
 

Közvetlenül érintett célcsoport 

Tevékenység részletes szakmai 
leírása 

Az addiktológiai problémával küzdő családok, családtagok, valamint a 
még nem szenvedélybeteg,  de  szerhasználatukból adódóan magas 
kockázati magatartású személyek és családtagjaik  
Az első  1-3  hónap, előkészítő-felkészítő fázis, 
A  képzés: 
A  megvalósító (nyertes pályázó) teamjének képzésen, tréningen kell 
részt vennie. 
A  képzés pontos meghatározását a nyertes pályázó korábbi 
alacsonyküszöbű tapasztalataihoz kell igazítani.  Ha  a nyertes 
pályázónak sok éves és az akcióterületen történt releváns tapasztalatai 
vannak, akkor a képzés egy része nem szükséges. Azonban a 
JSzSzGyK integrált intézmény rendszerének alapos ismerete, ezen 
ismeretek átadása elengedhetetlen. 
A  szakmai team felkészítése:  2  napos „gyorstapaló" gyakorlati képzés 
során. 
A  képzés során fontos, hogy át kell adni a Családlátogató  Mobil Team 
/ Családi Konzultációs  Team  (továbbiakban: CsMT/CsKM) stábjának a 
JSzSzGyK integrált intézményrendszerének elemeit, azok 
szolgáltatásait. Ahogyan a teljes Józsefvárosban működő széles 
spektrumú és sok elemből álló szociális és egészségügyi rendszer 
legalább felületes ismerete is fontos. Ezért a megvalósító feladata egy 
„kisokos" összeállítása, amely elsődlegesen az addiktológiai ellátásban 
érintett szociális és egészségügyi lehetőségeket taglalja elsődlegesen 
a  8.  kerületben, kiegészülve a  12  lépéses önsegítő csoportokhoz 
kapcsolódó információkkal. Az elérhetőségeken túl információkkal kell 
rendelkezniük a CsMT stábtagoknak az intézményekbe, 
szolgáltatásokba, csoportokba való pontos bekerülésről, a biztosított 
ellátásokról, szolgáltatásokról. 
Az addiktológiai problémákon túlmutatva szükséges a pszichiátriai 
betegek ellátási lehetőségeinek ismerete. 
Elengedhetetlen, az elsősegélynyújtás biztos alapjait, akut rosszullétek 
kezelésének módszereit (stabil oldalfekvés, szabadlégzés biztosítása 
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stb...), a mentő kiérkezéséig történő teendők biztos gyakorlati 
ismereteit elsajátítsák a CsMT stábtagjai.  A  képzésnek ezt az elemét a 
CsMT orvos tagja tarthatja. 
Ezen képzéseken a trénerek instrukciói alapján a CsMT tagjain túl a 
maximális létszám erejéig a JSzSzGyK más egységeiben dolgozó 
professzionális segítőknek is lehetőséget kell biztosítani (a hatékony 
költség-haszon optimalizálás jegyében) a részvételre. 
Tervezett trénerek a közel  2  évtizedes BuliSegély és alacsonyküszöbű 
szolgáltatási tapasztalattal bíró INDIT Közalapítvány munkatársai. 
A  hálózat építés: 
A  legfontosabb eleme a JSzSzGyK, mint a kerület legnagyobb integrált 
szociális szolgáltatója, szerteágazó és sok rétű szolgáltatásaival, 
ellátási formáival való integráns együttműködési formák megtalálása, 
kiépítése. 

A 8.  kerületben a megvalósítás időpontjában működő azon civil 
szervezetekkel való kapcsolatfelvétel akik addiktológiai területen 
dolgoznak (Félúton — Orczy Klub, Megálló Csoport Alapítvány, Józan 
babák, Altalap).  A  partneri együttműködésre nyitottan, megtalálni a 
kooperáció kölcsönös előnyeit, hozzáadott értékeit. Fontos partner lesz 
a megvalósításban a JSzSzGyK Mátyás téri szenvedélybetegek 
nappali ellátását végző Mátyás klubja. Pl.  ha  adott civil szervezet 
örömmel veszi, hogy a Családlátogató  Mobil Team  / Családi 
Konzultációs  Team  személyes felkereső tevékenysége során vagy az 
információs kiadványokon promótálja adott szervezet, adott 
szolgáltatásait. Vagy  ha  van valamely civil szervezetnél jól funkcionáló 
Hozzátartozói Csoport, amelyben van lehetőséges új tagok 
bekapcsolódására, akkor a Családlátogató  Mobil Team  / Családi 
Konzultációs  Team  megkereső tevékenysége során delegálhat 
hozzátartozót, új tagot az adott csoportba. 
Ez a fajta ismerkedés a Megvalósító team és a már a területen működő 
szervezetek között azért is kiemelten fontos, hogy az esetleges 
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duplikációk elkerülhetők legyenek  (ha  van ilyen, akkor ne kioltsák 
egymást, hanem egymás hatékonyságát erősítsék) az 
alacsonyküszöbű, megkereső, elérő munka során. 
Fontos a kapcsolatfelvétel a  8.  kerületben működő egészségügyi 
intézményekkel, háziorvosokkal, védőnőkkel, melynek célja egyrészt a 
Családlátogató  Mobil Team  / Családi Konzultációs  Team  szolgáltatásait 
reklámozó plakátok és szóróanyagok elhelyezése, valamint az adott 
intézmény nyitottságának és kapacitásainak megismerése a kliensek 
tovább delegálása miatt. 

Elérési, kapcsolatfelvételi csatornák: 
A  személyes találkozások, a felkereső (családlátogató) munka mellett 
azt kiegészítve (majd az élet megmutatja, hogy hatékony-e) elérési 
csatorna kell legyen a potenciális kliensek számára a telefonos, az e-
mail-es és esetleg az egyéb  online  kommunikációra teret adó csatornák 
(pl. skype, viber,  chat  szoba...) biztosítása, amely lehetőségek 
önkéntesen és anónim módon biztosítják az igénybe vételt. Az 
előkészületi fázisban ezeket elő kell készíteni, hogy az információs 
kiadványokon, a névjegykártyán fel tudják tüntetni. 
A  szórólapok, információs kiadványok és a plakátok tartalmának és 
grafikai kivitelezésének szerkesztése, nyomdai előkészítés. 
Az előkészítő fázissal párhuzamosan már indul a az integrálódás, a 
lehető legtöbb időt kell eltölteni a területen, rendezvényeken, a 
JSzSzGyK intézményeiben (pl. FiDO, mosoda), a Kesztyűgyár 
Közösségi Ház bűnmegelőzési és egyéb programjain. 

Az első  2-12  hónap feladatai: 
Megismertetni az akció területen élő családokkal, háztartásokkal a 
Családlátogató  Mobil Team  / Családi Konzultációs  Team-et  a 
„prevenciós asztal" szolgáltatással, magát a szolgáltatást, illetve az azt 
működtető szakemberek arcát. Ahhoz, hogy minél több akcióterületen 
élő család számára ismerősek legyenek a team tagjai.  
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Az elsődleges célja kell legyen a megvalósító szervezetnek, hogy a 
CsMT/CsKT létezéséről, az általa nyújtott szolgáltatásokról a célcsoport 
minél több tagja közvetlenül, személyes találkozás útján és közvetetten, 
mások elmondása, szóróanyagok útján kapcsolatba kerüljön. 

13-30  hónap 
A  megvalósítás első éve során a rugalmasan, reziliens módon 
alkalmazott megközelítések tapasztalatait összegezni kell. 
Megismerve a klientúra szükségleteit és az akcióterületen alkalmazott 
intervenciókat, döntést kell hozni, hogy mik azok az alkalmazott 
megközelítések, szolgáltatások, melyek eredményre vezettek, ezeket 
továbbra is alkalmazni és fejleszteni kell. Valamint le kell vonni a 
tanulságait annak, amik az első „kísérleti" év során nem vezettek 
eredményre, nem működtek hatékonyan. 

A  „prevenciós asztal", mint kísérleti szolgáltatás 
Az addiktológiai ellátások alacsonyküszöbű szakmai protokollja alapján 
a  party  service / BuliSegély típusú szolgáltatásokhoz áll a legközelebb, 
azonban az eredeti (elektronikus tánc-zenei színterek) helyszínektől 
merőben eltérő helyszínekre történő adaptációját fogja megvalósítani. 

A  „prevenciós asztal" szolgáltatás abszolút megfelel az 
alacsonyküszöbű szolgáltatások  2  alapvető kritériumainak: önkéntesen 
és anonim módon igénybe vehető. 

Szakember igénye a  party  service szerű „prevenciós asztal" 
szolgáltatásnak: 

a jelenlévő stábtagok száma, minimum:  3  fő 
- ideális  ha  az orvos képzettségű CsMT-es 

szakember is részt vesz, dolgozik ezeken az 
alkalmakon, 
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- a stábtagok öltözködésükben is jelezzék 
összetartozásukat, 
pl. ugyanolyan színű póló és / vagy egyforma 
kabát. 

A  „prevenciós asztal" funkciói: 
integráció: a Közösségi programokon, Közösségi tereken való 
jelenléttel kapcsolatba kerül a Magdolna, Orczy negyedben élőkkel. 
Kapcsolat- és bizalom építés az akció terület lakosságával, az Ő 
problémáik megismerése a közvetett (pl.szomszéd) és közvetlen 
(családban érintett) addikt személyekkel kapcsolatban. 

Az rzékenyítő beszélgetések, célja: az alkoholizmust, drogfüggőséget 
egyszerűsítő, hibáztató, elítélő személyek érzékenyítő beszélgetések 
által a függő személyekkel és a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos 
gondolkodását empatikusabbá, árnyaltabbá formál(hat)ják. 
drog totó, mint „játékos" eszköz a kommunikációra, a felvilágosító 
beszélgetésekre. (kitöltésért felnőtt korúaknak ártalomcsökkentő 
eszköz (pl: gumi óvszer) „ajándék"-ként való átadása. 
informálás, felvilágosítás: hiteles információk az alkohollal, a 
kábítószerekkel kapcsolatban, használati módokkal, lehetséges 
veszélyekkel, ártalmakkal és azok csökkentésével kapcsolatban. 
Informálás a  8.  kerületben és a fővárosban elérhető ellátásokkal, 
szolgáltatásokkal kapcsolatban; információ adása a detoxikálással és 
rehabilitációval, az önsegítő csoportokkal (AA,NA...) kapcsolatban. 
Pszichoaktív szerekkel kapcsolatos téves hiedelmek korrekciója. 
az addikt személyek hozzátartozóinak: 

• egyénre szabott informálása a szenvedélybetegség 
természetéről, a megmentő attitűdről, a hatékony és a jó 
szándékú,  de  káros (a jelenlegi állapotot konzerváló) 
támogatásról.  
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• egyéni és családi konzultáció felajánlása és annak biztosítása. 
• Hozzátartozói csoportba való delegálása, kellő számú 

csoporttag esetén a CsMT által szervezett, tartott Hozzátartozói 
csoport tartása, vezetése.  (A  JSzSzGYK Szerdahelyi utcai 
mosodájában vagy a Mátyás téren lévő Mátyás klubban) 

A  „prevenciós asztal" meg tudja valósítani az: 
elsődleges prevenció: informálás, felvilágosítás, téves hiedelmek 
korrekciója a drogfogyasztással, használati módokkal, a 
szenvedélybetegségek természetével kapcsolatban. 
másodlagos prevenció, a korai kezelésbe vétel: az érintettek 
esetében már megjelennek az addiktológiai problémák (alkohol, 
kábítószer használat) azonban a függőség még nem manifesztálódott. 
Ezeknél a klienseknél a kockázati tényezők felismerése a korai 
kezelésbe vétel jó eséllyel megelőzi vagy mérsékelni tudj a betegségek 
kialakulását, a későbbi káros következményeket. 

Megvalósításuk tervezett kezdete 2019.01.01. 
Megvalósításuk tervezett vége 2021.06.30. 
Tevékenység/résztevékenységek 
tervezett helyszíneti 

Közösségi tereken, közösségi programokon, az akció területen tartandó 
események, rendezvények (pl. Magdolna Napok esti programjain, 
Kesztyűgyári Közösségi Ház bűnmegelőzési és egyéb programjai, 
Egészség nap, JSzSzGyK FiDo, a társasházak-tömbök saját 
rendezvényein - háztalálkozók, a Teleki téri piac. 

Tevékenység neve KP3 / Problémaorientált közösségi rendészet 
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Tevékenységelem/ek 
megvalósításáért felelős 
partnerszervezet neve; 

-	 A  megvalósításért felelős 
személy neve, beosztása 

Rév8 Zrt. - Patatics Balázs alprogramvezető 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A  tevékenység illeszkedik a felhívás:  3.1.1 Önállóan támogatható 
tevékenységek,  B)  Szoft típusú tevékenységek m) pontjához;  3.1.2 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek  B)  pontja a) 
alpontjához. 

A tevékenység/elemek 
indokoltsága 

A  területen dolgozó rendészeti szervek munkatársainak véleménye 
szerint az Orczy negyed a kerület bűnügyileg legfertőzöttebb része, 
jellemzőek a kábítószerrel, prostitúcióval kapcsolatos 
bűncselekmények, a rablások, lopások. Az itt élők közül sokszor a 
jogkövető lakók is bizalmatlanok, s a rendőrökhöz is távolságtartóan 
viszonyulnak. Az utcákon és a lakóépületekben sokak életét keseríti 
meg az „antiszociális viselkedés", például a hangos zenehallgatás, 
hangoskodás, veszekedés, az ittas, botránykeltő viselkedés, a 
szemetelés, a drogfogyasztás, az erőszakos kéregetés, a rongálás. 

Közvetlen célkitűzések A  drogkereskedelem, a prostitúció és a kapcsolódó bűncselekmények 
elkövetésének jelentős csökkentése a városrészben ezzel elősegítve 
az objektív és szubjektív biztonság javítását. 

Közvetlenül érintett célcsoport Az akcióterületen élő lakosság. 
Tevékenység részletes szakmai 
leírása 

Problémaorientált közösségi rendészet 

Józsefváros, mint  Budapest  egyik dinamikusan fejlődő, nagyrészt 
belvárosias — egyben VIII. — kerülete, olyan lakossági, társadalmi, 
építészeti adottságokkal, jellemzőkkel rendelkezik, amelyek több 
szempontból hatnak egyszerre kedvező és kedvezőtlen módon a 
deviáns magatartásformák kialakulására, megmaradására. 
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Ezen belül jelentkezhetnek ritkábban vagy gyakrabban egyes 
jogsértő cselekmények szabálysértés vagy bűncselekmény 
formájában, attól függően, hogy az adott terület lakossági összetétele, 
az ott élők életkora, iskolai végzettsége milyen módon erősíti vagy 
gyengíti ezeket a folyamatokat. Kiemelten kezelendő problémaként 
jelentkeznek továbbá azon magatartások, melyek bár nem valósítanak 
meg bűncselekményt vagy szabálysértést, azonban a közösségi 
együttélés szabályait megsértik, ezzel a 18/2016-os önkormányzati 
rendelet alapján szankcionálhatóvá válnak. 

A  kerületen belül a programban érintett Magdolna Negyed, valamint 
Orczy Negyed jellemzően olyan bérházakkal beépített terület, amelyek 
többsége évtizedekkel ezelőtt épült, és nagy része nem került még 
felújításra. E lakóházakban leginkább kisebb alapterületű lakások 
találhatók. Ezek alapvetően nem a kényelmi szempontokat előtérbe 
helyező szociális és egyéb bérlakások, nem egy esetben kisebb 
komfortfokozattal. 

A  lakáskörülmények, szociális helyzet pontos felméréséhez 
szükség lehet a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságon keresztül 
olyan statisztikai adatok beszerzésére, amelyek megmutatják, hogy 
egyes bűncselekmények és szabálysértések milyen számban és 
arányban fordultak elő 2017-ben, valamint  2018.  I. félévében a program 
területén, illetve összehasonlításban a program területét szorosan 
övező, valamint a kerület távolabbi területein. 

E statisztikai adatok a kerület egészét érintve 2017-re vonatkozóan 
a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság  2017.  évi tevékenységéről 
szóló beszámolójából rendelkezésre állnak, amelyet egyebekben 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete  24/2018 (V.03.)  számú határozatával elfogadott. 

Az adatok szerint a regisztrált bűncselekmények, a közterületen 
elkövetett regisztrált bűncselekmények, valamint a regisztrált 
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bűncselekmények  100 000  lakosra vetített aránya 10-12%-kal csökkent 
a kerületben, ezáltal vélelmezve a projekt területén is. 

A  program megkezdését követően (várhatóan  2019  első 
negyedévében) fontos lesz a már rendelkezésre álló  2018.  évi bűnügyi, 
rendészeti adatok beszerzése, elemzése-értékelése.  A  program 
kezdeti időszakához történő későbbi viszonyítás, a bűncselekmények, 
szabálysértések számának alakulása a program végén rendelkezésre 
álló statisztikai adatokkal összehasonlítva értékelhető számokat adhat, 
amiből valós következtetéseket lehet majd levonni a tevékenység 
eredményéről. 

Másrészt a programban részt vevő rendészeti tevékenységet ellátók 
(közösségi rendőrök, körzeti rendészek, szomszédsági házfelügyelők) 
folyamatos tájékoztatásához elengedhetetlenek a kérdéses adatok, 
amelyek hatékony, eredményes tevékenység ellátása mellett — 
kedvező alakulásuk esetén — szintén motiválóan hathatnak a 
résztvevőkre és nem utolsósorban a területen élőkre. 

A  szakmai koordinátoroknak ebből következően fontos, hogy 
tevékenységükkel (annak előkészítésével, szervezésével, 
végrehajtásával) olyan állapotot érjenek el, amely a területen élő, oda 
adott estben csak dolgozni járó emberek közérzetét, biztonságát 
kedvezően befolyásolja. Ennek érdekében a program során azon 
mutatókra helyezzük a hangsúlyt, amelyek e körülményeket 
ténylegesen befolyásolhatják. 

A  rendőrségtől beszerezhető statisztikai adatokon túl célszerű lehet 
a program területén élő lakosság körében egy legfeljebb  300-500  fős 
mintán felmérni, hogy az adott területen élőknek — a statisztikai 
adatokkal összevetve — mi a véleménye a helyi biztonságról. Ennek a 
felmérésnek az előkészítése, lebonyolítása is már a megkezdett 
program feladata lesz. 

Javaslatok 
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A  közösségi rendészeti speciális szolgálati formának az adott terület 
nagyságát tekintve megközelítőleg  1-1  fő hivatásos rendőrből és  1-1  fő 
erre a célra külön előképzett és speciálisan erre a feladatra is 
felkészített közterület-felügyelőből (körzeti rendész) kell állnia. 

A  szolgálatot — az év egyes ünnepnapjainak kivételével — nyári 
időszakban lehetőleg  12.00  és  20.00  óra között, téli időszakban  11.00 
és  19.00  óra között célszerű ellátni. 

Megfontolás tárgya a szolgálatot ellátók rendszeresített felszerelési 
tárgyaikon túli helymeghatározó (GPS) modult tartalmazó  modern 
informatikai eszközzel  (tablet)  való ellátása, amely alkalmas lehet a 
szolgálat eseményeinek pontos és folyamatos rögzítésére, az 
események egyfajta nyomon követésére, a szolgálat pénzügyi 
elszámolását biztosító dokumentum biztosítására (figyelemmel a 
személyes adatkezelésre). A koordinátori munkacsoport 
tagjainak elképzelése szerint a közösségi rendészet elméleti, filozófiai 
alapjaihoz is közelítve a szolgálatot a lehető legkisebb létszámú — 
legalább egy-egy időszakban (negyedév, félév, esetleg teljes év) 
azonos személyekből álló — csoport lássa el. Erre a hivatásos 
rendőrökre vonatkozó szolgálati törvény más szervhez történő 
vezénylés formájában lehetőséget adhat, és belső információk alapján 
ilyen részvételre a közterület-felügyelet állományából is volna 
lehetőség. E foglalkoztatási  forma  alkalmazásával a szolgálat 
szervezetenként  4-6  fővel (lehetőleg ugyanazon személyekkel) adható 
ki folyamatosan (pihenőnapok, pihenőidő, egyéb távollétek stb.). Ennek 
fő szakmai indoka a már említett filozófiához kapcsolódva a hely- és 
személyismeret fontossága, ennek alapján adott esetben a szolgálatot 
ellátók és az akcióterületen élők közötti minél szorosabb bizalmi 
viszony kialakítása, a problémákra nem egy esetben közösen keresett 
válaszok során a hatékonyabb együttműködés biztosítása a 
lakossággal. Az összeszokott és állandó csapat továbbá rendkívül jó 
motiváló tényező. 
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Az is kiemelt szempont, hogy a programra a szakemberek együtt 
képződjenek, szakmai értékrendjük kialakítása közösen történjen, s a 
program futamideje alatt is hasonló szemléletben, egységes elvek 
mentén dolgozzanak, legyenek elkötelezettek a közösségi rendészeti 
módszerek mellett. 

Képzés, továbbképzés 

A  szolgálat tartalmi részéhez javasoljuk, hogy a szolgálatot ellátók 
tanulják meg a technikáit annak, hogy a program egész ideje alatt 
maguk is tudjanak szervezni lakossági beszélgetéseket 
(természetesen a koordinátorok segítségével) akár közösségi 
terekben, akár egyes lakóházakban vagy tömbökben. Az is fontos, hogy 
Ők maguk vegyenek részt azokon a nagyobb volumenű fórumokon, ahol 
az akcióterület általánosabb problémái kerülnek megvitatásra a 
program ideje alatt előre meghatározott időpontokban. Ezeket  World 
Café  módszertannal a koordinátorok segítségével és moderálásával, a 
képzett közösségi rendőrök és körzeti rendészek témagazdai 
irányításával rendeznénk, a nevük pedig lehetne Közösségi/Körzeti 
Biztonsági  Café. 

A  közösségi rendészet filozófiájához nélkülözhetetlen a 
szakemberek problémára való nyitottsága, problémafelismerő, -elemző 
és -megoldó készségének, szociális és kommunikációs 
kompetenciáinak feltérképezése és a közös feladatra specializált, 
differenciált fejlesztése.  A  képzés célja a szolgáltatói attitűd 
egyértelműsítése és erősítése, azaz az ügyfelekkel való sikeres 
kommunikáció és együttműködés módszereinek, illetve a felmerülő 
konfliktusok hatékonyabb és eredményesebb kezelésének elsajátítása. 
Az akcióterületen tipikusan előforduló konfliktusok típusainak 
megismerése, okainak feltárása hozzásegíti a szakembereket a 
konfliktuskezelés adekvát technikáinak megtanulásához. 
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Ez azonban csak a szakemberek saját meglévő kommunikációs 
készségeinek feltérképezése alapján lehetséges.  A  másik hozzávaló 
pedig a szakemberek egymás iránti bizalma, együttműködési 
készségük erősítése. Cél, hogy a részt vevő szakemberek megismerve 
egymást, közös kommunikációs platformot alakítsanak ki, „közös 
nyelvet beszéljenek" a projekt megvalósítási időszakában és azután is. 
Ehhez kell az egymás közötti kommunikációs és együttműködési 
készségeik, szociális érzékenységük fejlesztése, köztük a kölcsönös és 
feltétel nélküli bizalom kialakítása.  A  szolgáltatói attitűd, az 
ügyfélkezelés, a konfliktuskezelés technikái szintén ilyen módon 
tanulhatók a leghatékonyabban.  A  képzésbe minden olyan szakembert 
be kívánunk vonni, akiknek a projekt teljes időszakában és azután is 
tudniuk kell egymásra támaszkodni, a megjelenő sokszor komoly 
kríziseket is közösen megoldani. 

A  képzések több szakaszban, többféle időtartamban, több szinten 
és az egyes célcsoportok feladatainak megfelelően differenciáltan 
történnének.  A  képzési koncepció, a tartalmak és a módszerek 
részletes kidolgozására és annak megvalósítására mindenképpen 
olyan szakember felkérése ajánlatos, aki a közösségi rendészet korábbi 
hazai gyakorlatában gazdag és sokrétű tapasztalattal rendelkezik, 
korábban a célterületen dolgozva annak sajátosságait is jól ismeri, és a 
rendészeti szakemberek képzésében általában és helyi szinten is 
járatos. 

A  koordinátori munkacsoport tagjaiban — a kor követelményeihez 
igazodva — felvetődött annak kérdése is, hogy a szolgálatot ellátók, 
esetleg őket irányítók, munkájukat szervezők részére (az alap 
kommunikációs és konfliktuskezelő képzéseken való ajánlatos 
részvételen túl) célszerű lehet egyfajta menedzseri gondolkodást segítő 
felkészítést, oktatást is tartani.  A  Közösségi/Körzeti Biztonsági Cafék 
szervezéséhez és a moderátori és témagazdai szerep elsajátításához 
speciális módszertani képzéseket szerveznénk. 
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A  kerületben szerzett korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy 
egyértelműen hiányzott a vezetők képzése, ami hátrányosan 
befolyásolta a megvalósítás során történő együttműködést a 
különböző hierarchiaszintek között.  A  végrehajtók esetenként sokkal 
többet tudtak a konkrét programok hátteréről, céljairól, lényegéről, 
mint a döntéshozók, és szemléletükben, elköteleződésükben is sok 
különbség adódott. Ezek az eltérések és a belőlük adódó félreértések, 
esetleges nézetkülönbségek csökkenthetők, kiiktathatók lennének egy 
kifejezetten külön a vezetőket célzó képzés, illetve közös képzések 
segítségével, amelyeket a program végrehajtási szakaszának elejére 
szükséges beiktatni. 

Szomszédsági Házfelügyelők 

A  szomszédsági házfelügyelők alkalmazása hasonló programokban 
már az MNPIII. akcióterületén megvalósult. Jelen esetben ennek 
egyfajta „továbbfejlesztett" változata, kiterjesztése lenne célszerű, 
melyhez mindenekelőtt az alábbi feltételek teljesülése szükséges: 

- A  rendelkezésre álló statisztikai adatok, egyéb elemzések-
értékelések alapján olyan önkormányzati tulajdonban lévő bérházak 
kiválasztása, ahol ez a fajta „szolgáltató  forma"  a közösségi 
együttélést, az adott lakóház problémáinak megoldását 
eredményezheti. 

- Megfelelően előkészített pályázat alapján a feladat végrehajtására 
alkalmas kellő számú személy kiválasztása. 

Amennyiben e feltételek teljesülnek, a korábbi gyakorlattól eltérően 
indokolt lehet a szomszédsági házfelügyelőket bevonni a rendészeti 
tevékenységet megvalósítók képzésébe, továbbképzésébe. Az érintett 
akcióterülethez elgondolt rendészeti tevékenységet folytatókat 
(közösségi rendőr, körzeti rendész, koordinátorok) szorosabb (napi) 
kapcsolatba kell vonni a szomszédsági házfelügyelőkkel, azok 
tevékenységével.  A  szomszédsági házfelügyelőket minden, az  
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