
Sigurni ljudi, sigurna mjesta

SERIJA NSW POLICIJE O ZAŠTITI OD KRIMINALA
Zaštitite svoju djecu

Za davanje informacija o kriminalu. To može biti anonimno.Za situacije koje nisu hitne.Za hitne ili po život opasne situacije.

Sigurnost i dobrobit naše djece je nešto najvažnije. Kao roditelji i staratelji ne možemo uvijek biti uz svoju 
djecu da ih posavjetujemo i zaštitimo. 

Kad su vani, djeca mogu naići na situacije u kojima je najvažnije znati donositi dobre odluke. S tim na umu, 
ako svoju djecu podučimo koje su reakcije odgovarajuće u određenim situacijama, to će im pomoći da 
izbjegnu nevolje i opasnost.

Ovdje su navedeni jednostavni korisni savjeti koje možete dati svojoj djeci kad izlaze. 

Zaštitite svoje dijete kad pješke ide kući 
■■ UVIJEK identificiraj sigurna mjesta na putu od škole do kuće. 

■■ NEMOJ zastati i razgovarati s nepoznatim ljudima. Idi ravno kući ili do namjeravanog odredišta. 

■■ UVIJEK nađi sigurno mjesto ako te nešto prestraši. Ta mjesta uključuju škole, trgovine, crkve ili 
policijsku/vatrogasnu/ambulantnu postaju, i reci im da si prestrašen. 

■■ NIKADA ne ulazi u auto s nepoznatom osobom.

Zaštitite svoje dijete u javnom prijevozu 
■■ NIKADA ne putuj u izolirane dijelove. Nađi kupe pun ljudi, kupe sa zaštitarom (označen plavim 

svjetlom) ili u prednjem dijelu autobusa. 

■■ UVIJEK putuj u grupi prijatelja ako je moguće. 

Zaštitite svoje dijete na javnim mjestima 
■■ UVIJEK sa sobom nosi kontakt broj svojih roditelja. (Na kartici pričvršćenoj na odjeći, napisano na 

ruci ili u svom telefonu.)

■■ NEMOJ otići od obitelji ili prijatelja a da im ne kažeš kamo ideš, kad ćeš se vratiti i s kim si.

■■ UVIJEK se makni od tuče ili svađe, ružnog ili agresivnog ponašanja, i sa sobom odvedi i svoje prijatelje.

■■ ZAPAMTI, uvijek svojim roditeljima, staratelju ili učitelju reci ako se nešto dogodilo.

Za više informacija o sprječavanju kriminala  
posjetite nas na www.police.nsw.gov.au
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