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A 3 napos nyitó felkészítésre a május 18-19-i Nyitó konferenciát követően, 2013 júniusában került sor
Budapesten. A szakmai felkészítés nem titkolt célja volt, hogy a munkatársak számára nem csak a
szociális szakma mélységeit tárjuk fel, de a bv. munka és a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről is minél többet tudjunk átadni számukra. A három nap a szakmai ismeretek megszerzésén túl
operatív elemekben is gazdag volt, igyekeztünk mindenki számára elmondani a munkavégzés feltételeit, szabályait; a munkaidő betartására vonatkozó, elszámolással kapcsolatos információs és beszámolási rendszert mindenki számára világossá tenni. A konzorciumi partnerek is képviseltették magukat a
felkészítés során. Az utógondozó koordinátorok több különböző témában hallgathattak meg előadásokat a TÁMOP 5.6.2 azonosítószámú projektet megvalósító szakemberektől is, illetve lehetőségük nyílt
saját élményre építő feladatokban részt venni az Eszterházy Károly Főiskola egyik tanárának jóvoltából. A szeminárium elején frontális oktatással kezdődő, majd a felkészítés végéhez közeledve egy sokkal szabadabb hangvételű, egyfajta csoportfoglalkozásra emlékeztető felkészítés valósult meg, melyről
a későbbiek során, a Büntetés-végrehajtási Intézetekben történő munkavégzésre felkent Utógondozó
koordinátorok is pozitívan nyilatkoztak.

Mentor pályázat eredményei
A mentor pályázat keretében 4 fő kiválasztása történt meg:
Benke Judit – Családdal való kapcsolattartás
Garbera András – Együttműködések kialakítása, fenntartása
Viczai Henrietta – Csoportfoglalkozások megtartása, letöltőházakban végzett munka
Vincze Hajnalka – Fiatalkorúakkal való munka
Ezúton is gratulálunk és jó munkát kívánunk Nekik!
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A TÁMOP 5.6.3. tevékenységei: feladatok, felelősségek
Fogvatartottaknak nyújtott szolgáltatások:
I. Szociális ügyintézés
● Iratpótlás
● Lakhatási lehetőséggel összefüggő segítségnyújtás
● Szociális és társadalombiztosítási ellátásokhoz való hozzáférés segítése pl.: nyugdíj ügyek intézése, intézményi elhelyezés
● Jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférés segítése
● Gyámügyi, gyermekvédelmi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés segítése
● Egyéb egyéni tanácsadás/tájékoztatás (pártfogó felügyelő tevékenységről, civil és egyházi szervezetek tevékenységéről)
II. Komplex esetkezelés/egyéni tanácsadás
● Segítő beszélgetés
● Önkéntes és/vagy sorstárssegítő szervezése
● Családi kapcsolatok helyreállítása
● Jóvátételi programok előkészítése, szervezése, megvalósítása (IMEI-ben nem valósul meg)
● Hozzátartozói csoport szervezése
● Önsegítő csoport facilitálása
III. Csoportos foglalkozások
● Készség és képességfejlesztő csoportok- életviteli készségek szinten tartása, javítása
● Resztoratív érzékenyítő csoport- ez az IMEI-ben nem valósul meg
● Helyi közösség érzékenyítése- területi műhelymunka, jóvátételi programok
Új elemek a projektben
Területi bővítés:
a projekt országos kiterjesztése, így az egész börtönpopulációt lefedése.
Mentori rendszer fenntartása:
melyben az 5.6.2.-ben dolgozó „régi” kollégák mentor tevékenységet folytatnak különböző speciális témában, ezzel is segítve az újonnan belépő kollégák kezdeti nehézségeinek leküzdését, felmerülő problémák orvoslását, az egységes gyakorlat bevezetését.
Célcsoport bővítés:
A TÁMOP 5.6.3. kiemelt projektben 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.
Szolgáltatás bővítés:
Nagyobb hangsúly kerül a helyi közösségekkel való együttműködésre, melynek kiváló színteret fognak biztosítani a helyi szinten rendszeresen megszervezésre kerülő területi műhelymunkák. A találkozó résztvevői a párfogás szakterületén, büntetés-végrehajtási intézetekben, munkaügyi hivataloknál dolgozó szakemberek, munkáltatók, helyi önkormányzatok, segítő szervezetek, egyházak képviselői.
Módszer: kerekasztal-beszélgetés formájában, mely alkalmas arra, hogy a partnerek között érdemi konzultáció, véleménycsere valósulhasson meg.
Célja: a szabadult utógondozottak társadalmi és munkaerő-piaci integrációs/reintegrációs esélyeit növelni, továbbá a település érzékenyítését, motivációját megteremteni.
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Soron következő rendezvények
Augusztus 29. – KIH stábértekezlet
Szeptember 2. – Területi koordinátorok értekezlete
Szeptember 3-5. – Interjútechnika I.
Szeptember 10-12. – Interjútechnika II.
Szeptember 23 – 26. – Csoportvezetési ismeretek tréning
Október 1-3. – Interjútechnika III.
Október 15-17. – Interjútechnika IV.
Október 28-30. – Interjútechnika V.

