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Ez a hónap is aktív időszak
volt a projekt életében, számos esemény zajlott egymással párhuzamosan. A szeptemberben elkezdett Interjútechnika Tréning tovább folytatódott, az ország különböző
pontjain dolgozó megyei stábok munkatársai 25-30 fős
csoportokban vettek részt a
3.,4., és 5. csoportnak megtartott három napos képzésen.
A KIH szervezésében megvalósult, összesen 30 órás felkészítés első részében minden
résztvevő a trénerek által előzetesen összeállított kérdőívet
töltötte ki, amelyek segítettek
a csoportvezetőknek a legoptimálisabb tematika összeállításában. A képzésre elsősorban
azért volt szükség, mert a
projektdokumentáció
több
részét a reintegrációs tanácsadó és az utógondozó koordinátor közösen veszi fel, így
lényeges szempont, hogy azonos módszertan alapján tudjanak közösen interjút készíteni
az ügyféllel. Mivel több esetben a projektfelelős is jelen

van az interjú felvételekor,
célszerű, hogy a módszertant
ő is elsajátítsa. Így a felkészítésen a központi szakmai
megvalósítóknak szeptemberben tartott első tréning után
valamennyi, bv. intézetben
dolgozó szakmai megvalósító
részt vett. A közös felkészítés
során a szociális munka rendszerszemléletű megközelítése
alapján az volt a cél, hogy
minden résztvevő tisztában
legyen a kompetencia határaival, értelmezni tudja, hogy az
ő tevékenysége milyen módon
kapcsolódik a többi konzorciumi partner által alkalmazott
kollégákéhoz. Fontos szempont volt, hogy a képzés eredményeként képessé váljanak
közösen
olyan
széleskörű
szükségletfelmérésre,
amely
alapján tervezhetővé válnak a
komplex reintegrációs szolgáltatások. A beavatkozások tervezésénél elengedhetetlen, hogy a helyi megvalósítók ismerjék a változás természetét, tudják
facilitálni az első és másod-

fokú változást is, illetve felismerjék, melyik szinten kell
tervezni a beavatkozást.

azért választotta ezt a formát,
hogy több idő álljon rendelkezésre az egyes megyék szakmai beszámolóira, részletesebben lehessen egyeztetni a
megoldásra váró kérdéseket,
valamint az elkövetkező időszak feladatait. A megyei beszámolók mellett mindhárom
alkalommal
ugyanazon
kérdések kerültek megvitatásra. A korábbi hónapokban
megtárgyaltak

közül számos visszatérő téma
volt. Szó esett a heti tervek
vezetésének formai és tartalmi
elemeiről, a bv.-ben töltött
munkaidő
tervezéséről, ill.
ezen napok módosításának
lehetőségéről, a statisztika és
az adatszolgáltatás vezetéséről, az esetleges hibák korrek-

Stábértekezlet
Októberben is tartottunk stábértekezletet oly módon, hogy
nem egyszerre hívtuk Budapestre az összes utógondozó
koordinátort, hanem egymást
követő heteken a három terület külön-külön tartotta meg
üléseit a következő időpontokban: október 4.: NyugatMagyarország, október 11.:
Kelet-Magyarország
október
18.: Közép-Magyarország.
A
projekt
menedzsmentje

Támop-5.6.3 szakmai hírlevél

2. oldal

Folytatás az első oldalról...
ciójának módjáról, a státuszjelentés egyes részeinek
fontosságáról, pl. hogy a
statisztikai táblázatban fel
nem tüntetett tevékenységek (toborzások alkalmainak
száma, ezeken hány fő vett
részt, közülük hányan léptek
be a programba, stb.) is
kerüljenek leírása. A menedzsment
munkatársai
felhívták a figyelmet a
„TETT” honlap folyamatos
frissülésének
nyomonkövetésére,
valamint a dokumentációs sorrend fontosságára. A helyi
megvalósítók által tartandó
csoportfoglalkozások tematikájának jóváhagyása mellett
azok eszközigények összegyűjtése is feladat volt ebben a hónapban. Minden
stábértekezlet elején vagy
végén a pénzügyi munkatársak is jelen voltak és beszámoltak az aktualitásokról,
valamint megválaszolták a
kollégák kérdéseit. A jövőt
illetően szó esett a családi
kapcsolatok helyreállításáról
és a jóvátételi programokról
is.
A bv.-ben ellátott munka
során az új ügyfelek bevonása mellett a kollégák leginkább arra koncentráltak
közös napjaikon, hogy az
eddig bevont fogvatartottakkal elkezdjék felvenni a
tréningek
elkezdéséhez
szükséges összes dokumen-

tumot. Számos helyi szakmai stáb munkáját segítette, hogy a bv.-kbe megérkeztek a bútorok, nyomtatók, ill. egyéb informatikai
eszközök.
A bv.-n belüli munka mellett
az utógondozó koordinátorok más jellegű szakmai
tevékenységei kapcsán elmondható, hogy egyes megyékben még csak szervezés alatt van, másokban
pedig már lezajlott a területi
műhelymunka rendezvény,
amelyeknek az esetek többségében a megyei igazságügyi szolgálatok adtak otthont. A rendezvények kivétel nélkül jól sikerültek, ami
jól mutatja kollégáink szakmai rátermettségét és jó
szervezőképességét. A hónapban elkezdődött az önkéntesek felkutatása és a
toborzás
előkészítése;
a
projekttel összefüggésben a
szabadult ügyfelekkel való
utógondozások száma tovább nőtt.
A fentieken kívül még egy
fontos feladatról kell szót
ejteni, ez pedig a szeptemberben kezdődött ellenőrzési
ciklus folytatása volt. A hónapban az ország területén
17 bv. objektumban került
sor átfogó szakmai ellenőrzésre, amelyet főleg a konzorciumi partnerek területi
koordinátorai folytattak le,
emellett esetenként részt

vettek a projektvezetők, ill.
a BVOP részéről a programszervezési koordinátorok is.
Általánosan
elmondható,
hogy a kollégák jó színvonalon látják el munkájukat, az
egyes helyeken megjelenő
apróbb (típus) hibákra ill.
azok kijavítására felhívtuk a
kollégák
figyelmét,
ezek
jegyzőkönyvben rögzítésre
kerültek. Leginkább a dokumentáció felvételének pontos sorrendisége és az átszállítások során az ügyfélmappa
átadások
módja
területeken lehet tökéletesíteni a munkát.

Soron következő események
11.04-06:
11.07:
11.08:
11.14:
11.20:
11.20:

BM Szakmai Műhely
Területi MűhelymunkaTerületi MűhelymunkaTerületi MűhelymunkaTerületi MűhelymunkaTerületi Műhelymunka-

Veszprém megye (Veszprém)
Fejér megye (Dunaújváros)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Miskolc)
Hajdú-Bihar megye (Debrecen)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Nyíregyháza)
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