A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Február - A biztonság hónapja
Bár a február az év legrövidebb hónapja, három olyan jeles nap is erre az időszakra esik, amely a lakosság szubjektív
közbiztonságérzete szempontjából meghatározó: február 9. a Biztonságos Internet, február 11. a 112-es európai
segélyhívó szám, február 22. pedig az Áldozatok Napja. A három nemzetközi naphoz kapcsolódva a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya A biztonság hónapja néven szervezett kampányt, melylyel a prevenció fontosságára, az áldozattá válás elkerülésének és a már áldozattá vált személyek megsegítésének
lehetőségeire kívánja felhívni a figyelmet.

Február 9.
Biztonságos Internet Nap
Az Európai Unió 2014-ben deklarálta a Safer Internet programot, melynek célja, hogy az internetet
jobb hellyé tegye mindenki számára. Napjainkban
az internet globális kommunikációs kapcsolatteremtő rendszerré nőtte ki magát, amely rendkívül
széleskörű információáramlást bonyolít le. Tájékozódjunk, mit tehetünk azért, hogy az internet használata megbízható segítség és szórakoztató kikapcsolódás legyen! Ajánljuk figyelmükbe a témában
készült tájékoztató kiadványt!

Február 22.
A Bűncselekmények Áldozatainak Napja
Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé
a bűncselekmények áldozatainak chartáját - az Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára ezért lett
február 22. a bűncselekmények áldozatainak
napja.
Az áldozatvédelmi - bűnmegelőzési tevékenység
fontos területe az áldozattá válás megelőzése és
az áldozatok segítése. Utóbbiban központi szerepet játszanak az áldozatsegítő szolgálatok és az áldozatsegítő központok. A Szegedi Áldozatsegítő Központ 2020 decemberében kezdte meg működését.

Február 11.
A 112-es európai segélyhívó szám
napja
Az Európai Unió területén 1991 óta működik a
112-es segélyhívó szám, amely egész Európában,
így Magyarországon is ingyenesen hívható vezetékes illetve mobiltelefonról. A beérkező segélyhívásokat a Szombathelyi és a Miskolci Hívásfogadó
Központ 112-es hívásfogadó operátorai kezelik.
Az EENA (European Emergency Number Association) tagállamok e napon általában különböző
kampányokat és programokat szerveznek, hogy
felhívják az állampolgárok figyelmét a 112-es európai segélyhívó szám létezésére, használatára.
Ön tudta?
A hívásfogadó bejelentkezése és a bemutatkozás
után a következőket kell elmondani:
Mi történt?

Mikor történt? Hol történt?
történt? Hogyan történt?

Kivel

Vészhelyzet - pl. tűzeset, rosszullét, baleset, valamilyen bűncselekmény gyanúja illetve észlelése
esetén azonnal kérjenek segítséget a 112-es segélyhívó számon!
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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Az Igazságügyi Minisztérium Szegedi Áldozatsegítő Központja az országban
ötödikként nyílt meg 2020 decemberében. Központunk feladata - állami áldozatsegítő tevékenységet ellátó szolgáltatóként - az, hogy rajta keresztül az áldozatsegítő szolgáltatások teljes köre könnyen elérhető legyen és az általuk nyújtott lehetőségeket minél szélesebb körben megismertessük úgy az áldozatokkal, mint a
társadalom egészével. A Központban kifejezetten nem hatósági jellegű munka
folyik. Feladatunk elsősorban az érdekérvényesítés elősegítése, az - akár pszichológus bevonásával történő - érzelmi segítségnyújtás, a jogi tanácsadás, a tényleges krízisintervenció, valamint a
tájékoztató és megelőző tevékenység biztosítása. Mindemellett a Központon keresztül elérhetőek az állami áldozatsegítés pénzügyi segítséget nyújtó támogatási formái is.
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény értelmében áldozatnak minősül, aki Magyarország területén elkövetett bűncselekmény, vagy tulajdon elleni szabálysértés
természetes személy sértettje, valamint az a természetes személy is, aki az elkövetett bűncselekmény vagy tulajdon
elleni szabálysértés közvetlen következményeként hátrányt, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett el. Így az áldozatsegítéssel érintettek köre bővebb, mint a közvetlen sértetteké, mivel itt látókörbe kerülhetnek a sértetten kívül annak családtagjai, illetve mindazok, akik a bűncselekmények
következtében hátrányt szenvednek.
Az Áldozatsegítő Központban a hozzánk fordulók számára személyre szabott felvilágosítást nyújtunk az alapvető
jogaikról, valamint az őket megillető egészségügyi és szociális ellátásokról. Emellett az áldozatok segítséget, támogatást kaphatnak a szolgáltatások igénybevételéhez, az illetékes hivatalokkal való kapcsolatfelvételhez. Fontos kiemelni, hogy a Központban szükség esetén érzelmi segítségnyújtás is biztosított, amelynek célja az áldozat mentális
egyensúlyi állapotának stabilizálása. Ez a fajta szolgáltatás segítséget jelenthet a pszichikai feszültség csökkentésében, az érzelmi biztonság légkörének megteremtésében, a negatív érzelmek kiadásában, vagy akár a megoldáshoz
vezető lépések megkeresésében és az áldozat ezek irányába történő elmozdításában.
Ahhoz azonban, hogy az áldozatok támogatásban részesülhessenek, valamiképp kapcsolatba kell kerülniük a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel. Ezt a kapcsolatfelvételt segíti a 2021. január 1-jével hatályba lépett jogszabályváltozások nyomán bevezetésre került, ún. opt-out rendszer. Ennek alkalmazása lehetővé teszi az áldozatok közvetlen
elérését, melynek során már nem a sértettnek kell jeleznie, ha segítségre van szüksége, hanem egyetértése mellett a
rendőrség közreműködésével az Áldozatsegítő Központ munkatársai keresik őt fel, és egyéni szükségleteihez igazodó módon tájékoztatják az igénybe vehető segítség, illetve támogatás formáiról.
A segítségnyújtás szolgáltatásában az abban résztvevő állami szervezetek mellett nélkülözhetetlen partnerként tekintünk a civil és egyházi szervezetekre is. A hatékony
áldozatsegítési rendszer feltétele ugyanis a
résztvevő szervezetek közötti szoros, kiegyensúlyozott és kölcsönös együttműködés.
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