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Bűncselekmények áldozatainak napja
Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Ezt a napot
Európa több országa, így 1993-ban Magyarország is a bűncselekmények áldozatainak napjává nyilvánította.
Ezen a napon, valamint ebben az időszakban a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei kiemelt figyelmet
fordítanak a bűncselekmények áldozataira és persze arra, hogy mi mindent tehetünk azért, hogy ne váljunk
áldozattá.
A legtöbb ember azt gondolja, hogy vele biztosan nem fordulhat elő, de az igazság az, hogy sajnos bárki válhat
bűncselekmény vagy esetleg szabálysértés áldozatává.
Van segítség! Fontos, hogy akinek sérelmére ilyen jogsértést követnek el, az tegyen bejelentést. Ezt telefonon is
megteheti, azonnali segítséget igénylő esetben a 112-es segélyhívón, de személyesen a lakhelye szerint illetékes
rendőrkapitányságon.
Érdemes tudni, hogy léteznek ingyenesen – szociális rászorultság vizsgálata nélkül – igénybevehető
segítségnyújtási formák és támogatások, amelyeket bizonyos feltételek fennállása esetén az áldozatok igénybe
vehetnek.
A hét minden napján éjjel nappal működik az INGYENESEN elérhető ÁLDOZATSEGÍTŐ VONAL. Ennek
száma 0680/225-225. A vonal hívásával tájékoztatást kaphat az áldozat, ezen kívül érzelmi támogatást,
pszichológusi segítségnyújtást, vagy akár jogi tanácsadást az elszenvedett sérelmekkel összefüggésben.
A rendőrség bűnmegelőzési tevékenységének fontos része, amikor személyes tájékoztatást, tanácsadást
biztosítanak a lakosság részére. Tolna megyében az áldozatok napján több helyszínen is lehetőség lesz arra,
hogy az érdeklődők áldozattá válás elkerüléséről beszélgessenek a szakemberekkel. Ezeken a helyszíneken
tájékoztató prospektusokat kaphatnak, bemutató eszközöket tekinthetnek meg. A kitelepülések tartalmát
balesetmegelőzési és toborzási elemekkel is gazdagítjuk.
2022. 02. 22-én Szekszárdon 10-től 15 óráig az Interspar áruházban várjuk szeretettel az érdeklődőket.
2022. 02. 23-án Dombóváron 18 órai kezdéssel a Művelődési Házban a bűnmegelőzési kollégák
Drogprevenciós előadást tartanak szülők részére, de ebben az időszakban számos iskolában tartunk áldozattá
válással kapcsolatos bűnmegelőzési előadásokat diákok részére.
Érdemes követni a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalát is, ahol rendszeresen jelenítünk meg
infografikákat és hasznos bűnmegelőzési információkat. Fontos, hogy a bűncselekményeket jobb megelőzni,
hiszen a biztonság közös érték.
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