KISOKOS
Oktatási intézményeknek
Hogyan alakítsunk ki
biztonságos környezetet
iskolánkban és a környéken?
Tippek és tanácsok
a biztonságosabb környezethez

MIÉRT FONTOS A TERVEZÉSBEN?
Gyermekeink védelmében már a tervezéskor tö
rekedni kell a lehető legbiztonságosabb intéz
ményi környezet kialakítására, ugyanakkor a már
meglévő iskolaépületek esetében is hasznos le
het az építészeti bűnmegelőzés módszerének
alkalmazása. Azonosítsuk a problémás helyszí
neket az iskola épületében és annak környezeté
ben (csellengés és bandázás helyszínei, illetékte
lenek bejutási lehetőségei, alkohol- és kábítószer-fogyasztásra alkalmas helyszínek, stb.) és
alakítsuk át a teret úgy, hogy ezek a konfliktusok
elkerülhetővé váljanak!
MIRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI:
TIPPEK ÉS TANÁCSOK
 Fontos a bejárat! A főbejárat legyen könnyen
azonosítható, jól megvilágított és távolról is
látható. Elütő burkolattal, dísznövényekkel ér
zékeltesd, hol lehet belépni. A bejárat közelé
ben legyen portaszolgálat, így ellenőrizhető ki
lép be és ki hagyja el az épületet.
 Fontos az átláthatóság! Legyen a folyosó, az
udvar, vagy bármilyen tér át- és belátható. Lehe
tőség szerint ne legyenek beugrók a folyosón,

ne lehessen megbújni a növényzet mögé, legye
nek az ajtók és az osztálytermek üvegfelülettel
nyitottak, beláthatók.
F
 ontos az azonosíthatóság! Legyen minden
járókelő számára egyértelmű, hogy ez az épü
let egy iskola. Ha pedig látogató érkezik, tájé
koztató táblák segítsék az eligazodást.
F
 ontosak a tanítási idő utáni tevékenységek!
A tanítási idő előtti és utáni foglalkozások, a
sport események, különböző rendezvények,
képzések kiterjesztik az épület használati idejét
és ezzel biztosított a természetes felügyelet.
G
 yerekekben az erő! Indíts szemléletformáló
programokat a témában! Segítsd, hogy a gyer
mekek felismerjék a veszélyes szituációkat.
Indíts közösségi tervezést, amelyben a diákok
és tanárok közösen azonosítják a problémás
helyszíneket és adnak megoldási javaslatot!
További tippek és tanácsok, valamint szemlé
letformáló oktatási anyagok a safecity.hu
weboldalon!

A SAFECITY – Biztonság. Város. Közösség.
projekt célja, hogy az építészeti bűnmegelőzés módszerét széles körben megismertesse Magyarországon.
Az építészeti bűnmegelőzés lényege, hogy az
épített környezet kreatív tervezésével, egyszerű, gazdaságos és fenntartható eszközök
használatával megszüntethetők a bűnözésnek kedvező körülmények.
Az építészeti bűnmegelőzés négy alapelvre
épül. A természetes felügyelet az egyik legfontosabb alapelv, lényege, hogy a személyek és
tárgyak elleni erőszak sokkal ritkábban fordul
elő élettel teli helyeken, ahol emberek vannak
a közelünkben. A jogosultság ellenőrzése esetén a cél, hogy megállapítható legyen, hogy
a személyek, akik a területet használják, jogosultak-e az ott tartózkodásra. A birtokviszony
jelzése kapcsolódva a jogosultság ellenőrzéséhez segít kiszűrni a jogtalanul ott tartózkodókat, illetve segíti a tulajdonosi felelősségérzet kialakulását is, ezzel segítve a rendezett és
tiszta állapot fenntartását. A terület karban
tartása és gondozása a tulajdonosi felelős
ségérzethez kapcsolódó alapelv, akkor tud
érvényre jutni, ha egy területnek van gazdája,
aki sajátjának érzi és felelősséget érez iránta,
így megfelelő módon gondozzák, nem hagyják magára.
További információk a projekt weboldalán:

www.safecity.hu
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