KERA - stratégia
Kiegészítés és bővítés 2010 – 2011*

1. A KERA modern európai rendőrségi továbbképző intézetként határozza
meg magát. A jelenlegi nyolc tagország intézménye marad, és él a kiés továbbképzés keretében adódó nemzetközi kapcsolati és
koordinációs lehetőségekkel.
2. A KERA együttműködik és egyeztet más ki- és továbbképző
intézetekkel a ki- és továbbképzési kínálat átfedésének kiküszöbölése
és optimalizálása valamint szinergiák elérése céljából – anélkül, hogy
eközben függő helyzetbe kerülne. Ennek során a következő elvek
állnak a középpontban: rugalmasság, a szükségletek figyelembe
vétele, a gyakorlathoz való igazodás.
3. A KERA késznek nyilvánítja magát, hogy tapasztalatainak átadásával
támogassa újabb ki- és továbbképző intézmények létrehozását. Ezen
túlmenően folyamatos tapasztalatcserére törekszik más ki- és
továbbképző intézményekkel.
4. Folyamatosan felülvizsgálja képzési kínálatát és célcsoportjait. A KERA
nyitott a képzési kínálatának tartalmi bővítéseit illetően. Ennek során
rugalmasan kell az aktuális bűnügyi jelenségeket kezelni.
5. A KERA alkalmanként lehetővé teszi más országok részvételét is
szemináriumain és tanfolyamain. Ennek során a KERA alapelveit meg
kell őrizni.
A harmadik országok állampolgárainak tanfolyami
részvételéhez Elnökségi döntés szükséges.
6. A
KERA
szakszemináriumok
harmadik
országban
történő
megrendezése, amennyiben a KERÁ-nak saját érdeke fűződik hozzá,
Elnökségi döntés mellett lehetséges.
7. A
KERA
munkanyelve,
beleértve
grémiumok
munkáját,
a
tanfolyamokat, a
szemináriumokat,
a kiadványokat,
német.
Kiadványok további nyelveken történő megjelentetése lehetséges. A
szakszemináriumokat illetően egyes esetekben meg lehet állapodni
további nyelvek használatáról és adott esetben tolmácsok
alkalmazásáról.
8. KERA
egységes
minőségbiztosításról

kritériumok

alapján

gondoskodik

a

9. A tagországok a megfelelő módon támogatják a Központi Koordinációs
Iroda (ZKB) tevékenységét. A KERA megvizsgálja, hogy milyen
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A KERA Kuratóriumának 2010. május 18.-19.-i budapesti „Jövőbeli feladatok”
címmel megrendezett rendkívüli ülésének eredményei, a KERA Elnökségének
2010. május 20-i ülésén az 5. KERA - stratégiáról szóló napirendi pontban hozott
döntése, valamint a KERA Kuratórium 2010. október 20.-22.-i ülésének javaslatai
alapján.
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szervezeti intézkedésekkel tudja működőképességét a jövőben is
garantálni és tovább optimalizálni.
10. A közösen viselendő költségek megosztásának eddigi gyakorlata,
kiemelten a KERA-szaklap, a honlap, a KERA-tankönyv és egyéb
kiadványok, a ZKB-ban való részvállalás és az alkalmankénti
beszerzések tekintetében bevált, és ezért megőrzendő.
11. A KERA belső és külső PR-tevékenységet folytat. Ez a honlapon és a
különböző kiadványokon keresztül történik. Szükség esetén új
kiadványokat fejlesztünk. Ennek során a modern kommunikációs
eszközök, mint a MEPA-ONLINE, fontos szerepet játszanak. A lehető
legmagasabb színvonalra törekszünk.

12. A KERA PR-tevékenységét fokozzuk annak érdekében, hogy a KERA
tevékenységeinek ismertségi fokát, elfogadottságát és hatását növeljük.

