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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL
Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. március havi
bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az Aegon Országos
Kármegelőzési Program nyereményjátékát, amely 2017. április 11-ig
várja a jelentkezőket. Hírlevelünk további részében pedig örömmel
mutatjuk be a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által 3.254.816,-Ft-tal
támogatott „Újratervezés” c. mikro pályázatunkat.
Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

ONLINE VETÉLKEDŐ A KÁRMEGELŐZÉSRŐL
Az Aegon Országos Kármegelőzési Program
online nyereményjátéka 2017. április 11-ig
várja a jelentkezőket, amellyel tíz, felső
tagozatos
általános
iskolai
osztály
egyenként
100.000,Ft
értékű
ajándékutalvány-csomagot nyerhet. Emellett
azok az iskolák, amelyek rendelkeznek iskolai
alapítvánnyal,
részt
vehetnek
a
főnyeremény sorsolásán is, amely 250.000,Ft támogatást jelent a nyertes iskolának.

A kérdőív és az ehhez készített online tananyag célja, hogy felhívja a diákok figyelmét a kármegelőzés,
a balesetvédelem és a betörések megelőzésének fontosságára. Célja: a gyerekek már fiatalon tisztában
legyenek azzal, saját maguk is tehetnek azért, hogy elkerüljék, vagy minimalizálják a balesetekből
származó károkat. Ehhez nyújt segítséget az immár három éve működő Aegon Országos
Kármegelőzési Program is, amelyben az Aegon Biztosítóval, a Polgárőrséggel és a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanáccsal együtt a lakosság tájékoztatását tűzte ki célul a Rendőrség az ingatlanokat
érő károk mérséklésére.
A pályázaton való részvétel egyszerű, a www.karmegelozes.hu oldalon megtalálható tananyag
elolvasása után egy rövid teszt megválaszolásával vehetnek részt a tanulók.
A pályázat együttműködő partnerei az Aegon Magyarország, az Országos Rendőr-főkapitányság, az
Országos Polgárőr Szövetség és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.
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ÚJRATERVEZÉS
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság mindig kiemelt figyelmet fordít az ifjúságvédelemre,
amelynek fókuszában különös gonddal kezeli azon felnövő fiatalok sorsát, akik lakásotthonokban élnek.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2016 októberében nyílt pályázati kiírást tett
közzé a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása című
fejezeti kezelésű előirányzat támogatásának elnyerésére, bűnmegelőzési projektek
megvalósítására. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya „Újratervezés” című mikro pályázatot nyújtott be, amely 3.254.816,-Ft
támogatást nyert el.
A Főkapitányság a projektben vállalt feladatait együttműködő partnereivel, a Veszprém Megyei
Gyermekvédelmi Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal és az Alkohol - Drogsegély Ambulanciával közösen
valósítja meg 2017. február 01. – 2017. augusztus 31. között.
Az „Újratervezés” projekt célja, hogy a lakásotthonban élő, 14-18 év közötti fiatalok a nevelőkkel
együttműködve találják meg a helyes utat, illetve a nevelők között olyan kapcsolat, együttműködés
alakuljon ki, amely hozzásegíti a fiatalokat sikeresebb felnőtté váláshoz. Megfelelő kommunikációs,
konfliktuskezelő ismeretek elsajátítása révén, talán egész életükre kiható helyes döntéseket tudjanak
hozni. Ehhez fontos, hogy a fiatalok a problémáikkal ne maradjanak egyedül, tudjanak segítséget kapni
a társaiktól és a nevelőiktől is. Azonban ahhoz, hogy helyes tanácsokat, hatékony, a jó cél felé irányító
segítséget kapjanak, a társakat és a nevelőket is fel kell készíteni. A projekt megvalósítási ideje alatt a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, együttműködő partnereivel közösen, Veszprém megyében, a
pápai lakásotthonok nevelői részére egy háromnapos képzést, a bentlakó fiatalok részére pedig egy
három napos tábort szervez. Mindkét esetben jelentős szerepet kap az élménypedagógia, és az
együttműködést valamint önismeret fejlesztését segítő elemek. Mindkét felkészítés célja a legfontosabb
elméleti ismeretek átadása, de olyan kommunikációs, személyiségfejlesztő élmény programokban is
részesülnek a résztvevők, amelyek egyrészt elmélyítik az elsajátított elméleti ismereteket, másrészt
alkalmassá teszik őket a segítő, együttműködő kapcsolat megvalósítására. A táborokban és az
utánkövetés során mind a nevelők, mind a fiatalok több témában is bűnmegelőzési tájékoztatást kapnak.
Ennek révén a fiatalok a lakásotthonokba bekerülő gyermekeket is segíthetik majd tanácsaikkal,
ismereteikkel.

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát 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.

IMPRESSZUM
Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya
Telefon / fax: 06-88/ 544-683
E-mail: futtaton@veszprem.police.hu
Kiadásért felel: Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok, rendőrfőkapitány
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