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TARTALOM:
1. TÁMOP 5.6.1.C-11/2. pályázat hírek röviden – Nyáron történt…
2. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület bemutatása
2013. szeptemberi hírlevelünkben beszámolunk a TÁMOP projekt keretében, a nyári idegenforgalmi
szezonra vállalt feladatainak teljesüléséről.
Bemutatjuk a Fehér Gyűrű Áldozatvédelmi Kht. és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
közötti együttműködést, továbbá hírlevelünkhöz mellékelten csatoljuk a Fehér Gyűrű magyar, angol
és német nyelvű tájékoztató kiadványát és az országban működő irodák elérhetőségeit szintén három
nyelven.

TÁMOP 5.6.1.C-11/2. pályázat hírek

1. A nyári idegenforgalmi időszakban történt…

Főkapitányságunk konzorciumi partnereivel (Veszprém Megyei KH Igazságügyi Szolgálatával,
Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége) közösen valósítja meg „Az áldozattá válás megelőzését
és az áldozatsegítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi kohézió
erősítésével” című, TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0008 kódszámú projektet.

A projektben kiemelt figyelmet fordítunk a nyári idegenforgalmi szezon prevenciós feladataira és
célcsoportjára.
A
programelem
célcsoportja
a
Veszprém megyébe látogató turisták, a
megyén kívül élő, de megyénkben
nyaralók, illetve az itt csak időszakosan
tartózkodók, akik rendelkeznek nyaraló
vagy
egyéb
lakóingatlannal.
A
célcsoport két részre oszlik. Nagyobb
részét a megyénkbe látogató magyar és
külföldi turisták alkotják. Számukra
helyben főleg a Rendőrség, a
Polgárőrség munkatársai, valamint a
közterületi
bűnmegelőzési
tevékenységet folytató diákjárőrök
adnak át célirányosan prevenciós
kiadványokat az erre alkalmas helyeken
és szituációkban (pl. parkoló, strand).
Ebben az esetben a személyes szóbeli
felvilágosítás a célcsoport óriási
létszáma miatt nem kivitelezhető,
legfeljebb az akut veszélyhelyzetekben
(pl.
lehúzott
ablakkal
kívánja
gépkocsiját a parkolóban hagyni a
turista és ekkor szólítják meg).
Megközelítésük másik módja a turisták
által igénybe vett szolgáltatásokhoz
kötődik. Nevezetesen a szállodák, a
kempingek, a fizető szálláshelyek,
idegenforgalmi
rendezvények,
a
tourinform irodák, strandok, illetve a
benzinkutak (a Balatontól távolabbiak
is). Ezeken a helyeken rövid prevenciós
kiadványokat helyezünk el. Mivel a célcsoport jelentős része külföldi állampolgár, így a kiadványokat
(beleértve a strandokon lejátszandó hanganyagokat is) több nyelven (angol, német, cseh, lengyel)
készítjük el. A célcsoport kisebb része azok, akik a megyében csak időszakosan (maximum néhány
hónap évente) tartózkodnak, de rendelkeznek nyaraló, vagy egyéb lakóingatlannal. Ezek jelentős része
a bakonyi vagy a Balatontól távolabb eső kis falvakban találhatók. Megközelítésük a Rendőrség, a
Polgárőrség munkatársain és az önkormányzatokon keresztül valósül meg. Esetükben meghatározó a
szóbeli, személyes információátadás, a folyamatos kapcsolattartás.
A turisták esetében főként az alkalmi lopások, betöréses lopások, gépkocsi feltörések, gépkocsi
lopások, strandi lopások, közlekedési balesetek, rablások csökkentését szeretnénk elérni az
áldozattá válás megelőzését szolgáló figyelemfelhívásainkkal, ajánlásainkkal, de célunk az
áldozattá váltak segítése is.
A célcsoportok elérésében, a prevenciós ajánlásaink és kiadványaink részükre történő
eljuttatásában nagy szerepe van megyénk polgárőrségének, körzeti megbízottainak, az idős
kortárssegítőknek, együttműködő partnereinknek, az állami és civil, teljes ellátó- és segítő
szférában dolgozó szakembereinek, társszerveinknek, valamint a helyi önkéntes segítő
állampolgároknak.
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Idegenforgalmi szezon potenciális
áldozatainak védelméért az idei
nyári időszakban diákjárőröket,
diáktolmácsokat alkalmaztunk,
és főként a polgárőrség tagjai
segítségével fokozott közterületi
jelenlétet biztosítottunk.
Fontos számunkra, hogy a
strandolók
és
a
turisták
biztonságának védelme érdekében
is megtegyünk mindent. A
strandok
üzemeltetőinek
segítségével
felmértük
a
strandok aktuális bűnmegelőzési
szempontú védelmi állapotát.
Ennek megfelelően állítottuk
össze és ajánlottuk ki a strandolók
védelmét
szolgáló
komplex
bűnmegelőzési eszköztárunkat.
Az idegenforgalmi szempontból kiemelt településeken, így Balatonfüreden, Balatonfűzfőn,
Veszprémben, Tapolcán és Badacsonyban minicentrumokat működtettünk a helyi igények fokozott
kielégítésére.

2. FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület
A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület, az Európai Áldozatvédő Fórum tagja, továbbá a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság között 2012 júniusában került sor együttműködési
megállapodás aláírására.

Az együttműködés célja a bűncselekmények megelőzése, a bűnözés áldozatainak segítése, továbbá az
állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény VII. fejezetében előírt együttműködési
kötelezettség teljesítése az áldozati jogok érvényesülésének elősegítésében, a másodlagos áldozattá
válás megelőzésében és az áldozatok segítése terén.
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A Főkapitányság az együttműködés keretében biztosítja, hogy területi és helyi szinten
elhelyezésre kerüljön az Egyesület által elkészített és a kapitányságokra eljuttatott többnyelvű
tájékoztató.
A Főkapitányság engedélyével a bűncselekmények elkerülésére, megakadályozására vonatkozó
felvilágosító, bűnmegelőző és a bűncselekmények áldozatinak segítését célzó tevékenység végzésére az
Egyesület megbízottja
- a főkapitányság Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. szám alatti, külső, Vitéz utcai bejárattal nyíló
irodahelyiségében hetente két alkalommal, kedden és csütörtökön 16.00 – 17.00 óra között
ügyfélfogadást tart, továbbá
- a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Balatonfüred, Fürdő u. 15. szám alatti, külső bejárattal
nyíló irodahelyiségében a nyári időszakban, minden év július 1. napjától augusztus 31.
napjáig, hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken 14.00 – 18.00 óra között
ügyfélfogadást tart.
Az Egyesület segít a Főkapitányságnak az áldozatvédelmi, áldozatsegítő prevenciós tájékoztató
kiadványok, ismeretek terjesztésében és kölcsönösen meghívják egymás képviselőit a közös
érdeklődésre számot tartó rendezvényeikre.
A folyamatos kapcsolattartás során az Egyesületet annak elnöke, a Főkapitányságot pedig az
MRFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője képviseli. A felek közötti együttműködés a
megállapodás megkötése óta eltelt időszak tapasztalatai alapján nagyon sikeresnek mondható.
Hírlevelünkhöz mellékelten csatoljuk a FEHÉR GYŰRŰ Egyesület tájékoztató kiadványát,
valamint az irodák elérhetőségeit magyar, angol és német nyelven.

ELŐZZÜK MEG A BAJT!
AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS ELKERÜLHETŐ, A VESZÉLYFORRÁSOK
TÖBBSÉGE KIVÉDHETŐ A BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK,
AJÁNLÁSOK BETARTÁSÁVAL,
A RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLÓ SZOLGÁLTATÁSOK
IGÉNYBEVÉTELÉVEL!
Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél információtartalmát részben
vagy egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák.
Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette.
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