marzy?
Chciałabym być jak najdłużej samodzielna, jak najdłużej
wychodzić do ludzi, być potrzebna. Zwykle odpoczywam
w ciszy, ale w dłuższej perspektywie potrzebuję dźwięku
i ruchu. Mam wspaniałe dzieci i wnuki. Mamy relacje partnerską. Nigdy się na nich nie zawiodłam. Mają swoje udane życia, niech nie mają mnie na głowie, po co to komu…
(śmiech). Cieszy mnie, że tak się rozwija nasz ruch seniorów - jesteśmy w życiu publicznym. Mamy duży potencjał
aktywności, edukacji, spotkań z różnorodnością propozycji na jesień życia. Aby ten czas był również kolorowy,
pełen barw i uroku.
Mamy stylowe pokazy mody – uroda, wygoda, zdrowie są
inwestycją i wyzwaniem. Wiek dojrzały jest w zgodzie z czasem. Pokazy mody w Warszawie, Łodzi, Krakowie, w Poznaniu to pokazy międzypokoleniowe. Są jak piękne widowiska
muzyczne. Kobiety za sterem życia – zmieniają kurs jazdy.
Odważne, zadbane, potrafią mieć własne życie i uczestniczyć we wspólnym życiu rodzinnym. To jest piękne…
Życzę Pani zdrowie, niesłabnącego uśmiechu
i pogody ducha. Ma Pani rodzaj energii, który udziela
się od pierwszej chwili i nie słabnie.
Dziękuję. Seniorzy to nie tylko stare dziadki. Seniorzy mają
głos i to głos słyszalny. Warto w nas inwestować, jesteśmy
srebrną gospodarką, jesteśmy cały czas ciekawi świata i gotowi na nowe. Mam 80 lat, ale to nie jest przecież żadna
przeszkoda. Mam jeszcze czas. Oczywiście wielu starszych
ludzi potrzebuje wsparcia – finansowego, zdrowotnego,
także psychologicznego. Czasem trzeba po prostu dać się
wygadać, przytulić, wypić wspólnie kawę.
Zanika zwykła ludzka serdeczność, wdzięczność, wrażliwość. To tak mało, a jednak świadczy o nas, o naszej dobroci i współczuciu. To dobro wraca. Nasze nastawienie słoneczne do życia i dobre serce jest siłą i odpornością. Ludzie
pogodni, z sercem na dłoni są zdrowsi i żyją dłużej, bo cieszy ich każdy drobiazg i pełny koci brzuszek. Bądźmy dla
siebie dobrzy…
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KONTA UŚPIONE

GDZIE SPADKOBIERCA ZNAJDZIE INFORMACJE?
Tak zwane konta uśpione to konta, których właściciele zmarli, pozostawiając po sobie
pewne środki na swoim rachunku.
Od 1 lipca 2016 roku banki
i SKOK-i uczestniczą w nowej
usłudze – Centralnej informacji
o rachunkach. Jest to rozwiązanie
umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych,
„zapomnianych” rachunkach osób
fizycznych. Inaczej niż dotychczas
osoba posiadająca tytuł prawny do
spadku po właścicielu rachunku
albo poszukująca własnych rachunków, aby uzyskać kompleksową informację ze wszystkich
banków i SKOK-ów, może złożyć
jeden wniosek w dowolnym banku
lub SKOK-u działającym w Polsce.
Centralna informacja umożliwia
w jednym punkcie:
 posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych
oraz imiennych rachunków
członka SKOK,
 osobie, która uzyskała tytuł
prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny
do spadku po członku SKOK
– odszukanie rachunków osoby
zmarłej (spadkodawcy), w tym
rachunków bankowych oraz
imiennych rachunków członka
SKOK.
Na dzień 1 sierpnia 2019 r. w Centralnej informacji uczestniczy 37
banków komercyjnych, 546 banków spółdzielczych i 36 SKOK
-ów. Przedstawiciele poszczególnych instytucji najlepiej wiedzą
jak korzystać z bazy i jak przebiega proces obsługi kont uśpionych.
Najlepiej udać się wiec do palcówki i zasięgnąć informacji u źródła.
Więcej nt. bazy można także przeczytać na stronie www.kir.pl oraz
www.centralnainformacja.pl.
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Jak uzyskać informację o poszukiwanym rachunku?

Źródło: http://www.centralnainformacja.pl

1.

Wnioskodawca (osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku
po posiadaczu rachunku albo osoba fizyczna poszukująca
własnych rachunków) składa odpowiedni wniosek w dowolnym,
wybranym przez siebie banku lub SKOK-u. Bank lub SKOK
weryfikuje podstawę prawną do złożenia wniosku, pobiera
opłatę za usługę zgodnie z własną Tabelą prowizji i opłat i kieruje
zapytanie do Centralnej informacji.

2.

Centralna informacja o rachunkach przesyła zapytanie do
wszystkich banków i SKOK-ów.

3.

Odpowiedzi na przesłane zapytanie wpływają do Centralnej
informacji w ciągu trzech dni roboczych. Na tej podstawie
generowana jest zbiorcza informacja, czyli zestawienie
zawierające:
wskazanie podmiotów, które prowadzą albo prowadziły rachunek,
numer rachunku,
informację, czy rachunek jest nadal prowadzony,
informację, czy jest to rachunek wspólny,
informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo
wygasłych z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku
dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat.

a.
b.
c.
d.

4.

Zbiorcza informacja jest dostarczana przez Centralną informację
do banku/SKOK-u obsługującego wnioskodawcę niezwłocznie
po uzyskaniu odpowiedzi od banków i SKOK-ów, do których zostało
przesłane zapytanie. Wnioskodawca odbiera w tej samej placówce
banku/SKOK-u informacje o istnieniu rachunków uśpionych lub ich braku.
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Jak bezpiecznie
podpisywać umowy?
Właśnie podpisujesz umowę na pożyczkę czy kredyt? Nie rozumiesz zapisów, a tekst wydaje ci się
skomplikowany? Warto pamiętać, że wiele osób ma podobne odczucia. Nie wstydź się poprosić
o wyjaśniania, bo zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy z instytucją finansową, najważniejsze,
aby zapoznać się ze wszystkimi warunkami i poznać swoje prawa dotyczące odstąpienia od umowy.
Nigdy nie podpisuj dokumentów, których nie przeczytałeś lub nie rozumiesz.

Dokładnie sprawdź, co podpisujesz!

Podstawą bezpiecznego zawierania umów jest dokładne
czytanie wszystkich zapisów, także tych zawartych w załącznikach. Warto upewnić się, czy dostałeś wszystkie
dokumenty, które instytucja ma obowiązek przedstawić.
W przypadku pożyczki jest to przykładowo formularz informacyjny, zawierający wszystkie dane dotyczące kosztów.
Czytając umowę sprawdź, czy jej zapisy są zgodne z ofertą, o której rozmawiałeś z przedstawicielem firmy lub która
zainteresowała cię w reklamie. Szczególną uwagę zwróć
na wszelkie kwestie związane z finansami – harmonogram
spłat, całkowitą kwotę i koszt pożyczki. Upewnij się, że rozumiesz z czego wynikają konkretne pozycje.
Pamiętaj, nigdy nie podpisuj umowy, której nie rozumiesz.
Masz prawo do pełnej informacji na temat usługi i zawsze
możesz poprosić przedstawiciela instytucji finansowej
o wyjaśnienie niezrozumiałych zapisów. Jeśli interpretacja
pracownika wydaje Ci się niejasna lub niezgodna z zapisami umowy, zrezygnuj z usługi. Nigdy nie zgadzaj się także
na umowy ustne, które różnią się od informacji zawartych
w dokumentach – pamiętaj, że rozliczany będziesz z tego
co podpisałeś!

Pamiętaj o swoich prawach!

Jeśli już podpisałeś umowę, ale zorientowałeś się, że nie
odpowiadają ci jej warunki, sprawdź, czy masz prawo do
odstąpienia. W przypadku kredytu konsumenckiego (pożyczki i kredytów na kwoty do 255 550 zł, zawieranych
z konsumentami przez instytucje, których działalność polega na udzielaniu kredytów), możesz odstąpić od umowy bez
podawania przyczyn w ciągu 14 dni od jej podpisania. Wystarczy, że złożysz oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oddasz pieniądze w ciągu 30 dni od jego złożenia i zapłacisz
odsetki za okres od dnia otrzymania pieniędzy do dnia spłaty długu. Podobne uprawnienia przysługują ci w przypadku
umów zawieranych na odległość lub poza lokalem, a więc
podpisywanych przykładowo w domu lub zawieranych
przez internet. Tutaj także można odstąpić od niej w ciągu
14 dni bez podawania przyczyny.
Warto wiedzieć, że jeśli chodzi o kredyt konsumencki, możliwa jest jego wcześniejsza spłata. Pozwala to na ograniczenie wydatków, ponieważ całkowity koszt ulega obniżeniu
o te odsetki i opłaty, które dotyczą okresu, o który skrócono
czas umowy.

Jeśli jesteś niezadowolony z usługi
finansowej, reklamuj ją!

Usługi finansowe podlegają reklamacji. Pamiętaj jednak, że
firma może ją odrzucić, jeśli wywiązała się z zapisów umowy. Jest to więc droga tylko dla tych, którzy mają konkretne
zastrzeżenia do instytucji finansowej np. doliczyła dodatkowe opłaty lub za późno przelała pieniądze na konto. Nie
sprawdzi się natomiast w przypadku, gdy ktoś, po prostu,
zmienił zdanie i chce zrezygnować z usługi.
Jeśli twoja reklamacja jest dobrze uzasadniona, a mimo
to firma ją odrzuciła, możesz zwrócić się o pomoc do
Biura Rzecznika Finansowego. Pracujący w nim eksperci nie tylko udzielają telefonicznej lub mailowej pomocy,
ale także mogą przeprowadzić postępowanie interwencyjnie. Choć Rzecznik nie może wydać decyzji wiążących
dla instytucji finansowych, eksperci przygotowują argumentację, która może pomóc w przekonaniu instytucji do
zmiany stanowiska.
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Historie Kołem się toczą
Koła Gospodyń Wiejskich mają długą i chlubną tradycję. Przetrwały próbę czasu
i dzięki nowemu programowi rządowemu, który usprawnił proces rejestracji i gwarantuje
dotacje, mają się coraz lepiej.
 N
 a zdjęciu od lewej:
Teresa Michalak, Kinga
Sosińska, Hanna Wocial

Jakiej świetlicy, przecież tam nie
ma budynku – pomyślałam. Pojechałam, a tam namiot z napisem
„Świetlica” i ludzie, którzy się spotkali i działają. Piękne!
Kinga Sosińska: To bardzo rozwijające dla ludzkiego umysłu
i ducha – spotkania, występy,
wyjście na scenę, zaprezentowanie się przed publicznością. Koła
uczą pracy nad sobą, zmagania się
z własnymi słabościami. Uczą postaw i łączą pokolenia – przecież
do KGW należą kobiety w każdym
wieku, a także mężczyźni.
W gminie Stanisławów i Jakubów
– z którymi Fundacja Warszawski
Instytut Bankowości współpracuje
w ramach programu edukacyjnego „Bankowcy dla Edukacji” – aktywnie działa 18 Kół – 5 w gminie
Stanisławów, 13 w gminie Jakubów (to rekordziści w regionie).
Panuje w nich duch wspólnoty
i wielka chęć do działania.
Hanna Wocial – wójt gminy
Jakubów: W naszych kołach jest
zrzeszonych 236 mieszkańców.
Moja gmina otrzymała 37 tys. dotacji w 2018 r. i 39 tys. w 2019.
Nowy program, oprócz tego, że dał
pieniądze, stworzył szansę aktywizacji społeczeństwa. Seniorzy są
w coraz lepszej formie, są bardziej
świadomi, wykształceni, aktywni.
W ramach KGW lepiej się poznają, kształtują postawy, otwierają na
nowe doznania.
Kinga Sosińska – wójt gminy
Stanisławów: W takich forma10

cjach niezwykle ważny jest lider.
To osoba, która potrafi i lubi przewodzić, ale przede wszystkim być
z ludźmi. Świetnym przykładem
jest Teresa – ma wiele pomysłów,
dopinguje i motywuje. Są oczywiście chwile zwątpienia, ale trzeba
je przetrwać.
Teresa Michalak – Przewodnicząca KGW „Nasza Chata”
w Stanisławowie: Pomysł narodził się dość spontanicznie. Zebraliśmy się, usiedliśmy przy stole,
a jedna pani mówi do mnie: „Słuchaj Teresa, ja nie wiem po co to
robić. Przecież to się nie uda. Tutaj
się nic nie udaje.” A ja jej na to: „Ale
ja to zrobię, ponieważ jestem optymistką. Na pewno się nam uda.”
I jesteśmy, działamy.
Hanna Wocial: Moje najmniejsze
koło wygrało jeden z konkursów
i za wygraną kupili namiot. Postawili go u sołtysa i zadzwonili:
„Przyjedź na otwarcie świetlicy”.

Teresa Michalak: Dlaczego to
wszystko robimy? Powiat oferuje
dużo działań dla seniorów – placówki, domy dziennego pobytu,
zespół psychologów, grupy wsparcia. W gminach jest zdecydowanie
mniej. A my musimy i chcemy coś
robić, rozwijać zainteresowania,
pielęgnować pasje, motywować
siebie i ludzi dookoła – wtedy powstają ważne i potrzebne akcje.
Mówili, że się nie uda, a na Dniu
Seniora spotkało się u nas aż 120
osób.
Hanna Wocial: W jednym z Kół
jest pewna pani – nauczycielka,
która zawsze prężnie działała.
Gdy odeszła na emeryturę zaczęła chorować, bo nie miała co ze
sobą zrobić. Po tym, jak zaczęła
występować w teatrze w ramach
KGW, któregoś dnia powiedziała
do mnie: „Haniu, znalazłam swoje
miejsce na ziemi”. I o to przecież
chodzi.
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Bezpieczny bankomat
– wiele zależy od nas

BANKOMAT

Bankomaty na stałe wpisały się w nasz krajobraz, a możliwość
wypłacenia gotówki przez całą dobę stała się dla nas
oczywistością. Należy jednak pamiętać, że bank dając nam
dostęp do swojego sejfu i stawiając go np. przy osiedlowym
sklepie, powierzył nam klucz w postaci karty płatniczej. To czy
bezpiecznie użyjemy tego sejfu zależy w dużej mierze od nas.
Przy wypłacie pieniędzy możemy paść ofiarą kradzieży
– nie tylko wyrwania gotówki z naszych rąk, ale także
poprzez zeskanowanie karty za pomocą specjalnych nakładek. Pamiętaj, że wszystkie informacje zapisane na
karcie należy bezwzględnie chronić. Pozyskanie przez
oszustów nawet niekompletnych danych może ułatwić
im kradzież pieniędzy z konta.
Zacznij od wyboru bankomatu. Aby nie paść ofiarą
złodzieja wybierz bankomat znajdujący się pod nadzorem kamer, ochrony lub w oddziale banku. Należy
unikać wypłat z bankomatów w miejscach odludnych
lub takich, które są wieczorem słabo oświetlone. Przed
wypłatą z bankomatu warto rozejrzeć się czy nikt podejrzany nas nie obserwuje – jeśli tak się zdarzy należy
anulować transakcję i poszukać innego bankomatu.
Wypłacając pieniądze stań blisko maszyny i zasłoń swoim ciałem ekran i klawisze, dodatkowo zasłoń też ręką
klawiaturę. Jeszcze przed włożeniem karty do bankomatu sprawdź czy wejście na kartę nie posiada żadnych dodatkowych nakładek w postaci np. doklejonej
nietypowej listwy z nawierconymi małymi otworami,
elementów działających jak magnes, elementów, które
można oderwać czy odkleić itd. Zwrócić również uwagę
na klawiaturę – nie powinna być wypukła ani zniekształcona. Wpisując PIN nie trzymaj palców wyłącznie na
klawiszach, z których składa się Twój kod. Jeśli wygląd
lub funkcjonowanie bankomatu wzbudzi Twoje podejrzenia nie wykonuj transakcji. Niezwłocznie zawiadom
bank lub firmę, która obsługuje dany bankomat. Informacje o tym pod jaki numer zadzwonić znajdują się na
każdym urządzeniu – jeśli jej nie będzie to należy skontaktować się z policją.
PIN do karty bankowej nie powinien być nigdzie zapisywany, szczególnie na karcie, w portfelu ani w telefonie. Ułóż
PIN, który nie będzie oczywisty (jak data Twoich urodzin
czy ciąg takich samych cyfr). Nigdy nie podawaj nikomu
swojego PINu, ani nie pożyczaj karty. Pamiętaj o zmianie

PINu co jakiś czas, np. raz na
pół roku. Aby zwiększyć swoje
bezpieczeństwo sprawdzaj także wyciąg z konta, w przypadku
podejrzanych transakcji zgłoś
problem swojemu bankowi.
Wypłacając pieniądze zawsze
bierz potwierdzenie transakcji,
nie zostawiaj go w bankomacie
i nie wyrzucaj go obok bankomatu. Potwierdzenie przyda się w przypadku reklamacji transakcji. Aby
zwiększyć swoje bezpieczeństwo możesz ubezpieczyć
kartę oraz ustawić limit wypłat dziennych. W przypadku kradzieży karty możliwość wypłaty pieniędzy z konta zostanie ograniczona do ustawionego minimum.
Mimo, że uwielbiamy płacić kartą to wypłacanie gotówki
wciąż jest niezbędne. Aby nie stracić pieniędzy oraz uniknąć stresu przy ewentualnych reklamacjach transakcji
pamiętajmy o bezpiecznym użyciu bankomatu, a kartę
traktujmy tak, jak plik pieniędzy. Nie spuszczajmy jej z oka.

to projekt, w którym uczestniczą banki (ZBP,
Pekao SA, Santander, ING BŚ, mBank), fundacje (Cyberium, Polska Bezgotówkowa), firmy
IT (IBM Polska, Microsoft), sklepy internetowe
(Allegro), agenci rozliczeniowi (eService) oraz
wydawcy kart płatniczych (Visa) dzięki któremu
masz szansę dowiedzieć się o tym jak m.in. być
bezpiecznym w sieci czy zadbać o bezpieczeństwo swoich finansów.  
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Jeden z największych w Europie programów edukacyjnych z zakresu finansów osobistych, ochrony
dokumentów i tożsamości oraz cyberbezpieczeństwa zaprasza do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku
i organizacje senioralne.
Program BdE to wspólna inicjatywa sektora finansowego realizowana we współpracy z instytucjami
publicznymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi i mediami.
Rzetelna i wiarygodna wiedza ekonomiczna to pierwszy krok do bezpieczeństwa finansowego polskich
seniorów. Warto o nie zadbać jak najwcześniej, aby uniknąć przykrych sytuacji jak np. wyłudzenia metodą
„na wnuczka”.

Skorzystaj z naszych propozycji
dla siebie i innych – dziel się
zdobytą wiedzą z rodziną i znajomymi.
Jesteś seniorem/ką?
Postaw na aktywność, świadomość
finansową i cyberbezpieczeństwo!
To się na pewno opłaci!

Dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji senioralnych,
uczestniczących w Programie BdE wszystkie działania są BEZPŁATNE.

Więcej szczegółów na www.bde.wib.org.pl i pod adresem seniorzy@wib.org.pl.
Finanse osobiste, bankowość, oszczędzanie i inwestowanie, kredyty i pożyczki
– to zagadnienia dotyczące wszystkich. W dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości aktualna wiedza ekonomiczna to Twój spokój i bezpieczeństwo.
Zdrowy rozsądek i wiedza, jak odpowiedzialnie poruszać się w świecie finansów
i cyberprzestrzeni, to ochrona nie tylko finansów, ale także danych osobistych
i uwierzytelniających, takich jak kod PIN do karty płatniczej, czy hasło do bankowości
elektronicznej.
Oferta Programu „Bankowcy
dla Edukacji” to m.in.:
 wykłady z udziałem ekspertów
(„Bezpieczne Finanse Seniora”
oraz „Cyberbezpieczny Senior”)
 konferencje i spotkania
(np. Kongres Edukacji Finansowej
i Przedsiębiorczości)
 poradniki i materiały informacyjne
(np. Raport InfoSenior)
 biuletyn „Aktywny Senior”
 filmy edukacyjne

