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Téma 3: Továbbirányítási protokoll és a különböző szolgáltatások ismertetése családon belüli
erőszak áldozatok számára
Modul
Téma 3: Továbbirányítási protokoll és a különböző szolgáltatások
ismertetése családon belüli erőszak áldozatok számára
Képzés Struktúrája
• Prezentáció
• Kérdések és válaszok
Időtartam
1 óra
• 45 perc prezentáció
• 15 perc kérdések & válaszok
Képzési anyag
• A 3. téma PPT prezentációja
• Képzők tájékoztatása (e jegyzet és a PPT diákhoz tartozó
jegyzetek)
• Résztvevőknek kiosztandó nyomtatott anyag
Résztvevőknek
• PPT prezentáció a 3. Témáról nyomtatva (4 dia/oldal)
kiosztandó nyomtatott
• Azon civil szervezetek listálya, amelyek áldozatsegítő
anyag
szolgáltatásokat nyújtanak és az áldozatok jogainak weboldala
(VICATIS)
Háttérinformáció
• A prezentációban hivatkozott irodalom és jogszabályok
képzőknek
Résztvevőknek további
• A prezentációban hivatkozott irodalom és jogszabályok
ajánlott olvasmány
• Weboldal az áldozatok jogairól (VICATIS)
Oktatási célok
• Teendők beazonosításának képessége bűnesetek vagy
szabálysértés áldozatainak esetén, mindezt az áldozat
lakóhelyének és helyzetének megfelelően (pl. különleges
bánásmódban részesülő áldozat beazonosítása és eszerint
való eljárás)
• Alapvető tudás a legfőbb létező áldozatokat és tanúkat
támogató szervezetekről, intézményekről és szolgáltatásokról
• Az áldozatok és tanúk megfelelő tájékoztatása az áldozat-és
tanú segítő szolgáltatásokról
Javaslatok
• Minden képző adaptálja és formálja a képzés anyagát a saját
közönségére és annak igényei szerint. A PPT prezentáció és a
diákhoz tartozó jegyzetek egy jó alapként szolgálnak,
amelyekre a képzők támaszkodhatnak egy olyan képzés
tervezése során, amely saját közönségük szükségleteinek felel
meg. Az utóbbihoz nem szükséges ezek pontos követése.
• A diákhoz tartozó jegyzeteken néhány praktikus példát
jelenítetttünk meg. Bátorítjuk azonban a képzőket arra, hogy
az előadás készítése során emeljenek be saját gyakorlatukból,
kutatásukból szerzett példát (figyelembe véve a hazai
körülményeket és forrásokat).

A projektet az Európai Unió Igazságügyi programja (2014-2020) támogatja.
A dokumentum tartalma kizárólag a készítői nézeteit képviselik és az ő teljes felelősségük. Az Európai Bizottság
semmilyen felelősséget nem vállal az itt leírt tartalom esetleges felhasználásáért.
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