Os seniores

ao serviço dos
seniores
Uma declaração que se houve cada vez mais, em especial
por parte das pessoas mais idosas. Embora toda a gente
possa tornar-se vítima de um crime ou delito, os seniores
são as pessoas mais vulneráveis.
Os criminosos esperam encontrar mais facilmente
objectos de valor ou dinheiro líquido em pessoas idosas.
Devido à sua credulidade e à confiança que têm nos seus
concidadãos, os seniores arriscam fazer-se atacar mais
facilmente.
As pessoas idosas - sobretudo as pessoas solteiras ou
sós - sentem-se muitas vezes ameaçadas, mesmo se
nunca foram atacadas. Muitas destas pessoas têm medo
de ser vítimas de um delito e têm assim tendência de se
retirar da vida sociocultural e às vezes mesmo de se isolar
completamente, o que tem consequências negativas sobre
a sua qualidade de vida.

Os conselheiros em segurança para pessoas idosas
seguiram uma formação específica pelo Serviço de
prevenção da Polícia Grande-ducale. Eles estão assim
preparados para sensibilizar e informar outros seniores
sobre medidas simples para proteger-se contra agressões,
roubos ou assaltos. Este serviço vai melhorar claramente
o sentimento de segurança e a qualidade de vida dos
seniores.
Esta sensibilização poderá fazer-se durante reuniões com a
família, com os vizinhos ou durante conferências tidas nos
lares para idosos, bem como junto de clubes e associações.

Segurança rodoviária para seniores
Furtos / Roubos (carteirista)
Voo malicioso
Voo com violência
Mendigos e vendedores
Protecção antiassalto
Boas práticas para utilizar as cartas de crédito e o dinheiro
líquido em toda a segurança

Os conselheiros em segurança podem também apoiar
pessoas lesadas ou vítimas de agressão e acompanhá-las
eventualmente ao posto da polícia.

A segurança - um elemento
importante para consolidar
a qualidade de vida!

Se tiver a intenção de organizar uma
conferência e de recorrer aos nossos
conselheiros em segurança para pessoas
idosas ou se desejar ter mais
informações sobre o nosso projecto,
não hesite a contactar-nos:
Club „Haus beim Kiosk“
11-15, rue C. M. Spoo
L-3876 SCHIFFLANGE
Tel.: 26 54 04 92
Club Senior „Prënzebierg”
27, rue Michel Rodange
L-4660 DIFFERDANGE
Tel.: 26 58 06 60
Club Senior „Nordstad”
rue de l’Ecole Agricole - Centre J.F. Kennedy
L-9016 ETTELBRUCK
Tel.: 26 81 37 43

Este projecto é apoiado pela
Polícia Grande-ducale

eo
Ministério da Família e da Integração

Acompanhamento

Direction Régionale de la Police
– Service de Prévention –
104, boulevard J.F. Kennedy
L-4071 ESCH/ALZETTE
Tel.: 4997 – 5614
Direction Régionale de la Police
- Service de Prévention rue Alexis Heck
L-9242 DIEKIRCH
Tel.: 24480 - 680
Direction Régionale de la Police
- Service de Prévention 21A, route d’Arlon
L-8301 CAPELLEN
Tel.: 4997 - 3620

Com o amável apoio da polícia de Sarre
e do “Seniorenbüro” de Merzig.

