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Havi stábértekezlet

A tartalomból:
Havi stábértekezlet
Összefoglaló kerekasztal– beszélgetésről
Műhelymunka beszámoló Hajdú-Bihar
megyéből

2012. december 12-én tartottuk az utógondozó koordinátorok
havi
Stábértekezletét,
melyen a KIH projekt munkatársai mellett a konzorciumi
partnerek képviselői is jelen
voltak. Dobos Dorina utógondozás projektvezető megnyitóját, és az aktuális információkat tartalmazó ismertetőjét
követően az utógondozó koordinátorok egyesével beszámoltak
tevékenységünkről,
és
ismertették a havi statisztikai
adataikat. A tanácskozás keretében sor került a pszichológu-

sok bemutatkozására is, majd
területi bontásban folytatták
az értekezletet a kollégák.
Elbúcsúztak a kollégáktól Lippai Szandra és Adelmann
Krisztián utógondozó koordinátorok, akik 2014. január 1től már nem dolgoznak a projektben.
A nap zárásaként Dobos Dorina utógondozás projektvezető
egy, a projekt 2013. évét röviden összefoglaló kisfilmmel
köszönte meg a kollégák
egész éves kitartó és lelkiismeretes munkáját.

Soron következő
események

Összefoglaló kerekasztal-beszélgetésről
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében a TÁMOP-5.6.3-12/12012-0001 „a fogvatartottak
többszakaszos, társadalmi és
munkaerő piaci reintegrációja
és az intenzív utógondozás
modellje” című kiemelt projekt
bemutatása alkalmából szervezett kerekasztal beszélgetés
2013. november 20-án valósult meg. A rendezvénynek a
Sz-Sz-B Megyei Önkormányzati Hivatal Konferencia terme
adott otthont. A műhelymunka
célkitűzése a hatékony és
hiteles együttműködés lehetőségeinek feltérképezése, fejlesztése a projekt és a helyi
közösség,
hivatali
szervek
között.

Baraksóné Fekete Ibolya
kolléganőmmel, akivel közösen szerveztük a rendezvényt,
úgy alakítottuk ki a meghívottak körét, hogy lehetőség szerint azon hivatalok, szervezetek képviselői legyenek jelen,
akikkel szignifikáns az együttműködés. Örömmel számolhatok be arról, hogy valamennyi
meghívott (35 fő) szervezet
képviselte magát a kerekasztal
beszélgetésen.
A moderátori szerepet Gáspár Mihály Márton Utógondozás területi koordinátor vállalta és végezte. A megnyitó
beszédet Dobos Dorina Utógondozás projektvezető tartotta. Ezt kővetően hangzottak el

felkért vendégeink előadásai:
Dr. Mozga Róbert
Sz-Sz-B
Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának igazgatója, Papp János bv. százados
Tiszalöki Országos Bv. Intézet,
Dr. Varga Zsolt bv. alezredes
Sz-Sz-B Megyei Bv. Intézet,
Dr Galambos Ildikó a Nyíregyházi Járási Hivatal vezetője,
Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője
részéről.
Az ebédszünetet követően
–vitaindításként- tömör bemutatást tartottam a projektben végzett munkánkról, rávilágítva azon
területekre ahol szeretnénk intenzívebb együtt-

működést kialakítani, fejleszteni. Nagy örömünkre igen
intenzív párbeszéd bontakozott ki, melynek eredményeként, konkrét kézzel fogható
felajánlások hangzottak el a
jövőbeni
együttműködésre.
Így a kerekasztal beszélgetést
–az azóta érkezett pozitív
visszajelzések
alapján
iseredményesnek értékelem.
Garbera András
Utógondozó koordinátor

Támop-5.6.3 szakmai hírlevél
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Műhelymunka beszámoló Hajdú-Bihar megyéből
Hajdú – Bihar megyében
2013. november 20 –án
került sor a TÁMOP 5.6.3. A
fogvatartottak
többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és
intenzív utógondozás modellje kiemelt projekt keretin
belül szervezett szakmai
műhelymunkára. melyen 25
fő vett részt.
A moderálás feladata, a
projekt valamint az utógondozói tevékenység bemutatása rám hárult. A regisztrációban a vendégek fogadásában valamint a rendezvény lebonyolításában nem
kis segítséget nyújtott számomra Balogné Varga Anikó
projektfelelős.
A műhelymunkát regisztrációt
követően
10.15-kor
kezdtük.
A megnyitót Dr. Elek Anikó
a Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálat Áldozatsegítő Osztályának vezetője mondta.
Mivel Dr. Keserű Tibornak
kormánymegbízotthoz kellett mennie, később ő is
csatlakozott és köszöntötte
a résztvevőket.
Ezt követően Kiss József
tartotta meg előadását a
szenvedélybeteg
fogvatartottak
reintegrációjának
megvalósulási
lehetőségei
vonatkozásában.
A rendkívül érdekes
előadást
követően
Kertész
János a Hajdú – Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet osztályvezetője informatív prezentáció kísére-

tében mutatta be a
Hajdú
– Bihar Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetet.
Ezt követően Horváth András osztotta meg TÁMOP
5.6.2-es tapasztalatait. Az
elért sikerek és eredmények
tükrében átfogó képet adott
az 5.6.2-es projektről.
Ebédet követően interaktív
beszélgetés keretén belül a
jelen
lévő
szervezetek
együttműködési stratégiáinak lehetőségeit térképeztük fel. Ennek a résznek a
moderálását a Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálatának
pszichológusa
Schellenberger Viktória végezte. A résztvevők rendkívül aktív részvételével tartalmas párbeszédre került
sor.
Ezt követően Tóth István
párfogó felügyelő osztotta
meg tapasztalatait. Egy már
kialakult és jól működő gyakorlat bemutatásán keresztül világított rá a tanulságokra illetve a reintegráció
kapcsán elért eredményekre. Előadás keretén belül sor
került a közös tervek és
valamint az együttműködési
ötletek felsorakoztatására.
A műhelymunka során sikerült a jelen lévő szervezetek
illetve intézmények közötti
együttműködést kialakítani,
a már meglévőket erősíteni.
Jó hangulatban, tartalmas
munkával eredményes napot zártunk.

Soron következő rendezvények:
2014.01.10: Stábértekezlet
2014.01.22: Területi Műhelymunka- Heves megye (Eger)
2014.01.27:Stábértekezlet
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