Inicjatywa realizowana we współpracy z:

Straż Sąsiedzka dla
lokatorów mieszkań
Uczestnictwo w Straży Sąsiedzkiej jest bezpłatne. Aby dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z lokalnym komisariatem policji, władzami gminy lub swoją firmą
ubezpieczeniową.
Więcej informacji oraz formularze na stronie www.samverkanmotbrott.se

– Zwiększ bezpieczeństwo
i zmniejsz przestępczość

Środki zapobiegawcze

Wskazówka:
Jeśli podejrzewasz lub jesteś
świadkiem działalności
przestępczej, zapisz swoje
obserwacje, a następnie
przejdź na stronę
www.polisen.se i powiedz
policji, co widziałeś lub
słyszałeś.
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Minimalne
wymagania wobec
Straży Sąsiedzkiej
1 Czujność
Bądź czujny. Zadzwoń na
policję pod numer 114 14, jeśli
zauważysz podejrzane działanie lub zadzwoń pod numer
112, jeśli jesteś świadkiem
przestępstwa.
2 Jeśli wyjedziesz
Poinformuj sąsiadów o swojej
nieobecności.

Spraw, aby Twój budynek mieszkalny i okolica były
bezpieczniejsze i zgłoś się do Straży Sąsiedzkiej, gdzie
wspólnie pracujemy nad zmniejszeniem poziomu
przestępczości i nieporządku.

3 Przedmioty wartościowe
Zabezpieczaj cenne przedmioty – nie ma bezpiecznych
miejsc, których nie znajdą
złodzieje.
4 Środki zapobiegawcze
Zapoznaj się ze środkami
zapobiegawczymi.

• Zamontuj w drzwiach wejściowych do swojego mieszkania
atestowany zamek.
• Zastanów się nad zainstalowaniem w drzwiach mechanizmu
antywłamaniowego.
• Upewnij się, że wszystkie okna
i drzwi werand są wyposażone
w blokady – zwłaszcza, jeśli
mieszkasz na parterze, pierwszym piętrze lub na poddaszu.
• Czy Twoja poczta wystaje ze
skrzynki na listy? Zainstaluj
bezpieczną skrzynkę na listy po
wewnętrznej stronie drzwi. Dzięki
temu złodzieje nie będą wiedzieli,
czy masz w skrzynce jakieś listy
oraz nie otworzą jej za pomocą
klucza.
• Zamontuj osłonę na zamek po
wewnętrznej stronie drzwi.
• Zamknij kosztowności i dokumenty tożsamości, np. swój paszport, w certyfikowanym sejfie.
• Oznacz swoje kosztowności.
Zwiększa to Twoje szanse na zwrot
skradzionych towarów i utrudnia
złodziejom ich sprzedaż.
• Skuteczne blokady mechaniczne można doposażyć w alarm
dźwiękowy. To pozwala skrócić
czas przebywania włamywacza
w domu i przyciąga uwagę sąsiadów.
• Zadbaj o automatyczne włączanie
i wyłączanie świateł, najlepiej w
nieregularnych odstępach i tylko
wtedy, gdy na zewnątrz jest ciemno.
• Za pomocą timera, zaprogramuj
radio tak, aby włączało się
i wyłączało, aby z mieszkania było
słychać hałas.
• Zainstaluj oświetlenie zewnętrzne
z czujnikiem ruchu obok wejścia,
a także obok drzwi werandy, na
przykład w podwórzu.
• Nie przechowuj kosztowności na
strychu lub w piwnicy.

W jaki sposób lokatorzy mogą utworzyć
Straż Sąsiedzką?
Jeśli chcesz, żeby w Twoim budynku mieszkalnym funkcjonowała Straż
Sąsiedzka, najpierw skontaktuj się z
sąsiadami i zapytaj, kto jest zainteresowany inicjatywą. Możesz też poprosić
właściciela nieruchomości lub zarząd
wspólnoty mieszkaniowej, aby skontaktował się z pozostałymi lokatorami i ocenił
ich zainteresowanie. Następnym krokiem
jest skontaktowanie się z lokalną policją
w celu powołania Straży Sąsiedzkiej.
Jednemu z lokatorów Twojego budynku
powinna zostać powierzona funkcja osoby kontaktowej do komunikacji pomiędzy
policją a pozostałymi lokatorami.

Wskazówka:
We przypadku wspólnoty
mieszkaniowej, wyznaczona
osoba do kontaktu może
być członkiem zarządu, który ma już kontakt z mieszkańcami, np. przy pomocy
poczty e-mail, wiadomości
sms lub aplikacji mobilnej.

gania przestępczości. W szkoleniu mogą
uczestniczyć także inne podmioty, takie
jak straż pożarna
i służby ratownicze, właściciele nieruchomości, przedsiębiorstwa, firmy ubezpieczeniowe itp.
Policja zamówi znaki i naklejki od
Szwedzkiego Stowarzyszenia Zapobiegania Kradzieży (SSF Stöldskyddsföreningen) do oznakowania drzwi i okien,
demonstrując w ten sposób, że budynek
jest nadzorowany przez Straż Sąsiedzką.

Jeśli mieszkasz w wynajętej nieruchomości, wówczas w działalność Straży Sąsiedzkiej należy zaangażować właściciela
nieruchomości. Właściciel nieruchomości
może np. być zobowiązany do podjęcia
określonych działań, takich jak zabezpieczenie nieruchomości przed włamaniem,
zainstalowanie dodatkowego oświetlenia
wokół budynku lub zapewnienie pomieszczenia na zebrania Straży Sąsiedzkiej.

Niniejsze znaki i naklejki sygnalizują, że
lokatorzy budynku:
• Zostali przeszkoleni w zakresie inicjatywy Straży Sąsiedzkiej
i zapobiegania przestępczości.
• Podejmują działania na rzecz zapobiegania przestępczości.
• Są bardziej czujni.
• Wiedzą, co należy robić, gdy zaistnieje
podejrzenie zamiaru popełnienia przestępstwa.

Po skontaktowaniu się z policją, policja
zaprosi lokatorów na spotkanie informacyjne i przeprowadzi niezbędne szkolenie.
Dowiesz się m.in. jak działa Straż Sąsiedzka oraz jakie środki należy podejmować w
celu poprawy bezpieczeństwa i zapobie-

Niemniej jednak uwidocznienie znaków
Straży Sąsiedzkiej nie wystarczy do jej
skutecznego działania. Podstawą sukcesu
jest czujność i aktywna współpraca na
rzecz zapobiegania przestępczości w
nieruchomości i w okolicy.

Czytaj więcej
Dodatkowe informacje na
temat Straży Sąsiedzkiej, filmy
oraz przydatne linki znajdują
się na stronie
www.samverkanmotbrott.se

W przypadku
incydentu
W przypadku podejrzenia przestępstwa
Jeśli zauważysz na terenie obiektu
niecodzienną sytuację, zachowaj szczególną uwagę i zanotuj wszystko, co
widzisz, na przykład wygląd podejrzanych lub numery rejestracyjne obcych
pojazdów. Możesz również zgłosić
wydarzenie na policję pod numerem
114 14 lub za pośrednictwem strony
www.polisen.se. Pokaż się i spróbuj
nawiązać kontakt, na przykład poprzez
rozmowę z podejrzanymi nieznajomymi. Jeśli to przestępcy, mogą zrezygnować ze swoich zamiarów, gdy uświadomią sobie, że zostali zauważeni.
Jeśli dochodzi do przestępstwa
Jeśli dochodzi do przestępstwa, zadzwoń na policję pod numer 112, stań 
się widoczny dla sprawców oraz zwróć
uwagę na ich wygląd fizyczny i wszystko, co zauważysz. Bądź na miejscu, aby
spotkać się z policją i poinformować o
sytuacji osobę kontaktową i sąsiadów.
Nie podejmuj bezpośredniej interwencji, chyba że masz całkowitą pewność,
że odniesiesz sukces, ponieważ taka
sytuacja może narazić Cię na ryzyko
doznania fizycznych obrażeń.

W jaki sposób lokatorzy mogą zapewnić bezpieczeństwo w budynku?
Ważne, aby wszyscy sąsiedzi ze sobą współpracowali i pomagali w zapewnieniu bezpieczeństwa
w budynku. Oto kilka wskazówek, które mogą
okazać się przydatne.
• Jeśli planujesz krótki wyjazd, poinformuj
o tym fakcie sąsiadów (oraz poinformuj osobę
kontaktową, jeśli Twoja nieobecność będzie
dłuższa niż kilka dni).
• Jeśli zauważysz obcych w budynku lub usłyszysz podejrzane odgłosy, bądź uprzejmy ale
dociekliwy. Nie bój się zadać pytań typu: Czy
przychodzi Pan/Pani do kogoś w odwiedziny?
Czy mieszka tu Pan/Pani od niedawna? Nie
wydaje mi się, byśmy się wcześniej spotkali.
• Nie pozwól nieznajomym wchodzić lub wychodzić z budynku razem z Tobą. Traktuj drzwi
wejściowe tak, jak drzwi do swojego mieszkania.
• Poinformuj swoich sąsiadów, jeśli Twoje mieszkanie mają odwiedzić agenci nieruchomości.
• Poproś sąsiada, żeby w przypadku listów wystających z Twojej skrzynki pocztowej, wcisnął
je zdecydowanie do środka.

Straż Sąsiedzka dla
lokatorów mieszkań
Niniejsza broszura
zawiera informacje dotyczące utworzenia i prowadzenia Straży Sąsiedzkiej
(Grannsamverkan) w budynku mieszkalnym oraz w jaki sposób można
zapobiec przestępstwom w budynku
i w jego pobliżu.
Celem Straży Sąsiedzkiej jest obniżenie atrakcyjności poszczególnych
dzielnic dla prowadzenia działalności
przestępczej. Odbywa się to w oparciu
o zwiększony monitoring prowadzony
przez lokalnych mieszkańców oraz
środki mające na celu ochronę domu
i odstraszanie włamywaczy.

Celem Straży Sąsiedzkiej jest zmniejszenie przestępczości i zwiększenie
bezpieczeństwa w Twoim domu i w
okolicy, co w rezultacie zapewni Ci lepszy komfort życia i spokój ducha. Aby
osiągnąć ten cel, lokatorzy budynku
współpracują, wspierają się i pomagają
sobie nawzajem, monitorując, co dzieje się w okolicy i utrzymując kontakt
z policją. Straż Sąsiedzka pomaga też
dowiedzieć się więcej na temat różnych zagrożeń i sposobów zapobiegania stratom, chroniąc Twój dom przed
przestępczością.

