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Háromnapos szakmai műhelymunka a
Belügyminisztérium szervezésében

A tartalomból:
Háromnapos szakmai műhelymunka
a Belügyminisztérium szervezésében
Utógondozók által
rendezett területi
műhelymunka
Soron következő
események

A szakmai műhelytalálkozó
legfőbb célja az volt, hogy a
megvalósítók részére közös
konzultációt biztosítson, valamint a reintegrációt segítő
szolgáltatások megvalósítása
során felmerülő problémák
ismertetésre kerülhessenek, a
jó gyakorlatokat bemutathassák, továbbá az erősítsék az
együttműködést.
A rendezvény résztvevői a
projekt szakmai megvalósítói:
utógondozó
koordinátorok,
reintegrációs tanácsadók, büntetés-végrehajtási
intézeti
projektfelelősök és kapcsolattartók, a partnerek szakmai
vezetői, szakmai koordinátorok és asszisztensek.
A rendezvény megnyitóját
Széles Gábor bv. ezredes bv.
főtanácsos,
a
Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek
Főosztályvezetője tartotta. Ezt
követően a Belügyminisztérium részéről dr. Lénárd Krisztina a projekt szakmai vezetője
beszélt a projekt előrehaladásáról, majd pedig Botka Bianka szolgáltatás módszertani
vezető ismertette a készségfejlesztő tréningek szakmai
tartalmát.
A KIH részéről Dobos Dorina
utógondozás projektvezető, a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
részéről pedig Csanádi Nikolett
szakmai koordinációs munkatárs tartották meg előadásukat
a „Szakmai megvalósítók javaslata a tréning bevonáshoz”
címmel.
Ezt követően (vagy ezután)
Tóth Mihály Csaba ny. bv.
ezredes „Készségfejlesztő
tréning – gyakorlati útmutató
a bevonáshoz” címmel tartott
előadást.
Az ebédszünetet követően a

helyi szakmai megvalósítók
előadásait hallgathattuk meg,
Elsőként a Somogy Megyei Bv.
Intézet projektfelelőse, Thurzó
Gábor, számolt be előadásában a bv. intézet szakterületeinek
együttműködéséről
a
programot megvalósító stábbal, az együttműködés jelentőségéről, gyakorlati végrehajtásáról és a tapasztalatokról. A
KIH részéről Kormos Balázs
János tartotta meg előadását
„Az utógondozó koordinátor
együttműködései a projekt
megvalósítás során” címmel.
Ezt követte Jakab Anriett Judit
reintegrációs tanácsadó, aki
előadásában a szakmai munka
szervezéséről,
a
hatékony
munkaidő beosztásról beszélt.
Hafenscher Csaba Zoltán bv.
ezredes, a Jász- NagykunSzolnok
Megyei
Büntetésvégrehajtási Intézet intézetparancsnoka tartotta meg előadását „A projekt tevékenységek és a szakmai megvalósítók
beillesztése a bv. intézet szakmai és szervezeti kereteibe”
címmel.
A KIH részéről Müller Gábor közérdekű munka koordinátor beszélt a közérdekű
munka
büntetés
csoportos
letöltésének tapasztalatairól.
Egy rövid szünet után dr. Lénárd Krisztina és Botka Bianka
tartották meg „A reintegráció
útja” címen szakmai csapatépítő játékot.
A szakmai találkozó második
napján a szakterületenkénti
stábok kerültek megrendezésre a konzorciumi partnerek
által meghatározott program
alapján, a projekt szakmai

megvalósítóinak.
Mindezzel
párhuzamosan pedig a büntetés-végrehajtási
intézetek
munkatársai számára is külön
csoportban a projekt II. és III.
szakaszához kapcsolódó szakmai workshop került megrendezésre. A rendezvény moderátorai: Széles Gábor, dr. Lénárd Krisztina, Botka Bianka.
Meghívott vendégként vett
részt Tóth Mihály Csaba ny.
bv. ezredes.
A szakmai találkozón megvitatásra került témák között
szerepelt: a készségfejlesztő
tréning megvalósítása során a
projekt szakmai megvalósítók
feladatai és a hatáskörök bemutatása; továbbá a szakmaképzés megvalósítása során a
projekt szakmai megvalósítók
feladatai és a hatáskörök bemutatása; valamint a készségfejlesztő tréning megvalósítása
során a bv. intézet feladatai.
A következő témakörökben
közösen tartottak előadást a
Belügyminisztérium és Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának
előadóia
szakmaképzés megvalósítása
során a bv. intézet feladatairól; valamint a kapcsolattartás
és együttműködés a trénerek,
képzők, konzorciumi partnerek
és bv. intézet között, hatáskörökről, feladatokról. Ezt követően megvitatásra kerültek a
TÁMOP 5.6.2 projekt tapasztalatai is.
A rendezvény zárónapján
Botka
Bianka
előadásában
beszélt
a
készségfejlesztő
tréningekről, azok folyamatáról. Majd ezt követően a kon-

Támop-5.6.3 szakmai hírlevél

2. oldal

Folytatás az első oldalról...
zorciumi partnerek szakmai
vezetői a dokumentációs
rend változásairól beszéltek.
A délelőtt zárásaként a felmerülő kérdéseket válaszolták meg a konzorciumi partnerek szakmai vezetői.
Az ebédet követően, „Mint a
mesében…” címmel kerek-

asztal-beszélgetést tartottak
Juhász Attila bv. ezredes a
Heves
Megyei
Büntetésvégrehajtási Intézet
parancsnoka, Joó László bv.
ezredes, bv. főtanácsos, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet parancsnoka,

továbbá a KIH részéről Vincze Hajnalka, utógondozó
koordinátor és Kovács Krisztina önkéntes.
A program záróbeszédét dr.
Lénárd Krisztina tartotta.

Az utógondozó koordinátorok által rendezet Területi
műhelymunka

A hónapban öt helyszínen
került megrendezésre területi műhelymunka rendezvény. A rendezvény célja az
utógondozottak társadalmi
és
munkaerő-piaci
reintegrációs
esélyeinek
növelése, a település érzékenyítésének, motivációjának megteremtése. A területen érintett állami és nem
állami intézmények, szervezetek
együttműködésének
fejlesztése, elsősorban a
helyi, megyei, regionális
vezetői szint bevonásával.
A módszerét tekintve leginkább kerekasztal beszélgetés, mintsem konferencia,
mivel az elsődleges cél az
egyes partnerek között érdemi konzultáció, véleménycsere,
problémafelvetés.
Ezért
inkább
vitaindító,

problémafelvető rövid előadások, majd – strukturált
keretek között – eszmecsere
folyik. A műhelybeszélgetés
levezetésében ezért moderátor működhet közre.
A szakmai rendezvény célja
a probléma iránt a vezetői/
középvezetői szint elkötelezettségének megerősítése,
érzékenyítése a téma irányában. 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.

November hónapban műhelymunka rendezvények:
November 7-én, Veszprémben, Veszprém Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálat
November 8-án, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
November 14-én, Miskolcon,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve
November 20-án Debrecenben, Hajdú-Bihar Megyei
Kormány Hivatal Igazságügyi Szolgálat
November 20-án, Nyíregyházán,
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Soron következő események
12.04:
12.05:
12.06:
12.06:
12.06:
12.07:
12.09:
12.10:
12.12:
12.13:
12.13:

Munkáltatói Fórum (Szolnok)
Területi Műhelymunka- Pest megye (Gyál)
Területi Műhelymunka- Somogy megye (Kaposvár)
Területi Műhelymunka- Komárom-Esztergom megye (Tatabánya)
Területi Műhelymunka- Békés megye (Gyula)
Területi Műhelymunka- Zala megye (Zalaegerszeg)
Területi Műhelymunka- Csongrád megye (Szeged)
Területi Műhelymunka- Nógrád megye (Balassagyarmat)
Stábértekezlet
Területi Műhelymunka- Győr-Moson-Sopron megye (Győr)
Területi Műhelymunka- Baranya megye (Pécs)

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

