A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Február 22 - a Bűncselekmények Áldozatainak Napja
Az Európai Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, ez a nap azóta számos országban, így 1993 óta Magyarországon is az áldozatok napja. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az áldozattá válás elkerülésének, és a már áldozattá vált személyek
megsegítésének lehetőségeire.

Victima Protector díj átadása
A Bűncselekmények Áldozatainak Világnapján első alkalommal
került sor az Igazságügyi Minisztérium és az Országos Rendőrfőkapitányság által az áldozatsegítés területén kimagasló teljesítményt nyújtó szakemberek számára alapított Victima Protector díj
átadására.
Az idei díjazottak között szerepelt Csala-Pellek Borbála r. őrnagy, áldozatvédelmi referens, a Szegedi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának főnyomozója is, aki az Emberi Erőforrások Minisztériumában vehette át az emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet.
Gratulálunk!

Sajtótájékoztató a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányságon
A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság az áldozatok
napjához kapcsolódó rendezvénysorozat keretében 2022. február
23-án a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzattal és a Szegedi
Áldozatsegítő Központtal közösen tartott sajtótájékoztatón számolt be arról a közös munkáról, melynek célja a az áldozattá válás megelőzése, valamint annak elősegítése, hogy a bűncselekmények sértettjei hozzájuthassanak az őket megillető megfelelő segítséghez. Az áldozatsegítés, az áldozatvédelem ugyanis csak az
érintett hatóságok, szervezetek szoros együttműködésével valósítható meg hatékonyan, amihez elengedhetetlen a társadalmi
szolidaritás, és a lakossági felelősségvállalás is.
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A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Dr. Harkai István r.ezredes a Szegedi Rendőrkapitányság vezetője köszöntőjében hangsúlyozta, hogy amikor áldozatokról beszélünk, azokra is gondolnunk kell, akik valamilyen lelki sérülést szenvedtek el, kiemelt
figyelemmel például a hozzátartozók közötti erőszakra. Nagyon fontos a figyelemfelhívás, melynek egyik
eszköze a tájékoztató alkalmával bemutatott megelőzési kisfilm, ami várhatóan a lakosság minél szélesebb
köréhez eljut majd.
Dr. Polner Eörs, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés alelnöke a rendezvényen bemutatta „a CsongrádCsanád megyei identitás erősítése”TOP-5.3.2-17-CS1-2020-00001 elnevezésű Európai Uniós pályázatot,
melynek keretében a prevenciós film is elkészülhetett. Dr. Kereszty Ágnes koordinátor a Szegedi Áldozatsegítő Központ működését, feladatait, és az együttműködés területeit ismertette a sajtótájékoztatón.
M. Toronykőy Márta r.alezredes a Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője a rendőrség áldozatvédelmi tevékenységének ismertetése mellett felvázolta a 2022. évre tervezett programokat is. Ezután került bemutatásra a Lehetek én is! Lehetsz
te is… áldozat! című prevenciós kisfilm, melyet a főkapitányság készített a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat támogatásával.
A bemutatón jelen volt a film egyik szereplője és egyben ötletadója, a
9 éves Szabó Hanna Elíz is, aki ötleteivel nagyban hozzájárult a film üzenetének közvetítéséhez, miszerint mindannyiunknak tennünk kell azért,
hogy senki ne váljon áldozattá, a bajbajutottak számára pedig elérhető a
segítség.
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi Minisztérium a film újragondolt változatát a jövőben
országosan is terjeszteni fogja.
https://m.youtube.com/watch?v=jwioEwjjIwE&feature=youtu.be

Bűncselekmény gyanúja esetén, vagy ha mégis bűncselekmény áldozatává válnának, azonnal értesítsék
a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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