A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés
megelőzésében
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm.
határozat kimondja, hogy: "A családok, főképpen a szülők feladata a nevelés, a védelmi és önvédelmi funkciók kialakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése, a
probléma- és konfliktusmegoldó képességek kialakítása. Ugyanakkor problémát jelent, hogy sok esetben maguk a szülők sincsenek tisztában az egyes bűncselekmények társadalmi veszélyességével, a gyermekeikre leselkedő veszélyekkel."
Annak érdekében, hogy a szülők is elegendő ismeretekkel rendelkezzenek fenti témában, Országos Főkapitány úr döntése
alapján a Rendőrség egységes, kábítószermegelőzési programot dolgozott ki,
melyben a Rendőrség kiemelt partnerként
számít a szülőkre, családokra a kábítószer-bűnözés megelőzésében.
Az új program célja, hogy minden 12-18
éves gyermeket nevelő szülő
lehetőséget kapjon arra, hogy évente legalább egy alkalommal közvetlen, személyes és interaktív tájékoztatásban részesüljön a kábítószer fogyasztás büntető igazságszolgáltatást érintő kockázataival.
A feladat sikeres végrehajtása érdekében megyénkben a
7 rendőrkapitányságon többek között a már kiképzett
DADA, ELLEN-SZER, IBT (iskolai bűnmegelőzési
tanácsadó) oktatók lesznek a rendőrség új szülői drogprevenciós programjának a helyi közvetítői, képviselői.
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A Programban résztvevő rendőrök
Tájékozató előadásokon, interaktív fórumokon, telefonos beszélgetés során és –az
erre a célra létrehozott email címre érkezett kérdésekre rövid határidővel válaszolva–
elektronikus levélben tájékoztatják a 12-18 éves gyermeket nevelő szülőket, családokat a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról.
 Az illetékességi területén található alap- és középfokú oktatási intézményben szor-

galmi évenként legalább egy alkalommal összevont tájékoztató előadást (szülői értekezletet) tartanak a szülőknek a kábítószer
bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról.
 Az illetékességi területéhez tartozó civil

szervezet, egyház, gyermekjóléti és
családsegítő szolgálat, közmunkaprogramra
felkészítő önkormányzat, stb. kérésére is
tartanak előadást, azoknak a szülőknek az
elérése érdekében, akik az iskolai
rendszeren belül nehezen motiválhatók.
 Havonta egy alkalommal –azonos helyen és időben– legalább egy órás

időtartamban fogadóórát tartanak.
 Kéthetente egy alkalommal – mindig azonos időpontban – egy órás időtartamban

telefonos ügyelet tartanak azoknak a szülőknek a részére, akik személyes
problémájukat telefonon szeretnék megbeszélni.
 A megyénkben résztvevő kollégák nevét, elérhetőségét, a fogadóórák rendjét, helyét, idejét a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/drogprevenciososszekotok/bacs-kiskun-megyei-rendor-fokapitanysag linken ismerhetik meg.

Forduljanak munkatársainkhoz bizalommal!

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
KECSKEMÉT
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail: elbir@bacs.police.hu
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes

