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Esetleírás Cs. N. 20 éves női fogvatartottról
Előzmények: Cs. N. 20 éves

A tartalomból:
Esetleírás Cs. N.
20 éves női fogvatartottról
Beszámoló a Heves megyei területi
műhelymunkáról
Tervezett rendezvények 2014. február - március

ne venni.

Első interjú:

női fogvatartott, aki jelenleg a

Szülei elváltak, külön él-

Fiatalkorúak Regionális Bünte-

nek. Apai, és anyai részről is

kérdőív, és EFT elkészítése.

tés-végrehajtási

van féltestvére. Nevelőapja, és

2013. 12. 02-án Jövőterv el-

Kecskeméten tölti büntetését.

édesanyja

készítése.

Egy éve, és kilenc hónapja van

együtt

a

2013. 12. 04-én Cselekvési

BV-ben, várhatóan idén au-

kapcsolata, rendszeres a kap-

terv, EFT 3 szabadulás előtti

gusztusban

szabadulni

csolattartásuk is. BV-be kerü-

dokumentum, és a Szándék-

kedvezmény

lése előtt velük élt. Mindkettőt

nyilatkozat

nélkül, pedig 2015 nyarán.

szereti, ragaszkodik hozzájuk.

elkészítése.

Hallás fogyatékkal élő. Egyik

Nevelőapja

édes-

2014. 01. 29-én EFT 3 szaba-

fülére nem hall, segédeszközre

anyja boltban dolgozik. BV-be

dulás utáni dokumentum elké-

lenne szüksége, de nem hasz-

kerülése előtt új lakásba költö-

szítése, és Segítő beszélgetés.

nál.

Intézetében,

fog

kedvezménnyel,

gyerekkora

vannak.

óta

Velük jó

dekoratőr,

2013. 09. 16-án Igényfelmérő

utógondozásról

zött a családja, nem volt ideje

Probléma: Édesapjával rend-

BV-be kerülése előtt befo-

megismerni az új szomszédo-

szertelen, és nem jó a kapcso-

lyásolható volt, rossz társa-

kat. Az új környezet segít a

lata. Bizonytalan, és ritka a

ságba keveredett. Agresszíven

régi, rossz barátoktól távolsá-

kapcsolattartásuk.

viselkedett.

got tartani.

többször írt neki levelet, me-

Hirtelen

haragú

Édesapjával nem jó a kap-

dohányzik. Alkohol problémái

csolatuk. Bizonytalan, és ritka

csak ritkán válaszolt. Az ügyfél

voltak.

a kapcsolattartásuk.

elmondta, hogy soha többet

nem iszik alkoholt, és ígérete

Találkozások:

nem szeretne az édesapjának

szerint nem is fog szabadulás

Első találkozás: 2013. 08. 26

írni. Belefáradt abba, hogy az

után sem. Elmondása alapján

-án

édesapja nem foglakozik vele,

tanult a hibáiból, eltökélt a

vett részt, melynek témája a

változásra. Jó útra kíván térni,

Projektbemutatás, és Adatvé-

és szeretne visszailleszkedni a

delmi tájékoztató voltak. Az

társadalomba.

Adatvédelmi/Adatkezelési

kerülése

óta

Munka világával, tanulással

Csoportos

tájékoztatón

nyilatkozat, és a Nyilatkozat a

kapcsolatos jövőképe bizony-

TÁMOP

5.6.1.

pályázatban

talan. Egyszer kertész, majd

történő részvételről szóló do-

fodrász, máskor ápoló, cuk-

kumentum kitöltésre, és alá-

rász, pincér szeretne lenni. Jó

írásra kerültek.

a kézügyessége, szépen rajzol,

2013. 09. 02-án a Kérdőív

kreatív. Nyolc általános iskolai

1. dokumentum kitöltése meg-

végzettséggel

történt, kapott ügyfélkódot.

rendelkezik.

Bizonyítványáról
van.

BV-n

belül

másolata
tréningen,

szakmaképzésen részt szeret-

édesapja

nem,

ügyfél

volt. Dohányzott. Jelenleg is
BV-be

lyekre

Az

vagy

Támop-5.6.3 szakmai hírlevél

2. oldal

Folytatás az 1. oldalról...

és ritkán kap tőle levelet.

változni

emiatt

tozásról számolt be az ügy-

Megállapodás, feladatok:

kitartó (apa miatt). Családja

fél. Elmondta, hogy nagyon

December 02-án a Jövőterv

szeretete (anya, nevelőapa).

boldog, mert megfogadta a

készítése során javasoltam

December 4-én Cselekvési

tanácsomat, és írt az apuká-

az ügyelnek, hogy az édes-

terv felvétele közben ismét

jának levelet, aki visszaírt

apjával is tartsa a kapcsola-

az édesapával való kapcso-

neki, és 2014 januárjában

tot, ezt célként rögzítettük a

lattartásra

helyeztem

a

találkoztak

Jövőtervben.

hangsúlyt.

Javaslatom

az

beszélőre el is jött az édes-

Ennek eléréséhez szüksé-

ügyfélnek, hogy adjon még

apja, ahol személyesen ta-

ges

részcélok:

Levelezés

szeretne,

is.

A

januári

egy esélyt az édesapjának,

lálkozhattak,

útján rendszeres kapcsolat-

és

környékén

tek. Édesapja a saját sze-

tartás a szülőkkel (apával

írjon egy levelet, és rajzol-

mélygépkocsijával hozta az

is).

jon is neki.

ügyfél édesanyját, és neve-

Rendelkezésre álló erő-

2014. 01. 29-én Segítő be-

lőapját is. Édesapjának, és

forrás:

szélgetés során pozitív vál-

jelenlegi feleségének meg-

Szemléletváltás,

karácsony

beszélgethet-

„A januári
beszélőre el is
jött az édesapja,
ahol személyesen
találkozhattak,
beszélgethettek.”

romlott a kapcsolata, válnak.

Kissé

felkavaró,

de

pozitív érzéseket indított el
az ügyfélben az, hogy újra
együtt

látta

édesanyját,

édesapjával.

Elmondta,

hogy nevelőapukáját is nagyon szereti, és tiszteli.
Értékelés: Egyéni találkozások során, segítő beszélgetés módszerével a feltárt
probléma megoldódott.
Erdős Viktória

Beszámoló a Heves megyei Területi műhelymunkáról
2014. január 22-én ke-

piaci reintegrációs esélyei-

letén dolgozó szakemberek,

rült sor a Megvalósíthatósági

nek növelése, a település

büntetés-végrehajtási

Tanulmány

inté-

„...akikkel

már

hatékony

érzékenyítésének, motiváci-

zetben dolgozók, munkaügyi

együttműködés

első heves megyei műhely-

ójának

A

központ képviselője, szociá-

munka

területen érintett állami és

lis intézetek vezetői, segítő

épült

Egerben, a Heves Megyei

nem

szervezetek

Büntetés-végrehajtási Inté-

alapján

előírt

megrendezésére

megteremtése.

ki,

illetve

A

akikkel éppen azt

szervezetek együttműködé-

meghívott szervezetek kö-

kívánja a projekt

zetben dolgozó utógondozó

sének fejlesztése, elsősor-

zött voltak olyanok, akikkel

koordinátor szervezésében.

ban a helyi, megyei, regio-

már hatékony együttműkö-

kialakítani,

a

nális vezetői szint bevonásá-

dés épült ki, illetve akikkel

fogvatartottak

val. A rendezvényen részt

éppen azt kívánja a projekt

vettek a pártfogás szakterü-

kialakítani, megerősíteni.

A

rendezvény

szabadult
társadalmi

és

célja

munkaerő-

állami

intézmények,

képviselői.

megerősíteni.”

2014. február

II. évfolyam 2. szám
Néhány meghívott szer-

a regisztrációs lapot, aláír-

sén

vezet nem tudott részt venni

ták a jelenléti ívet.

segítő egységes szolgáltatá-

az eseményen, de a korábbi

A rendezvény Detrikné Mé-

si

személyes találkozás, bemu-

száros Márta, a Heves Me-

lehetőségeit,

valamint

tatkozás után, együttműkö-

gyei Igazságügyi Szolgálat

programmal

kapcsolatban

déséről biztosította a prog-

igazgatóhelyettesének

kö-

felmerült,

szervezőkhöz

ramot, az utógondozó koor-

szöntőjével

aki

intézett kérdéseket vitattuk

dinátort. Az esemény előké-

egyben bemutatta az Igaz-

meg. A visszajelzések na-

szítése január 6-án kezdő-

ságügyi Szolgálat tevékeny-

gyon

dött, az utógondozó koordi-

ségeit, a pártfogó felügyelői

előadások jól sikerültek, a

nátor összeszedte az elvég-

munka és a projekt utógon-

kerekasztal-

zendő feladatokat, összeállí-

dozói tevékenységének ösz-

elsődleges célja, az egyes

totta a meghívottak listáját,

szefüggéseit. Majd a TÁMOP

partnerek

előkészítette

szükséges

5.6.3 kiemelt projekt bemu-

konzultáció, véleménycsere,

Innentől

a

dokumentációt.

kezdődött,

alapuló,

3. oldal

rendszer

reintegrációt
kialakításának

a

pozitívak

a

voltak, az
beszélgetés

közötti

érdemi

tatása következett, Gáspár

problémafelvetés

a

Márton

Kelet-Magyarország

sult. A résztvevő szakembe-

területi műhelymunka szer-

területi

koordinátora

által,

rek közösen tudtak konkrét

vezése,

kezdve

folyamatos
a

Heves

volt

Megyei

megvaló-

aki előadásában bemutatta

vállalásokat tenni a segítő

Kormányhivatal Igazságügyi

a

a

folyamat sikere érdekében.

Szolgálatánál töltött napo-

projektet megvalósító, kon-

A rendezvény végén kitöltött

kon a meghívottakat szemé-

zorciumi partnerintézeteket,

elégedettségmérő

lyesen és telefonon is felke-

munkatársakat, feladatköre-

alapján

restem, felkértem az ese-

iket, a projekt szükségessé-

hogy

ményen való részvételre.

gét,

résztvevők

A

szakaszait. Gáspár Márton

tervezi az együttműködést

területi koordinátor egyben

fejlesztő

minták

vállalta a műhely moderátori

részvételt is.

szerint készítettem el, és

szerepét is egyben. Ezt kö-

küldtem meg ellenőrzésre a

vetően

területi

Attilát, a Heves Megyei Bün-

alapján, a következő szak-

tetés-végrehajtási

mai

dokumentációt

(programtervet,
kat,

jelenlétit)

meghívóa

koordinátornak.

visszajelzések
voltak.

Az

A

pozitívak
esemény

a

projekt

előzményeit,

céljait,

célcsoportját,

felkértük

Juhász
Intézet

intézetparancsnokát,

hogy

kérdőív

valószínűsíthető,
a

műhelymunkán
nagy

többsége

tréningen

való

A heves megyei utógondozó

elején

koordinátor

tervei

műhelymunka
valósulna

május

meg.

A

Barkóczy u. 7. szám alatt

tartsa meg előadását a He-

rendezvény helyszíne Eger,

került megrendezésre, He-

ves Megyei Bv. Intézet tevé-

a meghívottak a pártfogás

ves Megyei Kormányhivatal

kenységeiről,

szakterületén dolgozó szak-

Igazságügyi

ról, az intézet eddigi sikerei-

emberek,

ről.

Büntetés-végrehajtási Inté-

Szolgálatának

igazgatói termében. A helyiségre korábban költségmen-

Megyei

zetben dolgozók, munkaügyi

kap-

után, Pintér Ágnes utógon-

központ képviselője, mun-

tunk. A vendégek fogadásá-

dozó koordinátor megtartot-

káltatók, szociális intézmé-

ban, valamint a dokumentá-

ta

intenzív

nyek és segítő szervezetek

ció rendezésében és előké-

utógondozás

szakaszairól,

képviselői lesznek. A pontos

szítésében nagy segítséget

az utógondozó koordinátor

dátum, valamint a meghí-

kaptam

Megyei

szabadulás utáni tevékeny-

vottak köre a későbbiekben

Kormányhivatal Igazságügyi

ségeiről. Az ebédet követő-

lesz véglegesítve. A követ-

Szolgálatánál dolgozó kollé-

en, a kerekasztal második

kező műhelymunka célja a

ganőktől.

felében zajlott a kerekasztal

szabadult

beszélgetés,

társadalmi

kértünk és

a

Heves

Az előadások 10 órától

egy

Heves

kávészünet

tességet

Majd

tapasztalatai-

előadását

az

melyen

a

fogvatartottak
és

munkaerő-

kezdődtek. A vendégeknek 9

TÁMOP 5.6.3 projekt és a

piaci reintegrációs esélyei-

órától lehetett regisztrálni az

résztvevő szervezetek ösz-

nek növelése, a Egerben és

eseményre, ahol kitöltötték

szehangolt

környékén működő állami és

együttműködé-

nem állami intézmények, szervezetek együttműködésének fejlesztése, és a heves megyében
elért, eddigi eredmények bemutatása.
Pintér Ágnes utógondozó
koordinátor

TERVEZETT RENDEZVÉNYEK
2014. FEBRUÁR- MÁRCIUS

02.12:

Drogprevenciós jóvátételi program- Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

02.14.

II. Területi Műhelymunka- Fejér megye (Székesfehérvár)

02.20.

Stábértekezlet

02.20.

I. Területi Műhelymunka- Főváros

02.21.

II. Területi Műhelymunka- Veszprém megye (Veszprém)

02.24-26:

Együttműködést Fejlesztő Tréning (Szolnok)

02.24-26:

Együttműködést Fejlesztő Tréning (Pécs )

02.24-26:

Együttműködést Fejlesztő Tréning (Kaposvár)

02.28.

II. Területi Műhelymunka (jóvátételi programmal)- Jász-Nagykun-Szolnok megye (Szolnok)

03.05.

II. Területi Műhelymunka- Zala megye (Zalaegerszeg)

03.05.

I. Területi Műhelymunka- Tolna megye (Zalaegerszeg)

03.03-05:

Együttműködést Fejlesztő Tréning (Kecskemét és Székesfehérvár)

03.10-12:

Együttműködést Fejlesztő Tréning (Esztergom és Szeged)

03.10-12:

Önkéntesek és sorstárssegítők felkészítése (Budapest, Hotel Benczúr)

03.12:

Drogprevenciós jóvátételi program- Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

03.17-19:

Együttműködést Fejlesztő Tréning (Zalaegerszeg és Budapest)

03.24-26:

Együttműködést Fejlesztő Tréning (Veszprém és Gyula)

03.26-28:

3 napos Szakmai Műhelytalálkozó (Budapest, Danubius Hotel Flamenco)

03.28.

II. Területi Műhelymunka- Baranya megye (Pécs)

03.31-04.02:

Együttműködést Fejlesztő Tréning (Szombathely és Sopron)
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