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salony bezpieczne

Włamywacze w ponad 75% przypadków
dostają się do domu poprzez źle zabezpieczone okna i drzwi

www.dombezpieczny.com/salony-bezpieczne/

Salony Bezpieczne to
wyspecjalizowane punkty
doradcze w całej Polsce,
w których pracują certyfikowani
eksperci ds. zabezpieczeń.
Oferują oni sprawdzone produkty
przeciwwłamaniowe, fachową wiedzę
oraz materiały informacyjne dla
klientów.
Znajdź na naszej mapie salon
polecany w Twojej okolicy.

skutki psychologiczne
ofiara włamania potrzebuje przeciętnie 7 miesięcy
na powrót do normalności

60% poszkodowanych nigdy nie czuje się
bezpiecznie w domu, do którego ktoś się włamał
Aż 1/4 ofiar postanawia zmienić miejsce zamieszkania,
aby odzyskać poczucie bezpieczeństwa

Psychologiczne skutki
włamania występują
u co najmniej 60% ofiar,
które twierdzą,
że doświadczyły szoku,
gniewu, zmartwienia,
strachu i poczucia
bezradności. Kobiety
i dzieci są szczególnie
wrażliwe na myśl o kimś
obcym przebywającym
w ich domu.

gdzie szukać wsparcia?
Kradzież z włamaniem to przestępstwo uznawane za
jedne z najbardziej szkodliwych społecznie. Wiąże się
nie tylko ze stratami materialnymi, ale przede wszystkim
z utratą poczucia bezpieczeństwa. Silne emocje nie znikną
zaraz po posprzątaniu mieszkania czy zastąpieniu
skradzionych rzeczy nowymi. Największym wyzwaniem
często okazuje się powrót do równowagi.

Pomoc bliskich

rozmowa
i wsparcie

sprzątanie
po włamaniu

znalezienie
fachowca

czasowa
pomoc
w obowiązkach wyprowadzka

Pomoc psychologiczna i prawna
Ośrodki Pomocy Funduszu Sprawiedliwości
i lokalne punkty - 240 miejsc w całej Polsce
to bezpłatne wsparcie psychologiczne,
pomoc prawna i materialna.

+48 222 309 900
Linia Pomocy Pokrzywdzonym

co piąte włamanie miało miejsce do domu, w których mieszkały
dzieci, a 10% ofiar widziało sprawcę na własne oczy.
47% osób było
w domu podczas
włamania

57% odczuwało
trudności ze snem

35% osób miało
depresję lub
długotrwały lęk

30% odczuwało
silny gniew i złość

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

39% dzieci wymagało
wsparcia psychologa

?

obawa, nieufność
nadmierna ostrożność

Jeśli zostaliśmy okradzeni, musimy wybić się z roli ofiary,
bo to przestępcy mają się bać, a nie my.

ppor. Magdalena Pusz, psycholog penitencjarny

*Understanding victims of crime, Victim Support, 2017

włamanie ... i co dalej?
Zachowaj szczególną ostrożność

!

Jeżeli po powrocie do domu zauważyłeś uszkodzone okno
lub drzwi, splądrowane mieszkanie bądź coś innego
wzbudziło twój niepokój, niezwłocznie powiadom o tym
Policję.

numer alarmowy 112

Z wejściem do domu najlepiej zaczekaj do czasu przybycia
grupy oględzinowej. Jeżeli musisz wejść do środka,
postaraj się przebywać w jednym miejscu i niczego nie
dotykać.

Nie zacieraj śladów
Nie sprzątaj bałaganu! Nie przesuwaj przedmiotów,
nie zamykaj otwartych okien, drzwi, szuflad. Nie chwytaj
przedmiotów nawet przez szmatkę. Może mieć to wpływ
na trudności w ustaleniu sprawców oraz przy późniejszym
odszkodowaniu.
Jeżeli zauważyłeś jakiś ślad, na który niszcząco działa
np. deszcz, zabezpiecz go przed zniszczeniem poprzez
osłonięcie i oznaczenie miejsca, w którym się znajduje.

Zgłoś szkodę do ubezpieczyciela
Po zakończonych czynnościach Policji wykonaj niezbędne
zdjęcia zniszczeń do dokumentacji i jak najszybciej zgłoś
szkodę do ubezpieczyciela - telefonicznie lub za pomocą
strony www. W ciągu 7 dni zostaną dokonane oględziny
domu. Gdy musisz wymienić okna, zamki lub drzwi przed
przyjazdem przedstawiciela TU, zachowaj wszystkie
potwierdzenia płatności.
Niezbędne będzie przekazanie wykazu skradzionego
mienia z podaniem m.in. marki, modelu, numeru seryjnego,
jego wartości oraz dowodu zakupu.

Na bieżąco prowadzony spis wartościowych rzeczy
w przypadku ICH kradzieży umożliwia identyfikację WŁAŚCICIELA.
Jeśli nie posiadałeś polisy ubezpieczeniowej, warto tym
razem rozważyć jej zakup. Po traumatycznych przeżyciach
może Ci to pomóc szybciej odzyskać poczucie
bezpieczeństwa we własnym domu.

Współpracuj z Policją
Przekazuj policjantom informację, które mogą być istotne
dla sprawy. Poinformuj co zginęło. Pamiętaj, że wiele
czynności wykonywanych przez policję jest czasochłonne
i nie zawsze dają natychmiastowy efekt.
Gdy policjanci poproszą cię o materiał porównawczy
do badań w postaci śladów daktyloskopijnych, próbek
biologicznych itp. wyraź na to zgodę.

Pobieranie śladów do eliminacji jest bezbolesne i nie powoduje
zarejestrowania w policyjnych bazach danych, a w znaczący sposób
ułatwia i przyspiesza postępowanie.
kom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy KSP

zdj. Polizeiliche Kriminalprävention

zdj. Polizeiliche Kriminalprävention

dom bezpieczny
Wymień uszkodzoną stolarkę
Naprawiana po włamaniu stolarka nigdy nie będzie tak
trwała jak nowa. Rozważ jej wymianę na produkty
posiadające klasę odporności na włamanie minimum RC 2.
Możesz także dozbroić okna lub drzwi w dodatkowe
blokady nawierzchniowe. Jeśli zostały skradzione klucze,
koniecznie wymień zamki w drzwiach.

Ostrzeż sąsiadów
Porozmawiaj z sąsiadami o swoich doświadczeniach,
poinformuj na lokalnym forum, co się wydarzyło, o której
godzinie, opisz wygląd sprawców. Takie działania
zwiększają świadomość i czujność ludzi w okolicy oraz
bezpośrednio wpływają na Twoje bezpieczeństwo.

Zabezpiecz się na przyszłość
Z pomocą wykwalifikowanego doradcy oceń skuteczność
systemu zabezpieczeń w twoim domu. Istniejące
zabezpieczenia możesz uzupełnić o monitoring, alarm,
czujniki ruchu, rolety przeciwwłamaniowe itp. Pełną listę
certyfikowanych produktów bezpiecznych oraz
kompetentnych ekspertów znajdziesz na stronie:

www.dombezpieczny.com

RC to oznaczenie klasy odporności na włamanie. Im wyższą
ma wartość, tym okno będzie dłużej stawiać opór intruzowi.
bez klasy 10''

brak zabezpieczeń
(łatwe podważenie)

RC 1

30''

proste
zabezpieczenie

marki domu BEZPIECZNego

RC 2

3'

zwiększona ochrona
w przypadku użycia
prostych narzędzi

RC 3

5'

zwiększona ochrona
w przypadku użycia
ciężkich narzędzi

