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NOWA PLATFORMA INFORMACYJNO-SPOŁECZNOŚCIOWA STWORZONA Z MYŚLĄ  

O MAŁOPOLSKICH SENIORACH - www.senioralna.malopolska.pl  
 

Stronę internetową pierwszy raz publicznie zaprezentowano podczas V edycji 

Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki, który odbył się 7 listopada br. 

w Krakowie.  
 

Serwis ma charakter uniwersalny i jest skierowany zarówno do samych seniorów,  

jak i do ich rodzin, opiekunów i kadry pracującej na co dzień z osobami starszymi.  

Skorzystać z niego może również młodsze pokolenie, aby czerpać wiedzę jak pomagać 

osobom w starszym wieku.  
 

Na stronie zamieszczane są ważne i interesujące dla osób w wieku dojrzałym tematy  

z różnych dziedzin – od systemu wsparcia seniorów w Małopolsce, przez informacje  

o aktualnej ofercie aktywności i wydarzeniach skierowanych do najstarszych mieszkań-

ców w regionie, po treści poradnikowe i lifestylowe związane z promocją zdrowego  

i aktywnego stylu życia seniorów.  

ABC Seniora - Aktywny Bezpieczny Cyfrowy 

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego  

Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych  

„Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.  

https://www.senioralna.malopolska.pl/
https://www.senioralna.malopolska.pl/
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PORADNIK ZAKUPOWY 
 

Osoby starsze coraz chętniej 

korzystają ze sklepów interne-

towych. W związku z tym  

zachęcamy do przeczytania  

poradnika „Jak bezpiecznie ku-

pować w internecie”.   

Z publikacji dowiecie się m.in.: 

 jak rozpoznać stronę sprze-

dawcy-oszusta, 

 czy kłódka przy adresie skle-

pu to gwarancja bezpiecz-

nych zakupów? 

 czy warto sprawdzać opinie  

o e-sklepie? 

 czy jest szansa na odzyskanie 

pieniędzy straconych w trak-

cie zakupów online?  
 

Poradnik do pobrania TUTAJ. 

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH! 
 

 UTWÓRZ SILNE I NIEPOWTARZALNE HASŁO 

 DODAWAJ DO LISTY ZNAJOMYCH WYŁĄCZNIE OSOBY, 

KTÓRE RZECZYWIŚCIE ZNASZ  

 KORZYSTAJ TYLKO Z OFICJALNYCH APLIKACJI SIECI 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH  

 DBAJ O PRYWATNOŚĆ  

 UŻYWAJ PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO   

Dowiedz się więcej TUTAJ.  

https://cert.pl/uploads/docs/CERT_poradnik_zakupowy.pdf
https://cert.pl/uploads/docs/CERT_poradnik_zakupowy.pdf
https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/bezpieczni-w-mediach-spolecznosciowych--praktyczne-wskazowki


 Newsletter Sądeckiego UTW             ABC Seniora - Aktywny Bezpieczny Cyfrowy 

J@_ONLINE  

BEZPIECZNY W SIECI - KURSY  
 

Jak bezpiecznie korzystać z bankowości 

on-line, robić zakupy w internecie czy 

jak załatwiać urzędowe sprawy, nie  

wychodząc z domu? 
 

Urząd Komunikacji Elektro-

nicznej opracował 3 inte-

raktywne, bezpłatne kursy, 

dzięki którym możesz po-

znać praktyczne strony internetu.  
 

Każdy z nich rozpoczyna się od krótkiego, 

niezobowiązującego testu - sprawdzisz 

swoją wiedzę przed przystąpieniem do 

szkolenia. Następnie w ciekawy sposób 

zapoznasz się z daną tematyką, poznając 

wiele przykładów i rozwiązując ćwiczenia 

w poszczególnych modułach. Na koniec  

ponownie wyświetlony zostanie test - je-

śli go rozwiążesz, otrzymasz darmowy 

Certyfikat UKE potwierdzający ukończe-

nie kursu.   
 
 

Aby dowiedzieć się więcej kliknij TUTAJ.   

 

WEBINARIUM  

CYBERTEMATYCZNE 
 

Kiedy? 

1 grudnia 2022 r. [czwartek] 

godz. 15.00 

Transmisja na kanale YouTube 

- kliknij TUTAJ 

https://cik.uke.gov.pl/aktualnosci-cik/j-online,19.html
https://www.youtube.com/watch?v=D9ES1vFNLlA&t=36s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=G2EyPjMUZ94&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=l8FUtmbPnT8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pP5xsQOyi9M
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ABC CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

Cyfrowych zagrożeń wciąż przybywa i coraz trud-

niej za nimi nadążyć.  Właśnie dlatego powstał  

poradnik „ABC cyberbezpieczeństwa”. Ma on słu-

żyć jako koło ratunkowe i niezbędnik przybliżający 

szeroko pojęty świat internetu. 

W publikacji znajdują się ułożone alfabetycznie 

pigułki wiedzy, które dotyczą z jednej strony  

wirtualnych zagrożeń, a z drugiej – dobrych prak-

tyk i cyfrowych nawyków.  

PRZYKŁADOWE HASŁA! 

Aktualizacja - systematyczne aktualiza-

cje oprogramowania – czyli instalacje je-

go nowszych, poprawionych wersji – to podstawa! 

Pozwalają chronić urządzenia i dbać o bezpieczeń-

stwo w sieci. Nowe wersje programów czy aplikacji 

zwykle naprawiają błędy, zawierają nowe funkcjo-

nalności, wpływają również na wygodę użytkowa-

nia sprzętów.  

Skimming - wypłacając gotówkę w bankomacie, 

zwłaszcza położonym na uboczu lub w obcym miej-

scu, musimy mieć oczy i uszy szeroko otwarte –  

w przeciwnym razie możemy paść ofiarą przestęp-

stwa zwanego skimmingiem. Jest to oszustwo po-

legające na kopiowaniu przez złodzieja zawartości 

paska magnetycznego lub chipa z karty płatniczej, 

prowadzące do obciążenia rachunku bankowego 

okradanej osoby.  

Poradnik można pobrać TUTAJ.  

WYDAWCA: 

Stowarzyszenie Sądecki  

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

33-300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 18 

tel. 18 443 57 08 

www.sutw.pl 

sekretariat@sutw.pl 
 

Kolejny numer newslettera ABC… 

ukaże się w grudniu 2022 r. 
 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU 

@SadeckiUTW 

 
Projekt dofinansowany ze środków Rządowego  

Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych  

„Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.  

https://it-szkola.edu.pl/publikacje,plik,90
http://www.sutw.pl/
https://www.facebook.com/SadeckiUTW
https://www.facebook.com/SadeckiUTW
https://it-szkola.edu.pl/publikacje,plik,90

