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A tartalomból:
Interjútechnika tréning
Soron következő
események
Helyszíni ellenőrzések

A vállalt feladatok között a műhelymunkák
megyei bontásban történő szervezése, illetve az Interjútechnika
tréningek beosztása is
szerepet
kapott,
amelyre elsőként a
szakmai vezetők, területi koordinátorok, illetve a projekt szakmai asszisztensei részvételével 2013. szeptember 3-5. között Budapesten, a Green Hotelben került sor. A
tréninget
Börcsök
György, a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal Pártfogó Felügyelői Osztály munkatársa, valamint Müller
Gábor a Közigazgatási

Soron következő események
10.01-03: Interjútechnika Tréning
10.04:

Stábértekezlet- Nyugat-magyarországi Régió

10.11:

Stábértekezlet- Kelet-magyarországi Régió

10.15-17: Interjútechnika Tréning
10.18:

Stábértekezlet- Nyugat-magyarországi Régió

10.21:

Területi Műhelymunka- Bács-Kiskun megye (Kalocsa)

10.28-30: Interjútechnika Tréning
10.30:

Területi Műhelymunka- Vas megye (Szombathely)

és Igazságügyi Hivatal
TÁMOP 5.6.2. projekt
közérdekű munka koordinátora vezették.
A három napos interjútechnika
tréningnek
nem titkolt célja volt,
hogy a konzorciumi
partnerek szakmai vezetői, illetve területi
koordinátorai egy öszszehangolt
csapatot
alkotva,
szakmailag
felkészülten várhassák
a
büntetésvégrehajtási intézetekben sorra kerülő helyszíni
ellenőrzéseket,
továbbá szakmai tudásukat elmélyíthessék,
és ezzel együtt egy
kicsit jobban bele lás-

sanak a konzorciumi
partnerek munkájába.

Támop-5.6.3 szakmai hírlevél

2. oldal

Helyszíni ellenőrzések
A projekt ellenőrzéséhez ki
kellett alakítani egy minden
partner által elfogadható
rendszert, mivel a helyi
szakmai megvalósítók három különböző munkáltató
munkatársai, ellenőrzésüket
egy időben és helyszínen
kell megvalósítani. A projekt
megvalósulásának nyomon
követése érdekében a konzorciumi partnereknek az
ellenőrzési
rendszereiket
össze kell hangolni, közös
ellenőrzési tervet kell készíteni, a TÁMOP 5.6.2. fenntartásban megvalósuló utógondozó koordinátori rendszerre is kiterjedően. A projekt megvalósulást és szakmai
munka
ellenőrzését
össze kell hangolni, ezt legkönnyebben a bv. intézetekben lehet megtenni, hiszen
a munka nagy része ott
folyik, illetve a keletkező
dokumentumok tárolásának
is helyet biztosít az intézet.
Az ellenőrzési jogosultságok
több szintre is kiterjednek:
A Belügyminisztérium projektmenedzsere,
szakmai
vezetője és szolgáltatásmódszertani vezetője mind
a központi szakmai megvalósítók mind a helyi szakmai
megvalósítók esetében jogosultak ellenőrizni a projekt
dokumentáció meglétét és a
projekt ütemezésének megfelelő tevékenység elemek
megvalósulását,
a
havi
szakmai
beszámolókkal
történő összhangját.
A területi koordinátorok és
szakmai asszisztensek szakmai munkájának és dokumentációjának minőségét az
adott
szervezet
szakmai
vezetői és belső eljárásrendjüknek
megfelelő
egyéb
vezetők jogosultak ellenőrizni.
A helyi szakmai megvalósítók szakmai munkáját az

adott
szervezet
szakmai
vezetője, területi koordinátorai valamint a munkáltató
által meghatározott egyéb
személy jogosult ellenőrizni.
Az ellenőrzési terv alapján
negyedévente a 29 büntetés
-végrehajtási intézetben a
projekt szakmai megvalósítók munkájának ellenőrzése
meg kell történjen, az utógondozó koordinátorok esetében biztosítva a szabadulás utáni tevékenység dokumentációjának
intézetben
történő ellenőrzésének lehetőségét.
Az ellenőrzési tervtől eltérő
rendkívüli ellenőrzést bármelyik szakmai vezető kezdeményezhet
probléma
felmerülése esetén. A rendkívüli ellenőrzésen a Belügyminisztérium szakmai vezetője
és
szolgáltatásmódszertani
vezetője
is
részt vesz, valamint a konzorciumi partnerek szakmai
vezetői és az általuk delegált egyéb vezetők.
A BvOP projektvezetője és
szakmai stábja köteles és
jogosult ellenőrizni, beletekinteni minden olyan iratba,
amely a bv. intézetekben a
fogvatartottakkal kapcsolatban készül. Ennek elsődleges oka, hogy a bv. szerveknél kiszűrjék az esetleges személyiségi jogokat
sértő adatok felvételét, tárolását és felhasználását. A
projektben
közreműködő
partnerek
munkatársainak
tevékenységét csak abban
az esetben vizsgálhatja, ha
erről a vezetőket előzetesen
öt nappal az ellenőrzési
program
megküldésével
tájékoztatja. A vezető távolléte nem zárja ki az ellenőrzés végrehajtásának lehetőségét. A tapasztalt hiányosságokról az érintett közreműködő szervezetet hala-

déktalanul tájékoztatják.
A közreműködő bv. intézetek vezetői állománya a
fogvatartottakkal kapcsolatban
keletkezett
iratokat
kizárólag csak a biztonsági
szempontok
érvényesítése
érdekében ellenőrizheti, a
tapasztalatokról és az ellenőrzés tényéről a BvOP projekt vezetőjét tájékoztatják,
aki intézkedik a partnerek
értesítésére.
2013. szeptember hónapban
elkezdődtek a TÁMOP 5.6.3.
projektben a szakmai munka helyszíni ellenőrzései.
Elsőként a Budapesti Fegyház és Börtön, majd ezt
követően a Borsod-AbaújZemplén Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet Regionális Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézet Telephelye került sorra, nyitotta
meg az első ellenőrzési hullámot,
amely
várhatóan
decemberben zárul le az
összes intézetbe való látogatással.
Az ellenőrzések kapcsán
általánosságban elmondható, hogy a szakmai megvalósítók érdeklődéssel várták
az ellenőrzést, hiszen ez volt
az első alkalom, hogy a
projekt szakmai vezetése és
a
területi
koordinátorok
személyesen jelentek meg a
bv. intézetben, hogy előre
megadott szempontok szerint áttekintsék az eddig
megvalósult
munkát.
Az
ellenőrzés
észrevételeiről
minden
esetben
jegyzőkönyv készült a helyszínen.
Az ellenőrzések kezdeti tapasztalatai pozitívak voltak.
Megállapításra került, hogy
mind szakmailag, mind emberileg rátermett és kellően
motivált
munkatársakat
sikerült kiválasztani a projekt helyi megvalósítóinak.

Szeptember 2-án, hétfőn
került sor az ősz első megbeszélésére a Budapesti
Fegyház és Börtönben,
amin a projekt szakmai vezetői, valamint a területi
koordinátorok vettek részt.
Az egyeztetés célja az volt,
hogy a projektre vonatkozó
feladatokat a 2013-as év
hátralevő részére áttekintsük, különös tekintettel a
helyszíni ellenőrzésekre.

IMPRESSZUM
Szerkesztőség és kiadó:
Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal
Felelős kiadó:
dr. Csonka Ernő, elnök
Szerkesztők:
Dobos Dorina,
Kerek-Tamás Julianna,
Gáll Benedek Bence
Elérhetőség:
www.tettprogram.hu
E-mail:
dobos.dorina@kih.gov.hu

