
Wspólna akcja społeczna stowarzyszeń, instytutów, organizacji branżowych, 
mediów i firm na temat bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach w związku z 
włamaniami, pożarami, zdalnym zarządzaniem budynkami oraz bezpieczeństwem 
domowników.

Obiektywne źródło wiedzy;
Internetowa encyklopedia wiedzy o bezpieczeństwie;
Eksperci z każdej dziedziny bezpieczeństwa – punkt konsultacyjny;
Zbiór statystyk dotyczących bezpieczeństwa z Polski i świata;
Materiały foto i video do wykorzystywania przez przedstawicieli mediów;
Pokazy i testy produktów;

Koalicja Dom Bezpieczny



Konferencje prasowe;
Wywiady i nagrania testów produktowych;
Merytoryczne teksty poradnikowe;
Publikacje podręczników z urzędami, stowarzyszeniami i instytutami;
Obecność na targach tematycznych;
Szkolenia doradców klienta z całej Polski;
Obecność w mediach społecznościowych i sieci Internet;

Aktywność programu



Włamania z perspektywy złodzieja. Włamywacze znają nas, nasze zachowania i 
błędy, najwyższa pora byśmy my poznali złodzieja i wiedzieli jak się przed nim 
chronić.

Ponad 80 tysięcy włamań rocznie;
80% włamań do domów odbywa się przez okna – w tym 48,6% okna balkonowe, 
46,9% okna elewacyjne

67% wyważenie okna
15,1% uchylone okna
13% wybicie szyby

70% włamań do mieszkań odbywa się przed drzwi;
56% wyważenie

Akcja #PoznajZłodzieja
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Złodziej rezygnuje!
38,5% zdarzeń to usiłowania włamania udaremnione przez:

52,8% zabezpieczenia drzwi;
24,3% zabezpieczenia okien.





























Wspierają nas:


