
„Seniorzy Aktywni i Świadomi”

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Wprowadzenie do tematu
 

2. Omówienie zagrożeń z jakimi mogą się spotkać seniorzy

Z danych statystycznych prowadzonych przez policję wynika, że największa ilość przestępstw 
popełnianych na osobach starszych dotyczy oszustw i kradzieży. 

OSZUSTWA
Oszuści w swoich działaniach są bezlitośni i bezwzględni. Najczęściej pierwszy kontakt odbywa się
telefonicznie, gdzie najczęściej podają za członków rodziny, policjantów lub przedstawicieli innych
zawodów. 
W trakcie rozmowy najczęściej przedstawiają trudną sytuację w której się znaleźli lub podając się 
za policjanta informują o prowadzonych przez Policję działaniach i proszą o przekazanie pieniędzy 
w gotówce lub przelewem bankowym, na wskazane konto. Przestępcy, aby osiągnąć cel stosują 
dobrze wypracowane techniki manipulacji.

Ze statystyk wynika, że ofiarami przestępstw oszustwa są osoby najczęściej w wieku 60 – 80 lat i 
powyżej, samotnie mieszkające, bądź też w chwili popełnienia przestępstwa przebywające w 
mieszkaniu bez obecności innych osób, w większości przypadków płci żeńskiej. Przestępstwa 
dokonywane są głównie w dni robocze, w „godzinach pracy”, czyli w przedziale od godz.9:00 do 
godz.18:00. 

Zawsze do takich osób i sytuacji należy podchodzić z dużym dystansem. 

KRADZIEŻE najczęściej są dokonywane w trakcie pokazów, gdzie według sprawców pojawia się 
niezwykła okazja zakupowa, dlatego też namawiają na pokaz, aby zobaczyć produkt, którego wg 
nich wcale nie trzeba kupić! Podczas takich prezentacji…. I ewentualnego Zakupu os. starsze 
często zdradzają miejsca przetrzymywania gotówki.…. często dochodzi do przeszukiwania 
mieszkania przez jednego ze sprawców.

Zasady bezpieczeństwa w domu – kogo możemy wpuścić? 

Nakładanie grzywien w drodze mk przez funkcjonariuszy – MK GOTÓWKOWE

INTERNET

Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu:
- zakupy online
Stemple i certyfikaty jakości: powinny się one znajdować na dole strony godnego zaufania sklepu 
internetowego. Są one nadawane przez niezależne firmy czuwające nad bezpieczeństwem 
konsumentów. 
Sprawdź oceny: przed dokonaniem zakupów poczytać najpierw recenzje innych osób, które kupiły
dany produkt w wybranym przez Państwa sklepie. 



Zwroty i koszty wysyłki: na stronie każdego sklepu internetowego istnieje zakładka informująca o 
tym, w jaki sposób dokonać zwrotów oraz jakie są koszty wysyłki. Warto zwrócić uwagę na to, czy 
klient sam musi pokryć koszty zwrotu, a także to na jakich warunkach można odstąpić od umowy. 
Pochodzenie sklepu: w zakładce „kontakt” na stronie sklepu online można sprawdzić, gdzie 
znajduje się jego siedziba.  
Bezpieczne płatności online:  starać się nie opłacać produktów „z góry” jeśli zamawiamy ze 
sklepu, którego jeszcze nie znamy. Najlepsza jest wtedy opcja płatności za pobraniem.
Ochrona danych osobowych: płatności online zawierają szereg wrażliwych danych, jak np. numer
naszej karty kredytowej, dlatego też niezwykle istotne jest zaszyfrowanie strony internetowej 
odpowiednim protokołem. Można łatwo rozpoznać bezpieczne połączenie poprzez literki: „https://”
na początku adresu internetowego. 
Robienie zakupów w bezpiecznych sieciach internetowych: niezwykle ważne jest, by nie używać
otwartych sieci internetowych do robienia zakupów. Dostęp do wifi – w momencie robienia 
zakupów – musi być zawsze chroniony hasłem. 
Bezpieczne hasło: rejestrując się w sklepie internetowym należy wybrać hasło. 

- bankowość internetowa

Nie należy ujawniać poufnych danych osobom postronnym. Nawet jeśli wydaje się, że prośba 
o takie informacje pochodzi z zaufanego konta, to należy pamiętać, że żaden bank nigdy nie 
żąda od nas ujawnienia takich informacji. 

• Publiczne sieci Wi-Fi nie są zabezpieczone. Korzystanie z nich może doprowadzić do 
przejęcia poufnych danych przez osoby postronne. W celu korzystania z bankowości online, 
lepiej używać prywatnych i odpowiednio zabezpieczonych sieci internetowych. 

• Zaleca się, by unikać obcych urządzeń, do logowania na konta online, gdyż dane mogą 
zostać na nich zapisane i wykorzystane przez osoby do tego niepowołane. 

• Po zakończeniu swojej aktywności na koncie bankowym, należy się wylogować. To 
skutecznie przerwie połączenie ze stroną i zapewni, że dostęp do rachunku pozostanie 
zabezpieczony. 

• Warto ustalić maksymalny dzienny limit wypłat. Wtedy, nawet w razie ataku oszustów, 
można ograniczyć ewentualne straty do minimum. 

• Jeśli ktoś wszedł w posiadanie poufnych danych związanych z kontem bankowym lub gdy 
pojawią się na nim operacje wykonane bez zgody i wiedzy, należy niezwłocznie 
powiadomić swój bank, który zablokuje dostęp do rachunku i uniemożliwi dalsze 
wyprowadzanie środków. 

- komunikacja

Komunikatory, wideorozmowy, media społecznościowe

- aplikacje

Wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu

• program antywirusowy.
Umożliwia bezpieczne korzystanie z Internetu, wyłapując wiele znanych zagrożeń w postaci
wirusów i trojanów. 



• instalowanie aktualizacji oprogramowania.
Aktualizacje służą do zamykania luk w systemach bezpieczeństwa. Jeśli komputer lub 
program poprosi o aktualizację, to zawsze akceptujemy. 

• zaszyfrowane strony.
Witryna, która jest zaszyfrowana, ma na początku adresu „https”. 
Jeśli na stronie mającej tylko „http” z przodu, narażeni jesteśmy na ryzyko ataku 
hakerskiego. Zwłaszcza dokonując zakupów online, należy zwrócić uwagę, czy strona 
sklepu jest zaszyfrowana. 

• Nie korzystać z niezabezpieczonych sieci.
Sieć internetowa, która nie jest chroniona hasłem dostępu sprzyja wielu nadużyciom. 
Dlatego też, będąc w kawiarni lub w centrum handlowym,najlepiej używać tylko takiej sieci
wifi, do której dostęp można uzyskać za pomocą hasła. 

• zachowaj anonimowość.
W Internecie należy podawać tylko niezbędne minimum informacji. 

• nie pobieraj zawartości z nieznanych źródeł.
Często w zapisywanych plikach czyhać mogą niebezpieczne trojany i wirusy. Pobieraj więc 
pliki tylko z zaufanych źródeł, można także zbadać zawartość pobranych danych za pomocą 
programu antywirusowego. 

• chroń domową sieć wifi.
Instalację routera i niezbędnego oprogramowania najlepiej zlecić fachowcom. Wraz z 
nowym routerem zostanie do niego przesłane hasło. Po pierwszym logowaniu należy je 
zmienić na inne, możliwe do zapamiętania, ale mimo wszystko na tyle skomplikowane, aby 
osoby postronne nie były w stanie go odgadnąć. 

Do polecenia:

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/bezpieczny-internet-dla-seniorow

https://www.gov.pl/web/seniorze-spotkajmy-sie-w-sieci/metody-oszutow

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uważaj na to, co i komu udostępnisz o sobie
Nie udostępniaj pochopnie danych osobowych nieznanym osobom i podmiotom. Pytaj, kim są, co 
uprawnia ich do pozyskiwania Twoich danych, po co je zbierają.
Rozmyślnie dysponuj swoimi danymi, w szczególności w mediach społecznościowych, które mogą 
być kopalnią wiedzy o Tobie czy Twojej rodzinie. Dla przykładu unikaj publikowania zdjęć 
dokumentów.
2. Nie zostawiaj dokumentów w zastaw
Nie oddawaj w zastaw dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy.
Nie powinieneś się godzić na kopiowanie dokumentu tożsamości. Tylko w niektórych sytuacjach 
jest to wyjątkowo dopuszczalne, gdy pozwalają na to przepisy. Gdy administrator domaga się kopii 
np. dowodu osobistego, poproś, aby wskazał Ci podstawę prawną, która nakłada na niego 
obowiązek takiego działania.
3. Nie podawaj danych przez telefon, gdy nie jesteś pewien, że to konieczne
Unikaj przekazywania danych telefonicznie – szczególnie, gdy to nie Ty inicjujesz rozmowę, ale 
ktoś dzwoni do Ciebie.  Upewnij się, komu faktycznie udostępniasz dane w trakcie rozmowy 
telefonicznej, a jeżeli trzeba zweryfikuj kontakt, np. oddzwaniając i sprawdzając, czy dany numer 
i osoba faktycznie reprezentuje podmiot, na który się powołała.

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/bezpieczny-internet-dla-seniorow
https://www.gov.pl/web/seniorze-spotkajmy-sie-w-sieci/metody-oszutow


4. Uważaj na różne formularze, poprzez które udostępniasz dane
Zachowaj rozwagę przy wypełnianiu i podpisywaniu różnego rodzaju ankiet, formularzy czy umów.
Zastanów się, czy faktycznie chcesz założyć kartę lojalnościową w sklepie, by mieć rabaty lub 
dodatkowe promocje. Czy rzeczywiście warto oddać swoje dane osobowe w zamian za promocje, 
bony rabatowe, dodatkowe upominki do zakupów? W takich sytuacjach podajesz zbiór danych jak 
imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, a w zamian otrzymujesz 
promocje, bony rabatowe, dodatkowe upominki przy zakupach.
5. Nie podawaj wszelkich danych
Nie podawaj danych nadmiarowych, które pozwalają na pełną identyfikację, jeżeli w danej sytuacji 
nie jest to konieczne. Jeśli musisz skorzystać z danej usługi, to podaj tylko dane niezbędne do jej 
wykonania – dobrze przemyśl przekazanie tych informacji, które możesz podać opcjonalnie.
6. Nie wyrażaj zgody pochopnie
Wypełniając formularz, zanim zaznaczysz wszystkie zgody, upewnij się, czego dotyczą. Zwróć 
uwagę, czy w formularzu zgody nie są zaznaczone domyślnie. 
Pamiętaj, że wyrabiając kartę lojalnościową, często udzielasz zgód na wykorzystywanie danych 
w celach marketingowych nie tylko administratora, ale i jego partnerów biznesowych. 
7. Nie wyrzucaj danych na śmietnik, dopóki ich nie zniszczysz
Wszelkie dokumenty z Twoimi danymi, to kolejne źródło wiedzy o Tobie, zwłaszcza gdy zawierają 
one wiele różnych informacji umożliwiających wyciągania wniosków na Twój temat. Dlatego też – 
zanim wyrzucisz dokumenty do kosza – należy je zniszczyć (np. faktury, rachunki zapiski, naklejki 
na opakowaniach od korespondencji czy po dostarczonych towarach) w sposób uniemożliwiający 
odtworzenie zawartych w nich danych osobowych.
8. Bądź czujny, czytając korespondencję
Każda osoba powinna bardzo dokładnie czytać otrzymywaną korespondencję. Przestępcy potrafią 
przygotować wiadomości do złudzenia przypominające te, które dostajemy z banków, firm 
kurierskich czy platform sprzedażowych. Mogą też dysponować pewnym zestawem danych na nasz
temat i przygotować spersonalizowaną wiadomość pod kątem usług, z jakich korzystamy na co 
dzień.
9. Zwracaj uwagę, kto jest nadawcą maila
Nie odpowiadaj na maile od osób, których nie znasz np. od tzw. spamerów, zwłaszcza gdy 
domagają się podania jakichś informacji o Tobie czy namawiają do kliknięcia w przesłany link lub 
otwarcia przesłanego załącznika, sugerują zmianę identyfikatora i hasła.
10. Sprawdź strony internetowe, z których korzystasz
Zachowaj ostrożność także przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej i dokonywaniu 
zakupów przez Internet. Zwracaj uwagę, czy aby na pewno logujesz się do serwisu bankowości 
internetowej ze strony banku, która ma certyfikat SSL (widoczny w pasku adresu przeglądarki).
11. Sprawdź, czy dany podmiot w ogóle istnieje
Weryfikuj sklepy, w których chcesz coś kupić: czy w ogóle istnieją, czy i jakie mają opinie, czy są 
to podmioty zidentyfikowane, gdzie mają siedzibę, czy podany jest kontakt z ich właścicielem i czy
kontakt ten nie jest ograniczony tylko do elektronicznego.
12. Weryfikuj regulaminy i polityki prywatności 
Unikaj sprzedawców nieprzedstawiających takich dokumentów czy też prezentujących w nich 
postanowienia zbyt ogólne, niejasno, lub nieprecyzyjnie brzmiące, sformułowane niepoprawnie 
gramatycznie czy językowo. Może to bowiem oznaczać, że są to podmioty niepodlegające 
polskiemu czy europejskiemu prawu.
13. Używaj programów chroniących komputer
Korzystasz z komputera? Tableta? Smartphona? Używaj oprogramowania chroniącego komputer 
i urządzenia mobilne przed niepożądanymi działaniami z zewnątrz, np. złośliwego 
oprogramowania. Oprócz popularnych programów antywirusowych przydatne mogą być również 
te, które zabezpieczą przed ingerencją z zewnątrz tzw. firewall.
14. Zadbaj o silne hasła



Dla własnego bezpieczeństwa warto stosować różne hasła do różnych systemów i nie udostępniać 
ich innym osobom. Dobrze jest, aby nie miały one nic wspólnego z Twoimi życiem osobistym, 
miejscem zamieszkania, Twoim imieniem i nazwiskiem, datą urodzin, imionami Twoich bliskich 
czy Twoich zwierząt itp.
PRZEMOC W RODZINIE

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 
dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty 
życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i 
krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Powszechnie uznaje się, że jest to działanie:
- naruszające prawa i dobra osobiste;
- wykorzystuje wyraźną asymetrię sił;
- intencjonalne skierowane przeciwko innym członkom rodziny;
- powodujące ból i cierpienie;

Rodzaje przemocy:
- psychiczna;
- fizyczna;
- seksualna;
- ekonomiczna;
- zaniedbanie;
- instytucjonalna;

Główne formy przemocy to:
•izolowanie
•zabieranie pieniędzy (np. emerytury czy renty)
•wytykanie choroby i niepełnosprawności
•szantażowanie, groźby, wyzwiska
•ograniczanie swobody decyzji
•straszenie oddaniem do domu opieki
•wmawianie choroby psychicznej
•wymuszanie zmian w testamencie
•obciążanie zawyżonymi kosztami (np. kredytami lub pożyczkami)
•skłanianie do darowizn
•zaniedbywanie, niezapewnienie jedzenia, leków, higieny osobistej, opieki medycznej
•opuszczenie przez opiekunów, pozostawienie bez opieki.

Najczęstszą formą przemocy wobec starszych jest przemoc psychiczna i ekonomiczna. 
Potwierdzają to badania Instytutu Psychologii PAN 

Cykle przemocy:
- Faza narastania napięcia – wzrost napięcia, narastają sytuacje konfliktowe, zaczynają pojawiac się
zachowania agresywne;
- Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca zamienia się w kata;
- Faza miodowego miesiąca – czas skruchy i okazywania miłości



Epidemia przyczyniła się do nasilenia przemocy. Sytuacja zamknięcia i izolacji, większej 
bezkarności sprawców nasiliła zachowania przemocowe. Ofiarami są najczęściej osoby zależne – 
dzieci, starsi i osoby z niepełnosprawnością. 

Przemoc, która pozostaje bez reakcji, eskaluje i staje się coraz bardziej dotkliwa dla ofiary. W 
rodzinie sprzyja jej „tajemnica czterech ścian”. Dlatego trzeba reagować, aby przerwać milczenie i 
pomóc osobom krzywdzonym.

Jeśli doświadczasz krzywdy ze strony bliskich lub podejrzewasz, że osoba starsza doznaje 
przemocy w rodzinie, nie czekaj, działaj. Nie bój się prosić o pomoc. 

NAPADY I NAPAŚCI NA OSOBY STARSZE

Dlaczego osoby starsze są szczególnie narażone na atak fizyczny?

Osoby starsze stają się potencjalnie łatwą ofiarą ataków zarówno rabunkowych. Sprawcy  
wykorzystują łatwowierność, samotność, naiwność a także ograniczenia fizyczne. Napastnicy 
korzystają z przewagi fizycznej jaką zazwyczaj mają nad ofiarą.

Szczególnie niebezpiecznym napastnikiem jest osoba dokonująca ataku intencjonalnego. 
Czyli ataku ukierunkowanego na osiągniecie zamierzonego celu. Celem takiego ataku może być 
wyrwanie torebki lub innego wartościowego dobra materialnego. Celem takiego ataku może stać się
także drugi człowiek, którego napastnik będzie chciał pobić lub wyrządzić mu krzywdę. 

Osoba dokonująca takich napadów cechuje się wyjątkową brutalnością i brakiem 
jakiejkolwiek empatii. 

3. WPROWADZENIE DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

Samoobrona - ogół działań mających na celu obronę przed fizycznym atakiem napastnika. 
Można wymienić cztery główne zasady samoobrony;

1. Unikaj niebezpiecznych miejsc i sytuacji.
2. Jeżeli jesteś w miejscu lub sytuacji niebezpiecznej, niezwłocznie oddal się z tego miejsca.
3. Jeżeli znajdziesz się w sytuacji zagrożenia i negocjacja kryzysowa nie przynosi efektu, 

wykorzystaj wszystko co masz do obrony; klucze długopis. Wszystko to co może Ci pomóc 
w odparciu ataku.

4. Jeżeli jesteś w sytuacji zagrożenia i nie masz możliwości ucieczki a także nie posiadasz 
przedmiotów, które mogą Ci pomóc to wykorzystaj maksymalnie swoje ciało do obrony.

  
Pojęcie samoobrony nie występuje w polskim systemie prawnym, w Kodeksie karnym 

znajdują się jedynie definicje obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności. 

Obrona konieczna – polega na odparciu bezpośredniego i bezprawnego zamachu, który 
dokonywany jest na jakiekolwiek dobro chronione prawem (art.25 par.1 Kodeksu karnego). Osoba, 
która działa w ramach tej obrony nie popełnia przestępstwa.

Stan wyższej konieczności - to instytucja prawa karnego polegająca na poświęceniu 
jednego dobra w celu ratowania innego dobra zagrożonego bezpośrednim niebezpieczeństwem, 
jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość 
niższą od dobra ratowanego. 



Sytuacja kryzysowa – w odniesieniu do samoobrony to sytuacja w której istnieje realne 
zagrożenie ataku ze strony napastnika lub napastników.

Aby samoobrona była skuteczna i aby wyszkolić osoby w niezbędne umiejętności, które 
dadzą możliwość na skuteczne przeciwstawienie się napastnikowi powstały różne szkoły i systemy 
walki wręcz. Uważany za jeden z najbardziej skutecznych i popularnych systemów jest krav maga.

Krav  maga –  system  walki  wręcz  opracowany  do  samoobrony,  który  składa  się  z
kombinacji najskuteczniejszych technik pochodzących z boksu, jiu-jitsu, judo,muay thai, zapasów i
innych sztuk walki. W przeciwieństwie do mieszanych sportów walki (MMA)  krav maga skupia
się  na  rzeczywistych  sytuacjach  i  najskuteczniejszych  kontratakach,  łącznie  z  obronami  trwale
uszkadzającymi agresora. 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.Rozgrzewka ( 10 min.)
Głównym zadaniem rozgrzewki jest przygotowanie ciała do intensywnego wysiłku. Ma ona

zwiększać temperaturę mięśni i uelastyczniać stawy oraz poprawić wentylację płuc, co przedłoży
się  na  większy  pobór  tlenu,  a  tym samym  i  lepszą  pracę  mięśni  w  trakcie  treningu.  Poprzez
przyspieszenie krążenia krwi, organizm staje się rozgrzany, a mięśnie i stawy nabierają gotowości
do działania.

Zestaw ćwiczeń wykorzystanych w zajęciach
• krążenia głowy w obu kierunkach; 
• krążenia barków i ramion;
• krążenia nadgarstków;
• krążenia bioder;
• krążenia kolan i stawu skokowego;
• skręty tułowia, oraz krążenia tułowia;
• bieg bokserski;
• skip A i skip c w marszu;
• skłony tułowia w przód; 
• wykroki i zakroki;
• pół przysiady;
• wzniosy tułowia w leżeniu przodem.

            Korzyści płynące z wykonywania rozgrzewki to między innymi:

• zwiększenie zakresu ruchu; 
• zmniejszenie ryzyka urazów i kontuzji; 
• lepsze dotlenienie organizmu; 
• poprawa krążenia krwi; 
• podniesienie temperatury organizmu; 
• sprzyja zmniejszonej sile zakwasów po treningu; 
• aktywacja układu nerwowego; 
• poprawa czasu reakcji i efektywności skurczu mięśni; 
• zwiększenie elastyczności stawów; 
• pobudzenie systemu hormonów; 
• odprężenie umysłu, pozwalające skupić się wyłącznie na ćwiczeniach. 

           Podsumowanie



           Rozgrzewka niesie ze sobą wiele korzyści. Rozgrzewa ciało, zwiększając jego temperaturę
i chroniąc przed przeciążeniem. Stanowi także jedną z najlepszych profilaktyk urazów i kontuzji.
Dzięki dobremu rozgrzaniu mięśni zwiększa się nasz zakres ruchu i poprawia krążenia, co sprawia,
że  podczas  treningu  jesteśmy w stanie  zrobić  więcej.  Przedkłada  się  to  na  wyniki  oraz  efekty
budowania sylwetki. 

2. Ćwiczenia ukierunkowane na techniki samoobrony  (20 min.)
1. Nauka prawidłowej postawy ciała ( „pozycja walki”). 

Pokazanie prawidłowej postawy ciała, sposobu poruszania, oraz prawidłowego ułożenia rąk.
2. Nauka poruszania się w zatłoczonej przestrzeni.

Omówienie  zasad  poruszania  w  zatłoczonej  przestrzeni.  Nauka  „skanowania”  terenu.
Orientacja na zagrożenie.

3. Nauka przemieszczania się w tłumie.
Ćwiczenia  mające  na  celu  wykształcenie  umiejętności  przemieszczania  się  w  tłumie,
ochrony miejsc wrażliwych np. głowy.

4. Omówienie miejsc wrażliwych (tzw. punktów witalnych)  na ciele człowieka,  które będą
celem ataków podczas technik samoobrony.
Pokazanie  miejsc  wrażliwych  w które  będziemy  kierować  techniki  samoobrony  w celu
odparcia potencjalnego ataku w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

5. Nauka kontrolowanego upadku.
Ćwiczenia na materacu z asekuracją osoby pomagającej mające na celu naukę bezpiecznego
upadku wykonywane z pozycji dolnej w przysiadzie.

3. Ćwiczenia wybranych technik ataków i obrony (40 min.)
Prezentacja  i  omówienie  wybranych  technik  ataku  i  obrony  wykorzystywanych

w samoobronie w celu odparcia ataku. Przedstawienie filmów edukacyjnych z udziałem strażników
miejskich ze sposobów prawidłowego reagowania w sytuacji zagrożenia.

1. Nauka techniki obrony (obrona 360).
Prezentacja i omówienie techniki obrony 360. Ćwiczenia z piankowymi makaronami mające
na celu poprawność wykonywania techniki.

2. Wybrane techniki ataku ręką.
Prezentacja i omówienie wybranych ręcznych technik ataku takich jak ciosy proste, ataki
łokciem, i techniki ucisku w miejsca wrażliwe.

3. Wybrane techniki nożne.
Prezentacja i omówienie wybranych technik ataku nogą (kopnięcie frontalne na strefę niską
oraz kopnięcie kolanem). Nauka poprawnego wykonywania techniki.

4. Techniki obrony przed duszeniem.
Prezentacja  i  omówienie  wybranych  technik  duszenia  oraz  sposobu obrony  przed  nimi.
Ćwiczenia mające na celu doskonalenie techniki obrony przed duszeniami.

5. Wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku tj. klucze do samoobrony.

4. Praca na specjalistycznym sprzęcie treningowym (tarcze treningowe). (10 min.)
Wykonywanie na tarcze trenerskie trzymane przez asystenta poszczególnych technik ataku

nogą i ręką. Ćwiczenia mają na celu doskonalenie techniki. Wyładowania emocji a także poprawy
samopoczucia i pewności siebie osób ćwiczących.



5. Wyciszenie. (5 min.)
Ćwiczenia  relaksacyjno-oddechowe  przy  muzyce  służące  uspokojeniu  i  „wyciszeniu”

organizmu po ćwiczeniach, oraz rozluźnieniu mięśni.

6. Podsumowanie zajęć. 
Głównym  celem  zajęć  było  przedstawienie  sposobu  reagowania  i  rozwiązania  sytuacji

kryzysowych.  Nauka podejmowania racjonalnych decyzji  w stresie,  które zminimalizują ryzyko
eskalacji konfliktu. 

Program  zajęć  miał  na  celu  „uzbroić”  uczestników  w  tzw.  umiejętności  specjalne
pozwalające przewidzieć i rozpoznać sytuacje kryzysowe z którymi osoba starsza może się spotkać
na co dzień. Uświadomienie uczestnikom z jakimi sytuacjami kryzysowymi mogą się spotkać. Jak
mogą się przed nimi uchronić, oraz jak im przeciwdziałać. 

Nabyte umiejętności, oraz zdobyta wiedza przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób
starszych. Poprawi ich samopoczucie a także przyczyni się do ich aktywizacji.
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