
Як не стати жертвою злочину
У яких ситуаціях потрібно 
завжди відповідати “ Ні ”

Якщо тобі пропонують 
зайти в гості чи підвезти до 

дому.
Якщо у відсутність батьків 

прийшла малознайома людина 
не можна її впускати у 
будинок чи йти із нею.
Якщо новий знайомий 

пригощає вас чим не будь.



Слайд 4

На все уговоры пойти куда-то, чтобы посмотреть что-то или 
поиграть, надо ответить «Нет!», даже если интересно. А 
придя домой надо рассказать взрослым об этом человеке. 
Но как быть, если взрослый очень настойчив? Если он 
говорит: «Я думал, что ты уже большой, а тебе, 
оказывается, мама не разрешает!» Это очень опасно!

- На усі просьби піти куди не будь, 
допомогти потрібно відповідати “Ні“, 
навіть коли цікаво.  А прийшовши до 
дому розкажіть дорослим про цю 
людину. Якщо незнайомий дуже 
наполегливий , коли він говорить “Я 
думав, що ти вже  великий, а тобі 
мама не дозволяє!” Це дуже 
небезпечно. 
- Не заходьте   в незнайомі 
приміщення, тим більше з 
незнайомими людьми.Однак, може,  
дійсно потрібна допомога? Якщо 
маєте мобільний телефон, 
запропонуйте зателефонувати 
рятувальникам  (телефон для дзвінка 
з мобільного телефону в надзвичайних 
обставинах – 112)



Збираючись на дискотеку або 
будь-яке інше місце, де  буде 
чимало людей, подумай про свій 
зовнішній вигляд. Надто 
відкритий чи 
незвичний одяг може 
спровокувати інших на злочин.  
Не треба захоплюватися 
дорогими прикрасами. 
Подумайте, про взуття, у 
якому будете, - воно має бути 
зручним не лише для танців, 
а й у разі потреби для втечі від 
переслідувачів. Не втрачайте 
пильності жодної хвилини!



Не бажано вирушати в дорогу 
темними вулицями 
з незнайомими людьми. Краще 
знайдіть компанію серед своїх 
приятелів. У разі необхідності 
зателефонуйте батькам. У 
крайньому випадку, 
ще залишаючись на дискотеці, 
у присутності інших людей і 
так, щоб це чули ваші 
незнайомі провожаті, 
зателефонуйте додому 
та повідомте батьків про те, 
з ким ви вирушаєте до дому. 



Що потрібно знати, щоб не 
стати жертвою злочину:
-Коли тебе питають, як знайти  
вулицю , поясни, як дійти, але ні 
у якому разі не проводь людину. 
- Якщо тебе намагаються 
переконати, відповідай, що тобі 
потрібно попередити батьків.
- Якщо незнайомець пропонує 
подивитися на щось чи заробити 
гроші відповідай “ Ні ”.
- Якщо тобі пропонують сісти у 
машину, як можна далі відійди 
від неї і ні в якому разі не сідай у 
неї.  



Якщо ви прийшли до дому, а двері будинку відкриті або 
з із неї  виходить незнайома людина, ви не повинні 
заходити в будинок або підходити до незнайомця. 
Зверніться до сусідів, попросіть викликати міліцію. 
Спробуйте від сусідів подзвонити собі додому. Не 
намагайтеся стежити за підозрілою людиною – це дуже 
небезпечно. Помітивши вас, правопорушник може 
вирішити позбавитися небажаного свідка!



неНе затримуйся по дорозі зі 
школи до дому . 

Залишаючи будинок, 
надійно закривай вікна і 
двері.
Не розповідай, що в дома 
зберігаються дорогоцінні 
речі. 

Не слухай на вулиці 
аудіоплеєр, ти перестаєш чути 
навколишні звуки, робишся 
розсіяним, він може 
привернути увагу злочинця.



Нічого не бери у незнайомих 
людей навіть якщо вони 
пропонують цікаві речі.

Коли тобі довелось захищатися 
самостійно роби все можливе 
для врятування свого життя.
Якщо можеш утекти роби це 

несподівано і швидко.
Запам'ятай  

Життя і здоров'я 
найдорожче.



Як уберегтися від грабежів і насильства

 Не ходить поодинці

 Будьте уважними до нових знайомств

 Не вживайте алкоголь або наркотики

 Не панікуйте

 Дійте спокійно

 Якщо вас переслідують – прямуйте до 

людних місць, перейдіть на біг, кричить: 

пожежа! Горимо!” 

 Уважно відчиняйте двері, не приводьте 

випадкових або малознайомих людей додому;

 Якщо ви, входячи до свого будинку, виявили 

щось підозріле (зламані двері) – нічого не 
торкайтеся, краще подзвонити до міліції від 
сусідів. Не варто рватися в бій – здоров'я 

дорожче майна


