Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia lub porad,
nasze drzwi są zawsze otwarte. Nie wahaj się z nami skontaktować.
Mój lokalny przedstawiciel organizacji ds. wsparcia świadków
Victim Support:

VS

Jesteśmy niezależną organizacją charytatywną oferującą bezpłatne, poufne
wsparcie osobom dotkniętym przemocą oraz traumatycznymi zdarzeniami.
Aby uzyskać informacje i wsparcie, skontaktuj się z nami:
n telefonicznie: Linia wsparcia 08 08 16 89 111
n za pomocą telefonu tekstowego Next Generation Text Service (NGTS) (dodaj
18001 przed naszymi numerami telefonów)
n online: victimsupport.org.uk
Aby dowiedzieć się, jak możesz nam pomóc, odwiedź stronę
victimsupport.org.uk/get-involved
Victim Support składa podziękowania West Yorkshire Police za pomoc
w przygotowaniu tych materiałów.
Zawartość pochodzi z badań, które przeprowadzili prof. Rachel Armitage
z University of Huddersfield oraz Chris Joyce, Force Crime Prevention Officer
w West Yorkshire Police.
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Jak chronić swoją własność
Wszyscy chcemy, aby nasze domy i rzeczy były bezpieczne. Telewizja
przemysłowa (CCTV) oraz alarmy antywłamaniowe to skuteczne,
ale czasem drogie środki odstraszające. W oparciu o nowoczesne
badania niniejszy podręcznik rzuca świeże spojrzenie na praktyczne,
niedrogie sposoby lepszego zabezpieczenia się przed włamaniem –
podpowiedzi pochodzą bezpośrednio od przestępców.

www.victimsupport.org.uk

Jak chronić swoją własność

– podpowiedzi bezpośrednio od przestępców.
Wszyscy chcemy, aby nasze domy i rzeczy były bezpieczne. CCTV oraz
alarmy antywłamaniowe to skuteczne, ale czasem drogie środki
odstraszające. W oparciu o nowoczesne badania niniejszy podręcznik
rzuca świeże spojrzenie na praktyczne, niedrogie sposoby lepszego
zabezpieczenia się przed włamaniem – podpowiedzi pochodzą
bezpośrednio od przestępców.
„Wykorzystaj środki, jakimi
dysponujesz… jaki sens ma
zamontowanie alarmu, jeśli go
nie używasz?”
„Nie włamałbym się do domu, gdybym
widział lub słyszał włączony telewizor”.
Pozostawianie włączonego telewizora
stwarza zagrożenie pożarowe, ale
sztuczne telewizory, które symulują
błyskanie ekranu TV, mogą sprawić,
że włamywacz zastanowi się dwa razy.
„Ludzie zostawiają opakowania przy
śmietnikach. To po prostu reklama
tego, co mają w domu”.

„Jeśli ktoś zostawia włączone światło,
wychodząc z domu, to bardziej mnie
zniechęca, jeśli świeci się na piętrze,
ponieważ zwykle nie mogę zajrzeć przez
okna na górze, żeby ocenić sytuację”.
Drzwi wyposażone w zamki bębenkowe
euro? Czy spełniają one wymogi norm
TS 007 (3 gwiazdki ) lub Sold Secure
Diamond Standard (SS312)? Aby
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się
ze stowarzyszeniem Master Locksmiths
Association lub odwiedź ich stronę
internetową: www.locksmiths.co.uk
„Liczba ludzi, którzy chowają laptopa
pod sofą i myślą, że go nie widać, jest
zadziwiająca… nie widzą laptopa
z miejsca, gdzie stoją, ale nigdy nie
zaglądają przez okno, jak ja to robię”.

Jeśli Twój śmietnik jest pełny, rozważ
pozostawienie opakowania w domu do
czasu, gdy będzie się całkowicie mieścić
w śmietniku. Możesz też wrzucić je
do śmietnika zbiorczego albo zawieźć
do punktu recyklingu.

„Mnóstwo ludzi zostawia na widoku
ładowarki do tabletów i zasilacze do
laptopów podłączone w dużym pokoju
lub w kuchni… powinni je odłączyć
i schować, żebym nie mógł zobaczyć,
co może się znajdować w domu”.

„Ludzie wracają z pracy do domu
o 17:00 i zaraz na progu zostawiają
wszystko, co ze sobą przynieśli…
Zamknij drzwi na klucz i wyjmij go
z zamka… Nie zostawiaj go w zasięgu
otworu na listy… albo na widoku, gdy
się zajrzy przez okno”.

Choć to kuszące, nie zdradzaj
w mediach społecznościowych
swojego miejsca pobytu.

