
KONCEPCIJA ASMENS SAUGUMAS
 Asmens, Šeimos ir Visuomenės Saugumas

1. Aplinka : 

Bloga kriminalinė situacija:

 Užpuolimai (grupiniai, ginkluoti) - suspardytas vyrukas per Patriko dieną, bandymas 
įsiveržti i MC Donald - durų langai išdaužyti, su dujų balionėliu nupurkšti apsauginiai), 
vyrukui perpjauta gerklė Henry str., apsauginių užpuolimai su peiliais (Finglas, Dolphins 
Barn, Prussia st..), jaunimas gavo į kuprą Howth ( pabaigoj įmetė į vandenį ir ruošėsi 
papjauti ) - NERIBOTAS ŽIAURUMAS - DĖL NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO IR GRUPĖS 
ĮTAKOS ( 5 Ne, Biomechaniniai Principai - Psichinės Reakcijos- Taimingas);

 Mašinų nuvarymas /bandymas užgrobti mašinas - ( po kelis per savaitę- su žmonėm);

 Apsaugoj: vagystės, peraugančios į smurtą jei nepavyksta pavogti arba vagą bandoma 
areštuoti (Arešto Procedūros - Savigyna, Kovinė Savigyna, Įstatiminė bazė - BFP, 
Spec Fizinis ir Kovinis Parengimas); Fails Arrest - G4S - belekiek neteisėtų areštų - 
nuostoliai kompanijai;

2. Elgesys: 

 Paprasti žmonės nežino kaip elgtis tokiose situacijose nes tikisi , kad kas nors kitas 
išspręs jų problemas ( policija, apsauga, Batmenas ir t.t.);

 O dauguma apsauginių nemoka elgtis tokiose situacija ( net jei ir norėtų). Motyvacijos ir 
Profesionalumo trūkumas. Pagrindinis argumentas - daugiau pinigų mokėtų - tada ir 
dirbčiau profesionaliai. 

 Užburtas ratas - Savininkas moka minimaliai  nes apsauginis belekoks. Apsauginis 
imituoja darbą nes savininkas mažai moka. Vagys daro ką nori nes apsauginiai neatlieka 
savo darbo. 

 Nukenčia visi - Savininkui - tiesioginiai nuostoliai dėl vagysčių, netiosioginiai - dėl 
tikimybės kad kas nors sužeis apsauginį ( kuris net negali savęs apginti- ką jau kalbėti 
apie darbuotojų ir klientų saugumą).

 Išvada no:1  - kai Savininkas moka 60 € žmogui už darbą ( kuris to  darbo neatlieka ir 
dar gali būti sužeistas darbe) jis ne tik kad išmeta tuos piningus. Jis dar ir RIZIKUOJA 
PRIMOKĖTI ( apsauginio sužeidimo atveju!)

 Išvada no:2 - Gal geriau sumokėti 100€ ir žinoti kad darbas bus padarytas 
profesionaliai?

 Išvada no:3  - arba investuoti į žmonių parengimą arba paieškoti tų, kurie jau pasiruošę.
 Problema- Profesionalai įpratę gerai atlikti savo darbą ( Profesinė Savigarba). Bet jie 

taip pat įpratę kad juos gerbtų ir neknistų jiems proto tie, kuriems jie dirba ( čia ne tik 
Airijos problema).



3. Saugi Visuomenė prasideda nuo Saugaus Asmens:

 Tik sugebėdamas apsiginti pats sugebėsi apginti savo Šeimą ir kitą Žmogų.Kiekvieno iš 
mūsų Pareiga- Būti Stipriu. Tik būdami stiprūs mes galime sukurti Saugią Visuomenę.

 Pastebėjimas1: tiems, kas tikisi kad juos kas nors gelbės - prisiminkite masines riaušes ( bet 
kurioj šalyje). Policija tokiose situacija yra suvaržyta ( įstatymų ir laiko). Kol kas nors susiruoš 
jus gelbėti - jau gali ir nebūti ko gelbėti. Vienintelis būdas Turėti Šansą Išgyventi/Išlikti - 
Būti tam Pasirengusiu.

4. Vertybės:

 . Gyvenimas tai Kova. Tik mokėdami Kiekvienas iš mūsų pirmoj eilėj yra KARYS
Apsiginti Patys, galėsime Apginti savo Šeimą. Tik taip sukursime Saugią Visuomenę.



5. Misija:
kartu padarykime, kad Gyventi Būtų Saugiau:

  išmokime apginti save( savigynos kursai paprastiems žmonėms, savigynos kursai 
moterims);

 išmokime  dirbti komandoj ( savigynos kursas Šeimai- Komandinis Darbas);

 Profesionalų tobulinimosi kursai ( Asmens Apsaugos, Taktinio Šaudymo, Kovinės 
Savigynos Kursai)

   
 Investuokite į savo Sugebėjimą Apsiginti. Kitaip sumokėsite tiems, Kurie Jus Skriaus.
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