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A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság „BIZTONSÁGOS ÉLETET 
AZ ÉVEKNEK” címmel nyújtott be pályázatot a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanácshoz az időskorúak áldozattá válásának, a sérelmükre elkövetett bűn-
cselekmények megelőzése érdekében végzett rendőrségi tevékenység támo-
gatása érdekében, mely projekt révén 1.000.000,- Ft összegű támogatásban 
részesült. 
 
A pályázat átfogó célja egy olyan, az állami és civil szervezetek együttműködésére épülő 
bűnmegelőzési program megvalósítása, mely három projektelem révén (színházi-pedagógiai 
bűnmegelőzési program, az idősek szociális ellátásában közreműködők képzése, valamint 
orvosi rendelőkben tájékoztató plakátok kihelyezése) révén közvetít a célcsoport felé hasznos 
információkat. 

Az első projektelem a „TETTHELY” Őszikék című idősek részére ki-
dolgozott színházi-pedagógia bűnmeg-
előzési program 2015 márciusában valósult 
meg Kecskeméten a 100 fő befogadására 
alkalmas Kamaraszínházban. Az összesen 
három színházi előadáson megjelenő 

időskorúak számára mutatták be a Kecskeméti Katona József 
színház előadóművészei a különböző bűncselekményeket 
feldolgozó rövid színdarabokat, melyeket minden epizód után  a bűnmegelőzési előadók által 
levezetett interaktív esetfeldolgozás követett. 
 

A projekt második elemeként az idősek szociá-
lis ellátásában közreműködő szakemberek 
számára képzés valósult meg, melyben első-
sorban a házi segítségnyújtást (210 fő), vala-
mint a szociális ételkiszállítást végző (24 fő) 
szakemberek részesültek a megye 7 városában. 
A képzés alapját a Bács-Kiskun Megyei Rend-
őr-főkapitányság Elemző Értékelő, valamint 
Bűnmegelőzési Osztálya által az időskorúak 
sérelmére elkövetett bűncselekmények 
se alapján készített prezentáció adta. Az egyes 
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programnapokon a bűncselekmények elemzése által nyert szignifikáns bűnelkövetői és áldo-
zati magatartások ismertetésére került sor a helyi rendőrkapitányságok bűnmegelőzési szak-
előadói által.  
 
A pályázat harmadik elemeként a 
megye valamennyi településének 186 
felnőttorvosi rendelőjében elhelyezés-
re kerültek A/3 méretű keretes plakát-
tartók. A plakátokon az aktuális bűn-
ügyi helyzetre reagálva, valamint a 
szezonális időszaknak megfelelő 
bűnmegelőzési, vagyonvédelmi, áldo-
zatvédelmi ajánlások lesznek hosszú 
távon közzétéve főként idősek számá-
ra.     
A kihelyezett tájékoztató anyagok 
célja azok segítségével az orvosi rendelőkben várakozó idősek figyelmének felhívása az egyes 

bűncselekményekre, azok megelőzésének lehetőségére.  
 
A Bács-Kiskun Megyei OEP tájékoztatása értelmében a 
megye 60 év feletti lakosságának jelentős része fordul 
meg a háziorvosi rendelőkben. Ez 2013-ban 92.664 főt 
jelentett. A statisztikai adatok ismeretében megállapít-
ható, hogy a megye időskorú lakosainak 74 %-a járt a 
háziorvosi rendelőkben, tehát e korosztály az alapfokú 
egészségügyi ellátást igénybe véve ezeken a helyeken 
nagyszámban elérhető.  
 
A plakátok 12 témában az év hónapjaihoz és egyéb 
aktualitásokhoz köthetően kerültek összeállításra. 
 
 
 
 
 

 
 
A keretes plakáttartók tartalma cserélő-
dik, így biztosítja a fenntarthatóságot és a 
megújuló információkat a bűncselekmé-
nyek elkerülése, sértetté válás megelőzé-
se érdekében.  
 


