Látogatóhelyiségek
átalakítása

Egyéb szolgáltatások
fogvatartottak részére

A sikeres visszailleszkedéshez nélkülözhetetlen a
családdal töltött minőségi idő. A látogatóhelyiségek gyermekbaráttá tételével a fogvatartott szülő
barátságos környezetben tarthatja a kapcsolatot
gyermekével, a látogatófogadás során lehetőségük
van közösen rajzolni, játszani.

Kompetenciafejlesztés
A letöltő házakban 90 órás, előzetes házakban 60
órás csoportfoglalkozások célja, hogy a fogvatartottak képességet és jártasságot szerezzenek önismeret, konfliktuskezelés, döntéshozatal, tervezés, problémamegoldás terén.

Egyéb szolgáltatások
hozzátartozók részére

Szakmaképzés
A szakmaképzés során a fogvatartottak piacképes
szakmát szerezhetnek, mely a szabadulás utáni elhelyezkedésben jelent segítséget.

Hozzátartozói csoport
A hozzátartozói csoportot a projektben dolgozó tanácsadók szervezik. A csoportban részt vevő hozzátartozók közösen megbeszélhetik a fogvatartással,
szabadulással kapcsolatos, családot érintő problémáikat, megoldási lehetőségeiket. A hasonló helyzetben lévő hozzátartozók segítséget kaphatnak a
tanácsadótól és egymástól az élethelyzetük kezelésére, megoldására.

TEtt-program
bemutatása

fogvatartottaknak és
hozzátartozóiknak

Sorstárs segítő csoportok
A korábban szabadult és sikeresen visszailleszkedett
sorstársától is hasznos tapasztalatokat hallhat a fogvatartott: hogyan tud már a büntetés-végrehajtás időtartama alatt felkészülni a visszailleszkedésre, illetve a
szabadulás után milyen nehézségekkel találkozhat.
Jóvátétel
A projekt lehetőséget biztosít a fogvatartottaknak a
bűncselekménnyel való szembenézésre, az okozott
kár szimbolikus helyreállítására.

További információt az EFOP-1.3.3-16-2016-00001
azonosító számú kiemelt projektről az alábbi
elérhetőségeken kaphat:
www.tettprogram.hu
www.bv.gov.hu/efop-1-3-3

A kiadvány
az EFOP-1.3.3-16-2016-00001
azonosító számú,
„Fogvatartottak
reintegrációja”
című kiemelt projekt
keretében készült.
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A projekt célja,
célcsoportja

Munkaerőpiaci
szolgáltatások

A projekt célja a várhatóan 5 éven belül szabaduló
fogvatartottak, előzetes letartóztatás alatt álló személyek és hozzátartozóik segítése mind a börtönben töltött, mind a szabadulás utáni idő alatt.

A tanácsadó segítséget tud nyújtani Önöknek
abban, hogy az alábbi kérdések ne jelentsenek
problémát:
• Milyen egy jó önéletrajz?
• Mire számíthat egy állásinterjún?
• Hogy tud könnyedén beilleszkedni az új
munkahelyen?
• Hogyan tudja hosszú távon megtartani
munkahelyét?

Egyéni Fejlesztési Terv
A tájékoztatást követően, a folyamat első lépéseként
a projektbe bevont fogvatartottakkal és hozzátartozóikkal személyre szabott, Egyéni Fejlesztési Terv
készül. Figyelembe véve az ügyfél motivációját, a
nehézségeit, a lehetőségeit, a tanácsadóval közösen
meghatározzák, hogy a projekt mely szolgáltatásait
érdemes igénybe venni. Már a büntetés-végrehajtás
során megkezdődik a szabadulásra való felkészítés. A
tanácsadó a szabadulás utáni időszakban is támogatást nyújt a szabadultnak és családjának.

Társadalmi
visszailleszkedést segítő
szolgáltatások

EFOP-1.3.3-16-2016-00001
azonosító számú
kiemelt projekt

A szociális ügyintézés keretében a fogvatartott és
hozzátartozója segítséget kaphat abban, hogy a lakhatáshoz, a munkavállaláshoz, az egészségügyi ellátásokhoz szükséges hiányzó iratait be tudja szerezni.
Segítséget kap a lehetséges támogatások igényléséhez is. A segítő beszélgetés keretében a tanácsadó
felkészíti Önöket a büntetés-végrehajtási intézetben
eltöltött idő nehézségeire, segít megtervezni a szabaduláshoz, valamint a sikeres visszailleszkedéshez
szükséges tevékenységeket.

Utógondozás
A szabadulás utáni 1 évben utógondozás keretében folytatódik az együttműködés, mely során a
tanácsadó az elhelyezkedésben és a szabadulást
követően felmerült nehézségek megoldásában
nyújt segítséget.

