
 

 

 

„Ne légy áldozat!"- a TÁMOP 5.6.1. C- 11/2-2011-0018 azonosítószámú projekt - Segítség a 

bűncselekmények áldozatai számára 

 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Operatív Program keretein belül meghirdetett „Az áldozattá válás 

megelőzése, áldozatsegítés” című pályázati kiírás célja hogy a helyi együttműködések révén az 

állampolgárok jól hasznosítható, könnyen elérhető információkat, módszereket, képességeket 

szerezzenek arról, hogyan előzhető meg az, hogy kriminális cselekmények (bűncselekmények, kriminális 

szabálysértések) sértettjeivé váljanak, megerősítsék önvédelmüket, fokozzák védekezőképességüket. 

Cél továbbá, hogy a már kriminális cselekmény áldozatává vált személyek segítő szolgáltatáshoz 

jussanak, sérelmeik ne maradjanak ellátatlanul, becsatornázódjanak az állami vagy nem állami 

szervezetek által nyújtott áldozatsegítés rendszerébe. Ennek érdekében nyújtotta be pályázatát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal fő pályázóként, konzorciumi partnerségben a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Közigazgatási és Igazságügyi 

Hivatallal.  

 

A „Ne légy áldozat!” a  TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0018 azonosító számú projekt 100 százalékos 

támogatási intenzitás mellett 121 543 860 forint támogatást nyert el. A projekt kiterjed egész Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megye területére. A projekt megvalósításának eredményeként a megye lakossága 

nagyobb biztonságban élhet, hiszen megfelelő tudásra fog szert tenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan 

kerülheti el az áldozattá válást az élet bármely területén. 

 

PROJEKT CÉLOK 4 PILLÉRE: 

1. Áldozatvédelmi és áldozatsegítő irodák kialakítása 

2. Tréningek, tapasztalatcserék, konferenciák, műhelymunkák, esetmegbeszélések a 

célcsoportok számára. 

3. Kommunikáció, tájékoztatás, nyilvánosság 

4. Kísérleti tesztprogram 

 

1.pillér: Áldozatvédelmi és áldozatsegítő irodák kialakítása 

Egy hatékony áldozatsegítő háló kialakítása, az áldozatvédelmi és áldozatsegítő irodák létrehozásával a 

megyében működő Rendőr-főkapitányságokon és a Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatánál és 

kirendeltségein.  

8 városban - Nyíregyháza, Mátészalka, Kisvárda, Nyírbátor, Vásárosnamény, Tiszavasvári, 

Fehérgyarmat és Záhony - összesen 12 helyszínen történik az áldozatok segítése. 

 

Áldozatok részére nyújtott szolgáltatások : 

 

1. Pszichológusi segítségnyújtás 
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A bűncselekménnyel összefüggő lelki problémák megoldásában nyújt segítséget.(11 pszichológus 

bevonásával.) 

 

2. Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása 

Egyéni és csoportos kezelések, terápiák biztosítása, segítségnyújtás, mentálhigiénés, életvezetési 

tanácsok nyújtása. 

 

3. Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása 

A sértett meghallgatása, az otthoni életbe, társadalmi és munkahelyi visszailleszkedéshez szükséges 

praktikus tanácsokkal történő ellátása. 

 

2.pillér: Tréningek, tapasztalatcserék, műhelymunkák, esetmegbeszélések a célcsoportok 

számára. 

 

     Célcsoport: 

• Bűncselekmények sértettjei  

• Tulajdon elleni szabálysértések sértettjei; 

• Potenciális áldozatok, különösen hátrányos földrajzi fekvésű-, zsáktelepüléseken élők; a megye 

lakossága 

• Szakemberek; 

 

I. Szakemberek számára szervezett képzések: 

- Készségek, képességek fejlesztése, felkészítésük „Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon” 

című e-learning igénybevétele a pályázat közvetlen megvalósításában résztvevő szakemberek 

részére 

- Műhelymunkák szervezése 

- Interdiszciplináris felkészítések (különböző szakterületek munkatársainak) 

- Esetmegbeszélések, tapasztalatcserék 

- Kommunikációs tréning 

- Szupervízió biztosítása 

- A nem szorosan vett áldozatsegítési szakterületen dolgozók felkészítése az áldozatok számára 

elérhető szolgáltatásokról szóló információkra és azok átadására 

 

II. Áldozatok számára szervezett képzések: 

 

1.Reintegrációs foglalkozás 

A felnőtt korú csoporttagok saját élethelyzetének tudatosítása,a társadalomba,munka világába történő 

beilleszkedésük segítése,jól hasznosítható gyakorlati ismeretek átadása a csoporttagok részére. 

 

2. Önismereti tréning  

A bűncselekmény következtében jelentősebb érzelmi, önértékelési nehézségekkel küzdő áldozatok 

számára; elsősorban középfokú iskolákban tanuló fiatalok számára:  

 

3. Önvédelmi tanfolyam 

A bűncselekmények fiatal áldozatainak részére önvédelmi technikák elsajátítása. 
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3.pillér:Kommunikáció, tájékoztatás, nyilvánosság 

 

- Nyitó- és záró konferencia 

- Szakmai konferenciák 

- Kisfilmek készítése  

- Papír formátumú kiadványok, szóróanyagok 

- Best-Practice tanulmány készítése 

- „Védd magad okosan” társasjáték elkészítése 

- Tv, rádió, újság folyamatos tájékoztatása 

 

4.pillér: Kísérleti tesztprogram 

A kísérleti tesztprogramban 12 település vesz részt:  

 Tímár, Nagyhalász, Dombrád, Pátroha, Nagyecsed, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírtelek, Tiszavid, 

Tisztaberek, Tiszalök, Tuzsér 

A tesztprogram célja: 

 állampolgár-barát rendőri jelenlét a tesztprogram településein; 

 áldozatvédelmi és bűnmegelőzési szolgáltatás fejlesztése; 

 szóróanyagok terjesztése; 

 „kék esték” szervezése 

 

A projekt hosszú távú és közvetlen céljai: 

 

Hosszú távú cél: az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését és a már bűncselekmény 

áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében, az állami és nem állami szervezetek helyi együttműködésének kialakításával, 

az állami és nem állami szervezetek által nyújtott szolgáltatások fejlesztésén és „jó gyakorlatok” 

kialakításával. 

A potenciális áldozatok felkészítését és az áldozattá vált személyeknek biztosított szolgáltatást is 

magában foglaló, komplex és eredményes beavatkozás érdekében – nemcsak az áldozatokra, hanem 

környezetükre és a velük kapcsolatba kerülő szakmai szervezetekre is összpontosítunk. 

 

Közvetlen célok: 

 A helyi együttműködések révén az állampolgárok jól hasznosítható, könnyen elérhető 

információkat, módszereket, képességeket szerezzenek arról, hogyan előzhető meg az, hogy 

kriminális cselekmények sértettjeivé váljanak, megerősítsék önvédelmüket, fokozzák 

védekezőképességüket. 

 A projekt megvalósításával a bűncselekményt és szabálysértést elszenvedők személyre 

szabott, rugalmasabban igénybe vehető segítséget kapnak a helyi együttműködésben 

résztvevő szervezetektől.  

 A sérelmet szenvedett állampolgár az elkövetett bűncselekményhez (szabálysértéshez) 

kapcsolódó eljárások során ne sérüljön ismételten (másodlagos viktimizáció). E nemkívánatos 

jelenség elkerülése érdekében a szervezeteket és munkatársaikat empatikusabbá, jobban 

szervezetté, reflexívebbé kell tenni. Az áldozatok visszailleszkedéséhez jelentős segítséget 

nyújthat közvetlen környezete befogadó készsége. 
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A projekt célja, hogy a célcsoport tagjai ne váljanak áldozattá a megszerzett ismereteik kamatoztatása 

által, továbbá hogy a már áldozattá vált célcsoport elfogadja, feldolgozza sérelmét és képesség váljon a 

rehabilitációra. A projekt keretében 280 fő szakember vesz részt tréningeken, 200 fő szolgáltatást vesz 

igénybe, 3000 fő felvilágosító, tájékoztató rendezvényen vesz részt, mely programoktól a lakosság 

tájékozottsági szintjének, elégedettségének, biztonságérzetének 1%-os növekedése várható. 

 

Mutató neve Mutató forrása Mértékegység Kiinduló 

érték 

Célérték Célérték 

elérésének 

időpontja 

Felkészítésen részt vett 

szakemberek száma 

Szakmai beszámoló 

és Záró beszámoló 

fő 15 280 2014.06.30 

Szolgáltatást igénybe vevők 

száma 

Szakmai beszámoló 

és Záró beszámoló 

fő 50 200 2014.06.30 

Felvilágosító, tájékoztató 

rendezvényen részt vett 

személyek száma 

Szakmai beszámoló 

és Záró beszámoló 

fő 200 3000 2014.06.30 

A lakosság tájékozottsági 

szintjének, elégedettségének, 

biztonságérzetének növekedése 

Szakmai beszámoló 

és Záró beszámoló 

% 5 6 2014.06.30 

 


