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8:00 – 8:30

REGISZTRÁCIÓ

8:30 – 9:00

KÖSZÖNTŐ BESZÉDEK

•

Dr. Fekete Albert, a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar dékánja

•

Gratzer-Sövényházy Edit, rendőr ezredes, főosztályvezető, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

•

Bálint Imre DLA, a Magyar Építész Kamara megbízottja

9:00 – 9:40

BIZTONSÁG A TANULÁS TEREIBEN – BEVEZETŐ ELŐADÁSOK

•

Lippai Edit PhD, adjunktus, Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék, ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Kar
és Brózik Péter, tanársegéd Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék, ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Kar
Biztonságos iskolák

•

Reith Anita, tájépítész mérnök, a SafeCity program projektvezetője
A SafeCity program oktatási projektjei

9:40 – 10:00 KÁVÉSZÜNET
10:00 – 11:00 ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN
•

Dr. Markó Balázs DLA, oktatási rektorhelyettes, Szent István Egyetem
Az építészeti bűnmegelőzés lehetőségei és irányai az építészképzésben Terepmunka, helyi közösségek bevonása, az építész társadalmi felelőssége

•

Dr. habil Dúll Andrea, egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE PPK Szervezet- és Környezetpszichológia
Tanszék
A SafeCity interdiszciplináris együttműködés értékelése

•

Szaszák Gabriella, PhD hallgató, SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Biztonságos szabadterek tervezése – tananyagfejlesztés a tájépítész-képzés számára

•

Török Szabolcs Bence DLA, egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem, Tájépítészeti és
Településtervezési Kar, Településépítészeti Tanszék
Egyetemek és iskolák együttműködése – Iskolakertek tervezése és kialakítása
a SZIE tájépítész hallgatók részvételével

11:00 – 11:20

KIÁLLÍTÁS A SAFECITY FELSŐOKTATÁSI MINTAPROJEKT HALLGATÓI MUNKÁIBÓL

11:20 – 11:50

KÁVÉSZÜNET

11:50 – 13:20 BIZTONSÁGOS ISKOLÁK
•

Tánczos Tibor DLA, projektvezető építész, DMB Építész Műterem
Lehet-e jó hely az iskolaépület? – Közvetett eszközök a biztonságos iskolákért

•

Saly Erika, pedagógiai fejlesztő, környezeti nevelő, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet
Alternatív utak a biztonságos iskolákhoz

•

Beleznay Éva, senior consultant, Advanced Building and Urban Design (ABUD), Budapest
Biztonságos terek - építészeti foglalkozások gyerekekkel

•

Reith Gábor, igazgató, mestertanár, Vécsey János Leánykollégium
Építészeti bűnmegelőzés a kollégiumban

•

Topa Zoltán, rendőrőrnagy, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
Új utakon az iskolai bűnmegelőzés – Re-Akció: Egy rossz döntés egy életre szólhat…

•

A Kőbányai Szent László Gimnázium diákjai
Bűnmegelőzési program az iskolában

13:20 – 14:00 EBÉD
14:00 – 15:45 WORKSHOPOK
•

Kövesi Györgyi – Élőkönyvtár és empátia

•

Reith Anita – Épített biztonság

15:45 – 16:00 ZÁRÁS

www.safecity.hu

ELŐADÓK

BELEZNAY ÉVA

DÚLL ANDREA

urbanista, építész. Kiemelt szakmai témakörei a környezettudatos építés (jelenleg a Magyar Környezettudatos Építés
Egyesületének alelnöke) és a városrehabilitáció. Az utóbbi
években a környezeti kultúra oktatásához és szemléletformáláshoz kapcsolódó programokat szervez saját programként vagy civilfelkérésre. A Magyar Építész Kamara ezirányú
tevékenységében kiemelt tanácsadó és szervező volt 2014ig. 2010-ig a Budapest Szíve Program projektmenedzsere volt. 2006 novemberétől
a Főépítészi Iroda vezetőjeként majd Budapest megbízott főépítészeként a főváros településfejlesztéssel és -rendezéssel, az épített környezetalakításával és védelmével,
az építésüggyel kapcsolatos szakmai feladatok ellátásának, döntés előkészítésének felelőse volt. Korábban mind köztisztviselőként, mind tervezőként és kutatóként végzett
szakértői munkát.

környezetpszichológus, az MTA doktora, egyetemi tanár,
a magyarországi környezetpszichológia és környezeti kommunikáció megalapítója, az ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem általános dékánhelyettese, Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője, a BME Szociológia
és Kommunikáció Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar
Pszichológiai Társaság Környezetpszichológiai Szekciójának
alapító elnöke, jelenleg Magyar Pszichológiai Társaság főtitkára, valamint a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékén létrehozott Környezeti Kommunikáció Műhely
igazgatója.Legfontosabb szakmai sikeremnek a környezetpszichológia és a környezeti
kommunikáció hazai tudományterületi és szervezeti megalapítását tekintem. A környezetpszichológia „utazó nagyköveteként” számos hazai felsőoktatási intézményben (például ELTE, BME, MOME, SZTE, SZIE, DE) alapoztam meg a környezetpszichológia oktatását az építész-, tervező, és a pszichológusképzésekben. Gyakorlati szakértői
tevékenységem nyomán a környezetpszichológia fontosságát az akadémiai képzésen
kívül számos megvalósított gyakorlati projekt is igazolja.

BRÓZIK PÉTER
Pszichológus, az ELTE PPK Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszéken tanársegéd, állandó óraadó a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Karon.
Az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola abszolvált hallgatója.
Főbb kutatási területei a városi köztér-használat, a bűnözéstől való félelem (fear of crime) környezetpszichológiája.
Pszichológus hallgatóknak statisztikát, kvalitatív kutatásmódszertant és környezetpszichológiát, építészhallgatóknak szintén környezetpszichológiát tanít.

GYERGYÁK JÁNOS
2008-ban végzett a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és
Informatikai Karán építészmérnökként (MA), és 2012-ben a
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán településmérnöki (MSC) diplomát szerzett. A Doktori Iskola építész DLA programját 2011-ben fejezte be, DLA témájának címe
„Periféria” volt. 2012 óta a Pécsi Tudományegyetem Műszaki
és Informatikai Kar, Építészeti és Várostervezési Tanszék adjunktusa, ahol építészettel és várostervezéssel kapcsolatos tantárgyakat oktat. A Pécsi
Tudományegyetem nemzetközi partnerhálózatának köszönhetően 2014-ben vendégoktatóként dolgozott a Shanghai-i Műszaki Egyetem, Építészeti Karán és 2015 és 2017
között a Metropolitan State University of Denver intézményben. Az oktatási tevékenység mellett a gyakorlatban is alkalmazza az építészetet és várostervezést, illetve kutatást végzett a lakásügy, városi tervezés és közterek fejlesztése témában. Dombóvár
városában ellátja a városi főépítész feladatait és 2014 óta tagja a kultúrAktív közhasznú
civil szervezetnek.

KÖVESI GYÖRGYI
Harminchárom éve dolgozik pedagógusként. Legfontosabb
területei a középiskolai nyelvtanítás, és az erkölcsi, emberi
jogi nevelés nem formális eszközökkel. Helyszínek, ahol tanárként, nevelőként, képzőként, csoportvezetőként vagy civil
aktivistaként jelenleg is dolgozik: Vécsey János Leánykollégium, Emberi jogi nevelők hálózata, Labrisz Egyesület, Iskolai
Élő Könyvtár, Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság. Hisz a személyes példamutatás és a letisztult, őszinte beszéd emberformáló hatásában, erejében.

LIPPAI EDIT
környezetpszichológus, az ELTE Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszékének adjunktusa, kutatási területe az
edukációs helyszínek játékosítása, valamint az analóg és
digitális játékterek környezetpszichológiai vizsgálata. 20092011 között kutatóként részt vett a „Tanító Tér” programban,
melynek célja volt az eredményes iskola és tanulásfejlesztés
infrastrukturális feltételeinek meghatározása, tanuláscentrikus útmutató megalkotása iskolatervezők számára. A program során szakmai kerekasztalok szervezésében és lebonyolításában vett részt, melyek facilitálták az iskolák
igazgatói és az építészek párbeszédét. A közös szakmai munka során olyan ajánlások
jöttek létre, melyek a biztonság kérdéskörére is részletesen kitértek.
http://ofi.hu/tanitoter/biztonsag

MARKÓ BALÁZS
Okleveles építészmérnök. Szent István Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Karának egyetemi docense, 2014 és 2108
között dékánja. 2018 óta a Szent István Egyetem oktatási rektorhelyettese.

REITH ANITA
A Safecity program két mintaprojektje is a jövő generáció nevelésén keresztül kívánja elmélyíteni az építészeti bűnmegelőzéshez kapcsolódó tudást. A felsőoktatási mintaprojekt
fiatal szakemberek képzését tűzi ki célul – féléves tantárgyak
és intenzív műhelyfoglalkozások keretén belül ismerteti meg
a különböző szakterületek hallgatóival azokat a tervezési
irányelveket, melyek biztonságosabb környezetek kialakítását
eredményezhetik. A középiskolai mintaprojekt során a Vécsey János Középiskolai Leánykollégium tanáraival és diákjaival közösen dolgoztunk. Az élménypedagógia módszerével
gondolkodtunk együtt szubjektív biztonságérzetről, közösségi kontrollról és az identitás
fontosságáról. A foglalkozások eredményeképpen, kisebb beavatkozásokkal, akciókkal,
a kollégium közösségével együtt alakítottuk biztonságosabbá és élhetőbbé a kollégium
tereit. Mindkét projekt célja olyan oktatási módszertan, tematikai kidolgozása, mely megismételhető más intézményekben is, így hosszútávon biztosítja a fiatalok nevelését és az
építészeti bűnmegelőzéshez kapcsolódó ismeretek megszerzését.

REITH GÁBOR
A Safecity középiskolai mintaprojekt a szakmai konzultációk
után a Vécsey János Leánykollégiumban került megvalósításra, melynek középpontjában a bűnmegelőzés, a közösségi
nevelés és az értékközvetítés állt. Az intézmény egy rugalmas,
kísérletezésre fogékony, innovatív elképzelések megvalósításában elkötelezett közösség. A közösségi nevelés egy olyan
színtere a kollégium, amely modellezi a társadalmunk legkisebb láncszemét a családot és egyben megjelennek benne az aktuális társadalmi lét
elemei, ezért rendkívül alkalmas a bűnmegelőzési pályázati elképzelések modellezésére,
ami alapjául szolgálhat e témakörben egy új oktatási módszertan, tematika kidolgozására.
A Safecity program során alkalmazott élménypedagógiai módszerek ( kortárs élő könyvtár, vitaszínház, filmkészítés, fórum, műhelyfoglalkozás, közösségi tér átalakítás, identitást erősítő pályázat, plakát akció, közösségi tervezés, közösségi megvalósulás ) motiváló
hatással voltak a kollégium diákjaira, tanáraira és az intézmény oktatási -nevelési tevékenységére. A rendezvények, programok, akciók kialakításánál nevelési és közösség építő
célokat helyeztük előtérbe, törekedve a biztonságos környezet kialakítására . A Safecity
kollégái a kollégium pedagógusaival közösen, a diákok visszajelzései alapján dolgoztak ki
olyan programokat és módszertanokat, melyek hatékonyan illeszthetőek nem csak kollégiumok, de más közoktatási intézmények programjába.

SALY ERIKA
pedagógus, környezeti nevelő 25 éven át egy vidéki iskolában,
Dévaványán tanított, ahol kialakította iskolája környezeti nevelési telephelyét a szülők, gyerekek segítségével. A mindennapos környezeti nevelés jellemezte tanítási-tanulási gyakorlatát. Több helyi szakmai civil szervezet alapítója, vezetője.
A tanítás-tanulás módszertana, a komplex tanulásszervezési
eljárásokban rejlő lehetőségek, az innovatív iskolák, a pedagógusok és a diákok motivációjának jellemzői mindig érdekelték. Tanulmányútjai során
alternatív iskolákat, fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó központokat látogatott.
Tapasztalatait megosztotta az érdeklődő pedagógusokkal képzéseken, tréningeken,
konferenciákon, az általa vezetett módszertani munkacsoportban, s beépítette tanítási gyakorlatába. Több szakmai kiadvány, cikk szerzője, társzerzője.2010-2016 között
az országos Magyar Környezeti Nevelési Egyesület vezetője. 2013-tól az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet (most: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) pedagógiai fejlesztő munkatársa. Jelenleg az ökoiskolák szakmai fejlődését segíti,
az Ökoiskolai nevelési-oktatási program terjesztésén dolgozik társaival együtt.

SZASZÁK GABRIELLA
tájépítészmérnök és rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagyok. A tavalyi évben szereztem doktorátust az
egyetemes szabadtértervezés témakörében a Szent István
Egyetem Táj-építészeti és Tájökológiai Doktori Iskolájában.
A Magyar Építész Kamara tervezői jogosultsággal rendelkező
tagjaként tervezői és szakmérnöki magánpraxist folytatok,
valamint az Óbudai Egyetem Rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakirányú továbbképzésének óraadója vagyok. Emellett több szakmai
szervezet tevékenységében is aktív részt vállalok: 2009-ben csatlakoztam a Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Akadálymentesítési Munkacsoportjához
– amelyben a látássérült tagok mellett számos kapcsolódó szakterület képviselője jelen van –, 2010-ben pedig a Rehabilitációs Környezettervező Szakemberek Országos
Egyesületéhez. A kutatási témám – azaz az egyetemes szabadtértervezés –, valamint
a biztonságos város témaköre között szoros összefüggés áll fenn, ezért a Szent István Egyetem Táj-építészeti és Településtervezési Kara bevont a kultúrAktív Egyesülettel
való közös tananyag-fejlesztési projektbe a biztonságos szabadterek tervezése tárgyában. A konferencián ezt a munkát szeretném röviden bemutatni.

SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM
Előadók: Vass Anna Flóra, Korom Dániel, Nakos Dimitrios
Alexandros
A Kőbányai Szent László Gimnázium nappali tagozatán
évente mintegy 850 tanuló folytatja tanulmányait, öt párhuzamos osztályban. Gimnáziumunk pedagógiai programja és elért eredményei alapján az Oktatási Minisztérium
pályázatán elnyerte a Tehetséggondozó középiskola címet. Idén diákjaink részt vettek
a Legyen tered projektben, ami építészeti eszközökkel és megoldásokkal segíti a gimnáziumunk közelében lévő, a Kolozsvári-Ónodi utca sarkán található területen egy új,
diákjaink számára is jól használható és egyben biztonságos közösségi tér létrejöttét.
A gimnázium címe: 1102 Budapest, Kőrösi Cs. út 28.
Honlapunk: http://www.szlgbp. hu

TÁNCZOS TIBOR
2009-ben szerzett építészmérnök diplomát a Műegyetemen, s még ugyanebben az évben Junior Prima díjban részesült. 2012-ben DAAD kutatói ösztöndíjjal hat hónapot töltött
a Berlini Műszaki Egyetemen Susanne Hofmann professzúráján, amely a közösségi együttműködésen alapuló építészeti tervezésre szakosodott. Számos írása jelent országos
szakmai folyóiratokban és tanulmánykötetekben többek között a társadalmilag elkötelezett építészeti dizájn és az oktatási terek tervezésének
témájában. 2016-ban szerzett DLA fokozatot, doktori értekezésének témája a kortárs
iskolaépítészet. Több iskolaépület tervezésében vett részt, s a gyakorlatban is nagy
hangsúlyt helyez a leendő térhasználók tervezésbe történő bevonására. 2015 óta
a DMB Építész Műterem projektvezető építésze.

TOPA ZOLTÁN
1979. január 5-én születtem Budapesten. Az alap- és középfokú iskolák elvégzése után 1998-ban rendészeti szakiskolában
(akkor Rendőr Szakközépiskola) rendőr végzettséget szereztem. 9 évig dolgoztam járőrként (majd később járőrvezetőként)
a BRFK III. és VI. kerületi Rendőrkapitányságon. Közel 9 év elteltével a BRFK Bűnmegelőzési Osztályra kerültem, ahol több rendőri és egyéb hatósági szervvel együttműködve dolgoztam ki
ifjúságvédelmi programokat. Időközben felsőfokú és egyetemi végzettséget szereztem a
Rendőrtiszti Főiskola rendőrtiszt-szervező és az ELTE pedagógiai szakán. A tiszti végzettség és pedagógiai szakma megszerzése mellett bűnmegelőzési szervező szakirányú képzettséget is szereztem. A bűnmegelőzési projektek kidolgozása és megvalósítása mellett
rendőr oktatói végzettség birtokában, intézményes ifjúságvédelmi programokban szakmai koordinátorként tevékenykedtem. 2014. évben kerültem át a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács Titkárságára, ahol először a Nemzeti Bűnmegelőzés Stratégia előkészítésében,
majd több prevenciós program megvalósításában vettem részt. Jelenleg rendőr- és pedagógusképzésben, élménypedagógiai és Z-generációs képzésekben dolgozom trénerként.

TÖRÖK SZABOLCS
okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász, egyetemi
adjunktus. Okleveles építészmérnökként 2007-ben diplomázott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
Okleveles közgazdászként - Budapesti Corvinus Egyetem
vállalati pénzügy szakirányán végzett BSc és MSc tanulmányokat. Építőművészeti DLA doktori fokozatot a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Középülettervezési
Tanszékén szerzett. 12 éve vesz részt egyetemi oktatásban (a BME, BCE és a SZIE intézményeiben). Jelenleg egyetemi adjunktus a Szent István Egyetem Településépítészeti
Tanszékén, ahol a Tájrendező és kertépítő mérnök (BSc) alapszak és Településmérnök
(MSc) mesterszak képzéseken építészeti és városépítészeti szaktárgyak előadója. Rendszeresen szervez külföldi tanulmányutakat város-átalakítások témában, az egyetemen
a Téranalízis és SMART City kurzusok elindítója. Írásai rendszeresen jelennek meg a Magyar Építőművészet folyóiratban. A T1 STUDIO építész tervező iroda alapítója és vezető
tervezője, 2007 óta számos jelentős lakó-, és középület építészeti generáltervezését
és belsőépítészeti tervezését irányítja. 2019 tavaszi félévében Országos Iskolakert-Fejlesztési Program keretén belül az Iskolakertekért Alapítvánnyal együttműködésben lezajlott tervezési projekt vezetője.
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WORKSHOPOK
ÉS KIÁLLÍTÁS

WORKSHOP 1 - ÉLŐKÖNYVTÁR ÉS EMPÁTIA

KIÁLLÍTÁS

A worshopot vezeti: Kövesi Györgyi

A konferencia kísérőprogramjaként kiállítás tekinthető meg a Safecity felsőoktatási mintaprojektjének keretében elkészült hallgatói munkákból. Féléves tantárgy
keretében foglalkoztak a biztonságos város tervezési szempontjaival a Pécsi Tudományi Egyetem építész hallgatói, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem építész és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem környezetpszichológus hallgatói
közösen. Az elméleti alapok megszerzése után gyakorlati feladaton keresztül alkalmazták az elsajátított tervezési irányelveket. A tervezés valós helyszínét a törökbálinti új Városháza adta, ahol az épület mögötti tömb beépítési lehetőségein
dolgoztak a fiatalok. Májusban, intenzív tervezési műhelyhét keretén belül, a Szent
István Egyetem építész és tájépítész hallgatói dolgoztak ki koncepcióterveket a Városháza mögötti szabadtéregyüttesre - szintén Safecity-s szempontok mentén.

Az Élő Könyvtár (Living Library) ötlete a skandinávoktól származik. Azért született,
hogy egymást nem ismerő, különböző sorsú és korú emberek egymás közelébe kerülhessenek, szót válthassanak, és egymásra csodálkozva felismerhessék a másikban
önmagukat. A Kortárs Élő Könyvek projekt egy újszerű kísérlet a kortárssegítésre. Az
erre vállalkozó nagykorú fiatalok olyan személyes történeteikbe engednek bepillantást olvasóiknak, amelyeket gyakran félelmek, tévhitek, előítéletek öveznek. A”könyvek” által kínált történetek közös jellemzője, hogy erősen reflektált, tudatosan vállalt
és sorssá formált eseményekről szólnak. Tartalmaznak erkölcsi dilemmákat, kríziseket és traumákat, ugyanakkor a személyiség erejéről és fejlődéséről szóló pozitív
üzeneteket is. A 15-20 perces „olvasási” időtartam alatt sokat megtudhat a kérdező
„olvasó” arról, hogyan lehet a nehéz élethelyzeteken túljutni, a családi és társadalmi
szokások/kényszerek/nyomás ellenére is saját utakat választani.
Különös értékét a kortárs jellege adja. A fiatalok nem egy felnőtt szakember sok évtizedes tapasztalataival találkoznak, hanem a velük csaknem egykorú személy mutat
számukra hiteles példát, járható utat az önfejlesztésre.

WORKSHOP 2 - ÉPÍTETT BIZTONSÁG
A worshopot vezeti: Reith Anita
Mennyire biztonságos az iskola? Hogyan tehetjük még biztonságosabbá az intézmény
épületét, udvarát, vagy éppen környezetét? A Safecity iskolai mintaprojektjében fejlesztett eszközök segítségével biztonság szempontjából értelmezzük az egyetem tereit, majd
akciókártyák segítségével megoldási javaslatokat fogalmazunk meg a helyszínekre. A foglalkozás során bemutatott eszközök középiskolai diákok számára nyújtanak segítséget az
építészeti bűnmegelőzés szempontrendszerének megismeréséhez és bármilyen oktatási
intézmény bűnmegelőzési szempontú átalakítására alkalmazhatóak.

JEGYZET

SAFECITY PROJEKT
Városaink alakítása kapcsán egyre nagyobb figyelmet kap a biztonságosság és a bűnmegelőzés kérdése.
Az emberek biztonságérzetét és a bűnesetek gyakoriságát a fizikai környezet minősége is befolyásolja.
Biztonságos terek létrehozásával élhető környezetet teremthetünk magunknak. Olyan környezetet,
ahol szeretünk dolgozni, együtt lenni, pihenni, vásárolni, játszani, tanulni - egyszóval élni.
A világon már sok helyen sikeresen alkamazott építészeti bűnmegelőzés alapgondolata, hogy az épített
környezet tervezése során tapasztalati tudással és kreativitással csökkenteni lehet a bűnalkalmakat.
A SAFECITY projekt az első átfogó kezdeményezés Magyarországon, amelynek célja a környezet
alakításával segített bűnmegelőzési eszközök feltérképezése és népszerűsítése.
A projekt során gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be az építészeti bűnmegelőzés alapjait, eszközeit
és a nemzetközi jó gyakorlatokat. A projekt több alprojektből áll. Az alprojektek célja széles körben adaptálható modellek, illetve szakmai fórumok létrehozása.
TELEPÜLÉSI MINTAPROJEKT – összefogás egy élhető, biztonságos településért
Úgy gondoljuk, hogy a városok alakításában való részvétel lehetőségét minden városlakó számára biztosítani kell. Magyarország első bűnmegelőzéssel foglalkozó települési modell mintaprojektjében Törökbálint
utcáinak és közösségi tereinek biztonságossá tétele a cél. A mintaprojektben döntéshozókkal, intézményvezetőkkel, bűnmegelőzésben és téralakításban jártas szakértőkkel, egyetemi partnerekkel és civilekkel
működünk együtt. A végeredmény: élhető, biztonságérzetet adó közterületek Törökbálinton, illetve egy
rugalmas, más településre is átalakítható modell.
KÖZÉPISKOLAI MINTAPROJEKT – fiatalok a biztonságos iskolai környezetért
Hiszünk abban, hogy minden fiatalnak joga van a biztonságos és élhető városi környezethez. És abban
is, hogy ők maguk is segíteni tudnak ötleteikkel a környezetalakításban. A mintaprojekt során diákokkal
közösen dolgozunk ki egy ismeretterjesztő anyagot és módszertant középiskolások számára.
Az alprojekt az óbudai Vécsey János Lánykollégiumban valósul meg, ahol diákok egy szakmai csoporttal
együttműködve a kollégium tereit, környezetét vizsgálják meg, és tesznek javaslatot a változtatásokra.
FELSŐOKTATÁSI MINTAPROJEKT– több területet érintő, problémaközpontú oktatás
A környezetérzékeny bűnmegelőzés kulcseleme a megfelelő tervezői szemlélet. Az előrelátó tervezés
fontos szerepet tölt be a biztonságos városok kialakításában. Ezért kiemelten fontos az érintett szakemberek képzésében jelen lenni problémaközpontú oktatással. Hazai egyetemekkel (BME, SZIE, ELTE) együttműködve kísérleti képzést indítunk, amelynek során az egyetemi hallgatók – építészek, tájépítészek és környezetpszichológusok – megismerkednek az építészeti bűnmegelőzés alapelveivel, eszközeivel.
SAFECITY KONFERENCIASOROZAT – együttműködés és tapasztalatcsere
A projekt kiemelt fontosságú területe a konferenciák szervezése. Az építészeti bűnmegelőzés összetett
feladat, amelynek alapfeltétele a szakmák közötti együttműködés. A konferenciákon külföldi és magyar
előadók saját területük szempontjából mutatják be az alkalmazott módszereket. A rendezvények lehetőséget adnak a szakemberek közötti tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre.
A Safecity - Biztonság. Város. Közösség a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a kultúrAktív Egyesület,
és a Lechner Tudásközpont közös projektje. A projektről és az építészeti bűnmegelőzésről
a www.safecity.hu oldalon olvashat részletesebben.

www.safecity.hu
facebook.com/safecity.hu

