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A kezdet…
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 2012.12.01 én megkezdte a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében támogatott, „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív
utógondozás modellje” című, TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001
kódjelű kiemelt projekt megvalósítását.
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A projekt célja, az ország mindegyik büntetés-végrehajtási intézetét érintően a jogerősen kiszabott
szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, az előzetes letartóztatás alatt álló személyek, valamint
a kényszergyógykezeltek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése és az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében reintegrációs program megvalósítása, amely
egyrészt fókuszál a célcsoport fejlesztésére (személyiség- és kompetenciafejlesztő, valamint képzési és utógondozási programokon keresztül), másrészt a modell befogadására alkalmas környezet
megteremtését, a célcsoporttal dolgozó szakemberek felkészítését célozza.
Célunk olyan, több szervezet összehangolt együttműködésén alapuló reintegrációt segítő szolgáltatási rendszer kialakítása, amely országosan egységes, akár a teljes fogvatartotti populáció által
igénybe vehető, egyénileg differenciált fejlesztésekre ad lehetőséget, hozzájárulva ezzel a bűnismétlés és a társadalmi kirekesztődés mértékének csökkentéséhez.
A KIH részéről megvalósítandó projektelemekhez utógondozó koordinátorok felvétele és alkalmazása szükséges, akik szakmai feladataik ellátása érdekében képzésekben és felkészítésben részesülnek, majd ezután munkaidejük 2/3-ában büntetés-végrehajtási intézetekben, munkaidejük fennmaradó részében a megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálatainál tevékenykedve valósítják
meg a projekt társadalmi reintegrációt elősegítő pillérének célkitűzéseit.

A projektet megvalósító szervezetek feladatai
A TÁMOP 5.6.3 projekt 2012. december 1. és 2015. január 31. között valósul meg a Belügyminisztérium, mint projektgazda, valamint a konzorciumi partnerek közreműködésével. A fogvatartottak igényeinek felmérése után komplex segítségnyújtásban részesülnek, a projektben való részvétel önkéntes. A komplex segítségnyújtás egyik pillére a munkaerő-piaci reintegráció, azaz a fogvatartottak visszavezetése a munka világába. Ezt a pillért hivatott megtámogatni a Nemzeti Munkaügyi Hivatal részéről tevékenykedő
reintegrációs tanácsadó. A társadalmi visszailleszkedés elősegítésére a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól az utógondozó koordinátor áll rendelkezésre. Mindez összehangolására, a fogvatartottak előállítására, az összehangolt munka biztosítására felügyel a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága alkalmazásában álló projektfelelős. Az ország minden büntetés-végrehajtási intézetében ez a három főből álló stáb nyújt segítséget az ezt igénylő fogvatartottak részére.

TÁMOP 5.6.3 Szakmai

Hírlevél
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Előzmények
A TÁMOP 5.6.2 projekt, Az „Elítéltek többszakaszos, társadalmi és munkaerő piaci
reintegrációja,
az
intenzív
utógondozási
modelljének
kialakítása”
alprojekt – A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének előmozdítása
A büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak visszaesési aránya 50% körül mozog. Ez az arány az elmúlt öt évben kisebb
nagyobb ingadozásokat mutatott, de lényegében nem csökkent. A probléma kezelésének egyik lehetséges útja a másodlagos és harmadlagos prevenció erősítése,
azaz a szabadultak társadalomba való viszszailleszkedési esélyeinek növelése.
A 2010. április 16. és 2012. november 30.
között megvalósítás alatt lévő program
során az intenzív utógondozás alprojekt
keretében utógondozó koordinátorok, intézeti projektfelelősök, reintegrációs tanácsadók és kisebb részben önkéntesek hajtottak végre egy többszakaszos, büntetésvégrehajtási intézeten belül és azon kívül
megvalósuló, egymásra épülő reintegrációs
tevékenységsorozatot. Ez egyaránt magába foglalta a fogvatartottak igényeinek
felmérését, motiválásukat és a személyre
szabott tanácsadást (pl. munkaerő-piaci
információk átadását). A fogvatartottak
tréningeken és képzéseken kaptak lehetőséget készségeik fejlesztésére (pl. agreszsziókezelő, kommunikációs, konfliktuskezelő, önismereti, életvezetési tréningek),
valamint sor került munkaerő-piaci képzésükre (OKJ-s vagy betanító tanfolyami
jellegű szakma-képzések), a szabadulásra
való felkészítésükre és a szabadulás utáni
beilleszkedésük támogatására is. A folyamatot olyan „kapcsolt szolgáltatások” erősítették, amelyek a szabadulásra való felkészítés alatt és után is folyamatosan jelen
vannak.
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A KIH által foglalkoztatott utógondozó koordinátorok, valamint a munkájukat segítő
önkéntesek és sorstárs segítők a felkészítést követően 2011. februártól a projekt
befejeztéig közel 1300 fogvatartottal kerültek kapcsolatba, akik számára bő 7000
alkalommal nyújtottak különböző segítő
szolgáltatásokat. Munkájuk legnagyobb
részét a szociális ügyintézésben való segítségnyújtás tette ki (pl.: iratpótlás, szociális
és társadalombiztosítási ellátáshoz való
hozzájutás elősegítése), ami a munkavállaláshoz, a társadalombiztosítási ellátások
igénybevételéhez, illetve a mielőbbi visszailleszkedéshez elengedhetetlen. A munkatársak szintén jelentős mértékben végez-

tek egyéni esetkezelést és az egyéni szükségletekre épülő komplex segítségnyújtást,
amiből külön érdemes kiemelni a családi
kapcsolatok helyreállítását és a szabadulás
utáni motiváció fenntartását.
A program sikeressége, a komplex segítségnyújtás iránti igény fogalmazta meg a
következő kiemelt projekt tematikáját,
amely a TÁMOP 5.6.2 projekt intenzív utógondozás alprojektjének országos szintű
kiterjesztésével, a célcsoport és a szolgáltatások bővítésével vált valóra „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív
utógondozás modellje” címmel.

Együttműködési keretek
Konzorciumi együttműködési megállapodást írt alá Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, Komáromi Róbert, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója, Csóti András, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának büntetés végrehajtási vezérőrnagya, valamint Dr. Hidas János, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
elnöke 2012. december 6-án, Budapesten.
A felek részéről a szakmai megvalósítók egy közös uniós projekten dolgoznak, amely a
fogvatartottak társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációját célozza meg, s amelynek
megvalósítását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága 2012 novemberében részesítette támogatásban.

