
 

 unikaj pustych, wyludnionych miejsc, np. przystanków autobusowych, i pustych 
autobusów. Jeżeli zdarzy ci się jechać takim autobusem siadaj blisko kierowcy, 

 unikaj źle oświetlonych części miasta, 
 nie przyjmuj od nieznajomych propozycji podwiezienia szczególnie wieczorem  

i w godzinach nocnych, 
 sam również nie zabieraj przypadkowych pasażerów, 
 idąc zwłaszcza w nocy nie skracaj sobie drogi przez parki, ciemne ulice, bramy  

i podwórka, 
 unikaj pojawiania się samotnie na ulicy z widoczną biżuterią, drogą teczką, 

telefonem komórkowym czy laptopem, 
 idąc nocą bądź zawsze czujny, staraj się obserwować otoczenie, zwracaj uwagę 

na wszystko co dzieje się dookoła, 
 idąc nie trzymaj rąk w kieszeniach, abyś w razie potrzeby mógł się bronić, 
 kluczyki do samochodu, klucze do mieszkania miej zawsze pod ręką, aby w razie 

potrzeby można było z nich szybko skorzystać, 
 nawet jeśli się boisz, nie daj tego poznać po sobie, idź szybkim ale równym  

i zdecydowanym krokiem, 
 jeżeli znajdziesz się w niebezpieczeństwie krzycz głośno to może odstraszyć 

napastnika i sprowadzić pomoc, 
 pamiętaj, że możesz być przez przestępcę obserwowany w różnych momentach 

swoich zajęć np. w banku, w sklepie czy restauracji płacąc rachunki, w ten sposób 
zbiera informacje pomocne w dokonaniu na ciebie napadu. 

 

 raczej nie stawiaj oporu, lepiej oddać napastnikowi torebkę niż odnieść ciężkie 
obrażenia lub ryzykować utratę życia. Nie podejmuj żadnych działań, które mogą 
sprowokować jego brutalne zachowanie, 

 bron się, jeśli wiesz, że potrafisz uczynić to skutecznie (znasz chwyty obronne, 
masz miotacz gazu i potrafisz go użyć, dysponujesz większą siłą niż wydawało się 
to napastnikowi), albo gdy w pobliżu jest ktoś, kto przybędzie Ci z pomocą, 

 w żadnym wypadku nie stawiaj oporu gdy napastnik grozi pistoletem lub nożem. 
On też działa w stresie niekiedy nawet większym niż jego ofiara i może zrobić coś 
nieobliczalnego, czego przy biernej postawie ofiary nie uczyniłby. 

  


