Víte, jak předcházet kriminalitě
páchané na seniorech?
V posledních letech přibývá případů, kdy je páchána trestná
činnost na seniorech. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci
s Policií ČR – Krajské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám
poradí, jak tomu předejít.

Senioři a kriminalita
Starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i
násilníků. Pachatelé využívají často nejen jejich horší fyzické kondice, ale také
jejich důvěřivosti.
Podvodníci se dokáží pod různými záminkami vetřít až do bytu, a pak
využít vhodného okamžiku a okrást je i o celoživotní úspory. Navíc vystupují
často velmi seriózně a působí natolik přesvědčivě, že si dokáží získat důvěru
staršího člověka.
Jak předejít podvodu nebo okradení doma:
-

buďte
lidmi,

obezřetní

při

komunikaci

-

neotevírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi
(ani kdyby Vás žádal o pomoc – např.
zatelefonovat si, apod.),

-

jste-li sami doma, nikdy do bytu nevpouštějte
osoby, které neznáte,

-

zvoní-li opravář, pracovník plynárny či jiných
služeb, nechte si před jeho vpuštěním do bytu
předložit jeho služební průkaz a pokud možno pro
ověření zatelefonujte na příslušný úřad,
-

Obr. 2: Panoramatické
kukátko.

s neznámými

Obr. 1: Nechte si předložit
průkaz.

nepodléhejte
lákavé
vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky
výher a výhodných koupí odmítejte – v naprosté
většině jde o podvod.

Pro
Vaše
bezpečí
si
pořiďte
dveřní
panoramatické kukátko a pojistný řetízek (ten
zabrání případnému pachateli vniknout do Vaší
domácnosti). Na dveře Vašeho bytu si dejte
jmenovku v množném čísle, a to i v případě, že
žijete sami, např. „Novákovi“ místo „Nováková“. Jak
účinně zabezpečit Vaši domácnost proti vloupání
naleznete v kapitole „Jak zabezpečit vaši domácnost
při odjezdu na dovolenou“.

Preventivně:
-

pokud nemáte doma bezpečný trezor, nemívejte více peněz v hotovosti či
cenné věci,

-

peníze mějte uloženy na bankovním účtu nebo v bezpečnostní schránce
v bance,

-

své cennosti si vyfotografujte (při případné krádeži Vám tyto fotografie
usnadní jejich identifikaci),

-

u elektroniky a cennějších spotřebních výrobků si opište jejich výrobní
čísla,

-

nikdy nikomu neříkejte, kolik máte doma peněz a jaké vlastníte cennosti.

Pachateli této trestné činnosti bývají jak muži tak i ženy a pracují
jednotlivě i skupinově. Vybírají si místa, kde žije hodně seniorů, jako jsou
starší domy ve středu města, případně rodinné domky na vesnicích.
Vynalézavost podvodníků nezná mezí, proto buďte maximálně obezřetní
při tom, koho pustíte do Vaší domácnosti.
Pokud si všimnete, že se po domě pohybuje podezřelá osoba, neváhejte
a přivolejte Policii ČR (tísňová linka 158).
Jak předejít
domov:

podvodu

nebo

okradení

mimo

-

opět je nezbytné být opatrný a nedávat se
zbytečně do řeči s cizími lidmi,

-

nekupujte nic „výhodně“ na ulici od neznámých
lidí.

Další rady, jak předejít okradení a co dělat,
pokud k němu již dojde, naleznete kapitole „Co dělat
v případě kapesní krádeže“.

Obr. 3: Buďte obezřetní i na
ulici.

V případě, že se stanete obětí trestného činu,
oznamte vše co nejdříve na nejbližší služebně policie.
Pokuste se policistům sdělit co nejvíce informací
(popis pachatele, směr, kterým opustil místo činu
apod.).

Chcete se dovědět více o tom, jak se správně chovat při
mimořádných událostech? V rámci projektu „Vaše cesty k bezpečí“
Vám Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR a Diecézní
charitou Brno nabízí další tipy našich chytrých blondýnek, které Vám
na webové adrese www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci poradí, jak
nejlépe vyřešit i jiné situace, ohrožující Vaši bezpečnost, zdraví, životy
a majetek.

