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A TÁMOP 5.6.3-as projekt előrehaladása
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2013. május volt az első olyan hónap, amikor a projekt hosszúra nyúlt átmeneti időszaka és előkészítő
szakasza után végre megkezdődhettek a bevonások. Azon megyékben, ahol az 5.6.2-es projekt már
futott, az 5.6.3-as projekt tevékenységek közül május hónapban nem csak a bevonások zajlottak, a
munkatársak a korábbi tevékenységeiket is folytatták, így egyéni és csoportos foglalkozásokat is tartottak a fogvatartottak részére. A Belügyminisztériumban tartott 3x1 napos felkészítő tájékoztatását és
utasítását követően az 562-es ügyfélmappák lezárásra kerültek, mindenki új kódszámmal folytatja a
korábban megkezdett munkát az 5.6.3 nyomon követhetősége érdekében.
A projekt jelenlegi státuszában a fogvatartottak tájékoztatása, és bevonása történik meg. A cél, hogy
5500 főt érjen el a projekt, tehát ennyi fő vegyen részt a projektben. A munkatársak felkészítése kiemelt cél, így több rendezvény is ezt a célt szolgálja. Többek között 2013. május 18-19-én valósult
meg a KIH nyitókonferencia, majd ezt követően június hónapban sor került a munkatársak 3 napos
felkészítésére.

Mentor rendszer kialakítása - PÁLYÁZAT!
A TÁMOP 5.6.2 fenntartásban tevékenykedő utógondozó koordinátorok körében
pályázatot hirdetünk a gyakorlati tapasztalatok átadása érdekében mentorálási
rendszer működtetésére.
A pályázható területek a következők:
● Női fogvatartottakkal való speciális kompetenciák
● Fiatalkorúak a büntetés-végrehajtási intézetekben
● A letöltő házakban történő foglalkozások
● Együttműködések kialakítása, fenntartása
● Előzetes házak
● Családi kapcsolatok helyreállítása
● Jóvátételi programok
● Csoportfoglalkozások a bv. intézetekben
A fent felsoroltakon kívül egyéb témakörben is várjuk a jelentkezéseket,
amennyiben olyan speciális programok, gyakorlatok alakultak ki, amelyek a
TÁMOP 5.6.3 tevékenységeinek megvalósításához, tapasztalatok átadásához
jelentenek segítséget.
Feladatok:
● kéthavi rendszerességgel személyes konzultáció biztosítása
● stábértekezleteken eseti jelleggel kérdésekre válasz
● telefonos és e-mailes segítségnyújtás
● GYIK összeállítása
A mentorok kiválasztása a TÁMOP 5.6.2 fenntartásban dolgozó régi utógondozó koordinátorok közül valósul meg, tematikus pályázat benyújtása után.
A pályázat benyújtási terjedelme 2-4 oldal, határideje 2013. július 10.
A mentorok közül továbbá vezető mentor kijelölésére is sor kerül.
A
pál yázatok
ele ktroni kus
úton
kerül ne k
be nyújtásra
a
dorina.dobos@kih.gov.hu címre.

TÁMOP 5.6.3 Szakmai

Hírlevél

2. oldal

A hivatalos megnyitó: Nyitókonferencia a KIH szervezésében

2013. május 15-16-án tartotta nyitókonferenciáját a TÁMOP 5.6.3. kiemelt projekt, melynek célja – az esélyegyenlőség jegyében –,
hogy országos szinten biztosítsa a reintegrációs szolgáltatásokat a fogvatartottak számára. Összesen 5500 fő bevonását, valamint az
ehhez kapcsolódó szakemberképzés rendszerének kialakításait tervezzük – tudtuk meg az Igazságügyi Szakmai Koordinációs Főosztály vezetőjétől, Dr. Cseh Georginától.
Nyitóbeszédében Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára kiemelte az összefogás fontosságát és annak jelentőségét, hogy a kezdeményezések képezzenek egységes rendszert, Schmehl János bv. dandártábornok beszédében kiemelte a
büntetés-végrehajtás személyi állományának szerepét. Fő üzenetként azt fogalmazta meg, hogy ez a projekt képviseli a szabad társadalmat a börtönökben, és a börtönöket a szabad társadalomban. Komáromi Róbert, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója arra
kérte beszédében a résztvevőket, hogy ne csak projektszintű együttműködések alakuljanak, hanem a lezárás után is folytatódjon a
közös munka, melynek alapjául a kölcsönös bizalom kiépítését nevezte.
A megnyitó után a jelenlévők a következő szakmai témákba nyerhettek betekintést: az igazságügyi szolgálatok általános működésének bemutatása és a tapasztalatok átadása, a projekt tevékenységének, várakozásainak és a szakmai lehetőségeinek, kihívásainak
áttekintése. Emellett a TÁMOP 5.6.2 projekt eredményeiről is tájékoztatást kaptak. Másnap a következő témákban zajlottak a kerekasztal-beszélgetések: önkéntesség, resztoratív technikák alkalmazása és speciális csoportok kezelése a büntetés-végrehajtási intézetekben. Hivatali munkatársaink közül előadást tartott: Kóta Tünde – Pártfogói Felügyelői Osztályvezető, Gáspár Mihály Márton - keletmagyarországi területi koordinátor és Bogschütz Zoltán – nyugat-magyarországi területi koordinátor.
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