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Az utógondozó koordinátorok soron következő feladata a megyei műhelymunkák megszervezése. Ennek kapcsán kértük tőlük együttműködési térképek elkészítését, hogy a megyében melyek azok a
szervezetek, akikkel hatékony együttműködések alakultak ki, illetve kik azok, akiket szükséges felkeresni a további együttműködés reményében. Ezen szervezetek körében szeretnénk minimum 4 órás
műhelymunkát szervezni. A program, a meghívó elkészítése, és a meghívottak körének kialakítása az
utógondozó koordinátorok feladata. Kérlek Benneteket, hogy amennyiben munkátok során szerzett
tapasztalataitokkal, ismereteitekkel segíteni tudjátok őket, a program sikere érdekében tegyétek meg.
A KIH szakmai stábja fogja jóváhagyni az elkészült programot, csak ezt követően kerülhet sor a szervezési folyamat megindítására. Terveink szerint az idei évben minden megyében minimum 1 alkalommal sor kerül a műhelymunkára. A projekt során megyei szinten negyedévente, de minimum 3 alkalommal kerül sor a rendezvényre. Ezen a rendezvényen, illetve az ehhez kapcsolódóan megszervezésre kerülő Együttműködést fejlesztő tréningen kérjük a pártfogó felügyelők közreműködését, résztvevőként való jelenlétét.

Utógondozó koordinátorok szerepe a projekt kereszttüzében
Mint azt már tapasztaltuk a korábbi TÁMOP
562-es projekt során, különösen nehéz
helyzetben vannak az utógondozó koordinátorok, és nem csupán a központi irodától
való távoli munkavégzési hely miatt. Szervezeti szinten a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a munkáltató, mégis heti 3-4
napot a büntetés-végrehajtási intézetekben, további 1-2 napot a megyei igazságügyi szolgálatoknál töltenek. Ez idő alatt a
különböző helyi szervezet utasításainak
kell megfelelni, betartva a bv. munkavégzés előírásait, a megyei igazságügyi szolgálatok szabályzatát, az EU projektvégrehajtási kötelezettségeket, és nem
utolsó sorban a KIH, és a projekt vezetőinek utasításait.
Kifejezetten fontosnak tartom, hogy a helyes eljárási rendek betartásához, a hivatalos ügyek intézéséhez el tudjátok helyezni
magatokat a rendszerben, azaz hogy egyszerre tudjatok helyi szinten megfelelni és
a napi feladataitokat a partnerekkel
együttműködve zökkenőmentesen ellátni,
de a KIH munkatársainak érezni magatokat. A Támogatási Igazgatóság felel mind
ennek, mind pedig az összes KIH-ben

megvalósítás és fenntartás alatt álló projektnek a szabályszerű és elszámolható
végrehajtásáért. Amennyiben a végrehajtást akadályozó bármely nehézséget észleltek helyi szinten, azt célszerű ott megoldani, a közvetlen kollégák között egyeztetni a lehetőségekről. Amennyiben olyan
jellegű gond adódik, amely helyi keretek
közt nem megoldható, a területi vezetők
felé kell jelezni, hogy mi a probléma, és
mit javasoltok a megoldásra. A területi
koordinátorok fogják az ügy jellegétől függően továbbítani az észrevételt a szakmai
vezető, vagy a projektiroda vezető felé. A
vezetők jelentéssel élnek az EU programiroda vezetője, és a támogatási igazgató
felé. A projekt előrehaladása mindenki
érdeke és feladata. A precíz munkavégzést, ennek akadályoztatása esetén a pontos tájékoztatást elvárjuk a kollégáktól.
Mivel nincs közvetlen fizikai kapcsolat a
munkáltató és a munkavállaló között, így
csak azokat a jelzéseket tudjuk kezelni,
amik elérnek a központi irodába.
A konzorciumi partnerek vezetőivel is folyamatos az információáramlás, így tudomásunk van a helyi szinten zajló munkafo-

lyamatokról, de azt szeretnénk, hogy
amennyiben bármilyen változás van, azt
elsők között a saját kollégáink jelezzék.
Amikor szükség van rá, a KIH be tud, és
be is kell avatkoznia.
A közvetlen vezetői utasítások minden
esetben a projektvezetőktől érkeznek,
azok határidőben és minőségi szinten történő elkészítéséről gondoskodni kell. A
helyi szinten történő – más szervezettől
érkező - kérések teljesítése csak abban az
esetben történhet meg, ha az a projekt
végrehajtását nem veszélyezteti, és erre
felhatalmazást adnak a közvetlen vezetők.
A munkáltatói jogokat a KIH gyakorolja!
Ugyan alkalmazkodnunk kell a konzorciumi
partnerek munkabeosztásához is, a büntetés-végrehajtási intézetekben adott esetben a munkanap 7-kor, fél 8-kor kezdődik,
ennek ellenére azt kérjük, hogy a hivatali
mobiltelefonokat munkaidőn túl figyeljétek,
az e-mail címeket a bv. intézeti napokon,
minimum napi három alkalommal olvassátok a határidős feladatok teljesítése érdekében.
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Az utógondozó koordinátorok által végzett új tevékenységek
A fogvatartottakkal végzett közös munka a büntetés-végrehajtási intézetekben a
toborzással kezdődik meg, mely során eldönthetik, hogy szeretnének -e bekapcsolódni a programba. Ez a tevékenység csoportos tájékoztató keretében a
reintegrációs tanácsadók feladatkörébe van utalva, és a projektben való részvételre történő motiváció a célja.
Az utógondozók által nyújtott szolgáltatások igen széleskörűek, hiszen a különböző
szociális ellátásokhoz való hozzáférés segítése mellett, az egyéni esetkezelésen át,
a csoportfoglalkozások, jóvátételi, és egyéb resztoratív programok szervezése valósul meg munkájuk során. A TÁMOP 5.6.3 kiemelt projektben nagyobb hangsúly
kerül a helyi közösségekkel való együttműködésre, melynek kiváló színteret fognak
biztosítani a helyi szinten rendszeresen megszervezésre kerülő területi műhelymunkák. A találkozó résztvevői pártfogás szakterületén, büntetés-végrehajtási
intézetekben, munkaügyi központokban dolgozó szakemberek, munkáltatók, helyi
önkormányzatok, segítő szervezetek, egyházak képviselői. E szakmai team működésének célja az, hogy a szabadult utógondozottak társadalmi és munkaerő-piaci
integrációjának/reintegrációjának esélyeit növeljék, továbbá a település érzékenyítését, motivációját teremtsék meg. A találkozó módszerét tekintve leginkább kerekasztal beszélgetés, mely alkalmas arra, hogy a partnerek között érdemi konzultáció, véleménycsere valósulhasson meg. „Valamint tervezhető szabadulás esetén
a szabadulást követő szolgáltatások szervezésének is kiváló fóruma lehet, esetbemutatás keretében a szükségletek megfogalmazása
után a részt vevő szakemberek közösen tudnak cselekvési tervet megfogalmazni, konkrét vállalásokat tenni a segítő folyamat sikere
érdekében.”[Megvalósíthatósági Tanulmány Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és
munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje c. kiemelt projekt Kódszám: TÁMOP-5.6.3-12/1 p.43-44]
Emellett új elemként jelenik meg a hozzátartozói csoportok számára szervezhető csoportfoglalkozások lehetősége is. Melyek előfordulása, gyakorisága a hozzátartozói csoportok igényei alapján kerülnek megszervezésre. Az ilyen foglalkozások vezetése kiemelkedően
fontos a speciális csoportok (gyógyító-nevelő, pszicho-szociális, valamint drog-prevenciós csoportok) esetében.
Fontos megemlíteni azt is, hogy a projekt által nyújtott szolgáltatások nem terápiás jellegűek, így a gyógyító tevékenységtől elkülönülnek. A projekt megvalósításán munkálkodó kollégák a reintegrációs tanácsadó, és az utógondozó koordinátor együttműködnek a büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi munkatársaival (a gyógyító feladattal megbízott külsős szakemberekkel).
A TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt keretében, minden büntetés-végrehajtási intézet részt vesz, így az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet is. Az itt elhelyezett fogvatartottak a már említett speciális csoportokon belül is külön kategóriát képeznek. Az intézetben kényszergyógykezelt fogvatartottak képezhetősége nem tér el az átlag populációtól, de elengedhetetlen aktuális pszichés állapotuk figyelemmel kísérése, folyamatos nyomon követése, melynek változása befolyásolja produktivitásukat, részvételüket a programban.
„A programba bevonható kényszergyógykezeltek nagy része korábban tartós munkaviszonnyal rendelkezett, illetve néhányuknak az
alapfoknál magasabb iskolai végzettsége is van, de betegségük miatt jelenleg megváltozott munkaképességűek vagy munkaképtelenek, így a szakképzésbe való bevonásuk alacsony létszámmal és alapfokú vagy betanító képzésekbe reális.”[Megvalósíthatósági Tanulmány Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje c. kiemelt projekt Kódszám: TÁMOP-5.6.3-12/1 p.37]
A szabadulást követő időszakban, a legfontosabb feladatok közé tartozik a lakhatási nehézségek elrendezése, illetve a munkába állás.
Az erre való felkészítés már a büntetés-végrehajtási intézetben megkezdődik. Sok esetben nincs lehetőség a fogvatartott családjába
való visszagondozásra, így szükséges a hajléktalan ellátással foglalkozó intézményekkel, anya otthonokkal, átmeneti szállókkal, munkásszállókkal való kapcsolatfelvétel. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársa, a reintegrációs tanácsadó egyik fontos feladata, hogy
az egyes foglalkozások során felkészítsék a fogvatartottakat az aktuális munkaerő-piaci helyzet kihívásaira, ha egyéb elhelyezkedési
lehetőség nincs, akkor tájékoztassák a közfoglalkoztatásba történő foglalkoztatásba való
bekapcsolódás lehetőségéről.
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Az új kiemelt projekt tevékenységei nagy számban egyezőséget mutatnak az 5.6.2-es
projektben nyújtott szolgáltatásokkal. A fentieken túl azonban az 5.6.3-as projekt országos kiterjesztésű, így az egész börtönpopulációt lefedi. A területi bontás szerint Kelet-,
Közép-, Nyugat-Magyarország került meghatározásra, amelyet területi szakmai koordinátorok irányítanak. Ezt kiegészítve mentori rendszer fenntartását tervezzük, melyben az
5.6.2-ben dolgozó „régi” kollégák fognak mentor tevékenységet folytatni különböző speciális témában, ezzel is segítve az újonnan belépő kollégák kezdeti nehézségeinek leküzdését, a felmerülő problémák orvoslását, az egységes gyakorlat bevezetését.

