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Keep Safe Scotland — додаток для телефону 

  

Мета програми KEEP SAFE — 

допомогти людям з обмеженими 

можливостями відчувати себе в 

безпеці у своїй громаді. 

  

KEEP SAFE співпрацює з 

місцевими магазинами та 

будівлями громадського 

користування, аби створити 

безпечні місця для людей, куди 

вони можуть звернутися в разі 

потреби в допомозі. 

  

У магазинах та інших будівлях на 

помітному місці на вікні буде 

наклеєний стікер KEEP SAFE. 

 

 

Ви можете отримати картку 

KEEP SAFE, на якій зазначена 

важлива інформація про вас і 

контактні дані тих, хто може вам 

допомогти. 
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Якщо вам буде потрібна 

допомога, ви зможете зайти до 

магазину або будівлі, на якій ви 

побачили логотип KEEP SAFE. 

Там вам допоможуть. 

 

 

 

Вам допоможуть зв’язатися з 

людиною, яку ви вкажете, щоб 

вона прийшла й допомогла вам. 

 

Співробітники можуть підказати, 

як потрапити туди, куди вам 

потрібно. 

 

 

Там можуть зателефонувати в 

поліцію, якщо вам це необхідно. 

  

Ви можете знайти всі місця KEEP 

SAFE у додатку для телефону 

Keep Safe Scotland. 

 



 
Сторінка 3 з 4 

 

  

Ви можете завантажити його в 

магазині Apple або Google Play. 

 

 

 

Додаток для телефону має 

4 розділи, де ви можете отримати 

більше інформації. 

 

 

За допомогою розділу «Keep 

Safe» ви можете знайти всі місця 

KEEP SAFE у Шотландії. 

 

 

Тут можна спланувати свій 

маршрут. 

 

Або знайти найближче місце 

KEEP SAFE. 

Або знайти інші місця, де діє 

Keep Safe. 

 

 

За допомогою розділу «Поліція 

Шотландії» ви зможете 

повідомити про злочини на ґрунті 

ненависті. 
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Ви можете подати повідомлення 

у режимі онлайн (у неекстрених 

випадках). 

 

Зателефонувати за номером 101 

(у неекстрених випадках). 

 

Або за номером 999 (в екстрених 

випадках). 

  

У розділі «Інформація про 

громади» ви зможете дізнатися, 

що відбувається в інших районах 

Шотландії.   

  

У розділі «I Am Me» міститься 

детальніша інформація про 

благодійну організацію I Am Me в 

Шотландії. 

 

Щоб знайти додаткову 

інформацію, перейдіть на веб-

сайт 

www.iammescotland.co.uk 

 

http://www.iammescotland.co.uk/

