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Dom Bezpieczny, czyli strategia na poznanie przeciwnika

Średnio co 20 minut dochodzi w Polsce do kradzieży z włamaniem. W ubiegłym roku dokonano ich niemal 80 000, z
czego 24 000 stanowiły włamania do domów jednorodzinnych i mieszkań. W samym okręgu warszawskim za
włamania odsiaduje wyroki w tym momencie 1502 więźniów!

Jak wskazują eksperci, by skutecznie ochronić dom przed nieproszonymi gośćmi, nie wystarczy zakup pojedynczego
zabezpieczenia czy systemu alarmowego. Większości z nas brakuje wiedzy, by realnie ocenić, czy konkretne
rozwiązanie rzeczywiście jest w stanie sprawić, że możemy mówić o domu bezpiecznym.
Wiadomym jest, że aby pokonać przeciwnika, trzeba poznać strategię i sposoby jego działania. Kto jest najlepszym
specjalistą w zakresie zabezpieczeń antywłamaniowych? Oczywiście ten, który na co dzień je rozpracowuje.
Doświadczony włamywacz musi mieć nie tylko zdolności manualne, ale i przekrojową wiedzą na temat szerokiego
spektrum dostępnych na rynku zabezpieczeń.
Dom Bezpieczny, program społeczny tworzony przez koalicję stowarzyszeń, ekspertów branżowych, przedsiębiorstw i
laboratoriów badawczych, obala mity o bezpieczeństwie oraz wskazuje skuteczne metody zabezpieczania się przed
włamaniem, pożarem czy innymi zdarzeniami zagrażającym naszemu życiu, zdrowiu i mieniu. Gromadzi i propaguje
wiedzę, promuje dobre praktyki i rozwiązania, znajdując niestandardowe metody pozyskiwania najcenniejszych
informacji.
Najświeższą, podjętą przez koalicję inicjatywą w kooperacji ze Służbą Więzienną jest akcja „Poznaj Złodzieja”. Do
dyskusji na temat bezpieczeństwa zaprosiliśmy Andrzeja Zawodowca, przebywającego tymczasowo pod opieką
Aresztu Śledczego w Płońsku. Któż bowiem, jak nie specjalista w zakresie pokonywania zabezpieczeń
antywłamaniowych, obiektywnie i merytorycznie przedstawi ich słabe punkty?
Reportaż filmowy, który powstał zadziwi nawet tych, którzy myśleli, że o zabezpieczeniach wiedzą wszystko!
Andrzej Zawodowiec podzielił się z nami swoim warsztatem pracy, zdradził na co zwraca uwagę, co go motywuje do
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działania, a co może skutecznie zniechęcić i jak krok po kroku, przebiega włamanie.
Czas akcji: 8 minut!
- Niespełna 8 minut wystarczy, by dostać się do obserwowanego lokalu, znaleźć wartościowe przedmioty i bezpiecznie
go opuścić – wyjaśnia nasz ekspert. – Zabranie biżuterii czy gotówki z rozmaitych szkatułek czy szafy z ubraniami to
dziecinnie prosta sprawa. Tym bardziej, że ludzie często zostawiają klucze pod wycieraczką lub w doniczce z kwiatami
przed domem. Sądzą, że złodziej jest głupi i nie będzie tam szukał, a to duży błąd – dodaje mężczyzna. Andrzej
Zawodowiec mówi również o tym, jakie budynki są najłatwiejszymi celami i jakie zachowania mieszkańców zachęcają
do ich wybrania. Często bowiem to nasza niefrasobliwość i brak wyobraźni stanowią wystarczającą zachętę dla
złodzieja. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dołożyliśmy wszelkich starań, aby nie tworzyć takich „okazji”.
Myślisz, że możesz czuć się bezpiecznie, bo masz zainstalowany alarm?
Błąd! „Alarm to dla złodzieja sygnał, że w Twoim domu może lepiej zarobić” – mówi Andrzej.
Inwestujesz w skomplikowane zamki, ale masz stare, łatwe do otwarcia okna?
Błąd! „Złodziej musiałby być bardzo zdesperowany, żeby poświęcać czas na grzebanie przy skomplikowanym zamku.
Prawdziwy złodziej „nie bawi” się z zamkami, tylko sprawdza okna…” – wyjaśnia Zawodowiec.
Czujesz się swobodnie i bezpiecznie w oddalonym od miasta domu, bez wścibskich sąsiadów?
Błąd! Czujny sąsiad i jego pies kręcący się w pobliżu działają zniechęcająco – dodaje włamywacz.
Przekonaj się, co o powszechnie panujących mitach na temat bezpieczeństwa myśli Andrzej Zawodowiec! Będziesz
zaskoczony! https://youtu.be/KkUuRo2qnF8
Przygotowania i przebieg akcji „Poznaj złodzieja” śledzić można na fanpage’u koalicji na FB oraz na
www.DomBezpieczny.com
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