Safe at Home - Czech

JAK Z STAT V BEZPE Í
DOMA
TIPY / RADY
PODVODNÍ NÁVŠT VNÍCI
Neriskujte, když n kdo p ijde k Vašim dve ím. Dve e m jte vždy
zam eny a dodržujte tyto jednoduché kroky p edtím, než je otev ete:
• Vzpome te si, o ekáváte-li n jakou návšt vu
• Podívejte se p es špehýrku, kdo je u dve í, zajist te et z
p edtím, než otev ete dve e
•
•
•
•
•
•

Neznáte-li tu osobu, ov te si, kdo to je p edtím, než otev ete
dve e
Ov te si, že jsou zadní dve e zam eny s klí em v zámku
Požádejte je, aby p edložili sv j pr kaz totožnosti
Zavolejte firmu, z které tvrdí, že jsou – použijte íslo
z telefonního seznamu, ne íslo, které Vám dají oni
Myslíte-li si, že Váš návšt vník je podvodníkem, zavolejte
policii a zahlaste to
P ekáží-li Vám n co na návšt vníkovi, nepoušt jte je dovnit .
PAMATUJTE – opravdovým
návšt vník m nevadí, když musí
ekat – nebojte se, že Vás budou
považovat za drzé

Zabezpe ení Vašeho domova co nejlépe sníží riziko vloupání. V tšina
vloupání není plánována – lupi i si všimnou šanci a využijí ji. Existují
ur ité kroky, které Vám pomohou zabezpe it Váš d m.
•
•
•

Zav ete a pozamykejte všechny dve e a okna p ed odchodem
z domu
Nenechte náhradní klí e ukryty venku kolem domu
Nechte sv tla zapnuty na asovém spína i
BEZPE NOSTNÍ ÍSLA

Tayside nouzové policejní íslo ……………………..112 nebo 999
Tayside Policie, Bell Street…………………………...0300 111 2222
Organizace Crimestoppers………………………..…0800 555 111
Pomoc ženám (Womens Aid)………………………... 01382 666081
Centrum pomoci znásiln ným a sexuáln zneužitým ženám
(Womens Rape & Sexual Abuse Centre)………………01382 210291
Linka pomoci domácího násilí (Barnados Domestic Abuse
Helpline)………………………………………………..01382 596866
P íslušníci komunitní bezpe nosti (Community Safety
Warderns)…………………………………………….…01382 436333
Protispole enské chování (Anti-Social Behaviour)…….0800 1693845
Claverhouse domácí bezpe nost (Claverhouse Home Security)
………………………………………………………….01382 828828
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•
•
•

Pouvažujte o zakoupení bezpe nostního osv tlení a / nebo
poplašního za ízení
Namontujte si špehýrku a bezpe nostní et z na vchodových
dve ích
Použijte UV pero na ozna ení svého majetku

Organizace Claverhouse domácí bezpe nost (Claverhouse Home
Security) Vám možná bude moci poskytnout bezplatnou pomoc p i
zabezpe ení Vašeho domova. Jejich íslo najdete dolu.
DOMÁCÍ A SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ
Je více pravd podobné, že bude žena zran na doma lidmi, které zná,
než n jakou neznámou osobou.
Nikdo si nezaslouží být zneužíván
a NIKDY to není vina ob ti

Domácí zneužívání m že zahrnovat fyzické násilí, psychické / citové
a sexuální zneužívání. Domácí zneužívání (v etn znásiln ní a
sexuálního napadení) není obvykle jednorázovým incidentem, ale
stává se ast ji a asem se stává závažn jší.
N kdy to bývá t žké pro ženy zahlásit domácí zneužívání, znásiln ní a
sexuální napadení na policii. Avšak organizace jakými jsou Pomoc
ženám (Women’s Aid) a Krizové centrum pro znásiln né (Rape Crisis)
Vám m žou p i tom pomoci. Jejich ísla jsou uvedeny dolu.
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