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Cizí člověk je kdokoliv, ke komu nemáme důvěrný vztah. Může to být i člověk, kterého vídáme každý den!
Cizí lidé mohou dítěti zle ublížit. dětem musíme neustále dokola zdůrazňovat nebezpečí, která je mohou
potkat při kontaktu s neznámými lidmi.
Rady pro rodiče

Když je někdo cizí, neznamená to, že je zlý. Neznamená to ani, že je hodný. Nikdy nevíme, jaký je doopravdy cizí člověk. Od cizích lidí
je proto třeba zachovávat odstup a raději jim nedůvěřovat.
• kontakt vašich dětí s cizími lidmi nikdy nepodceňujte
• chtějte vždycky vědět, s kým a jak vaše dítě tráví volný čas
• pokud vám dítě oznámí, že mu někdo cizí nabízel například sladkosti, nenechte si to pro sebe
• v případě nejistoty ohledně chování cizích lidí v okolí vašeho dítěte se vždy obraťte na Policii České republiky
• vysvětlete dítěti, že NIKDO (ani žádný blízký příbuzný!) nemá právo mu ubližovat ani dělat něco, co je mu tělesně nepříjemné

PREVENTIVNÍ MINIMUM
NIKOMU NEOTEVÍRAT
•

dveře neotevírám za žádnou cenu, ať je žádost cizího člověka jakákoli a zdá se být pravdivá

NIKAM S CIZÍMI LIDMI NECHODIT
•

i kdyby nabídky zněly sebelákavěji a sebevíc přesvědčivě

NIC SI OD CIZÍHO NEBRAT
•

ani cukrovinky, ani peníze, ani hračky, vůbec NIC

NEVĚŘIT CIZÍM LIDEM
•

cizí člověk může být zlý

NEMLUVIT S CIZÍMI LIDMI
•
•

cizím lidem nedávám žádné informace, o sobě, o rodině, ani kde bydlím
naučte dítě slušně odpovědět: „Já s Vámi mluvit nechci.”

NESCHOVÁVAT SE NA OPUŠTĚNÉM MÍSTĚ
•

když mají děti strach z kohokoliv cizího, kdo za nimi jde nebo na ně mluví, ať rychle jdou na místo, kde je hodně lidí - obchod,
zastávka, restaurace. Ať neváhají křičet! A hodně nahlas

NESEDAT DO CIZÍHO AUTA
•

k cizím autům ani nepřistupuj

VŠECHNO TO DOMA ŘÍCT
•
•

vysvětlete dětem, že pokud je cizí člověk oslovil nebo o něco žádal, je důležité, aby vám to řekly
pochvalte je za jejich odvahu, za to jak jednaly a popřípadě jim vysvětlete, jak se mají do budoucna zachovat
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