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Esettanulmány az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből

A tartalomból:
Esettanulmány
Beszámoló területi
műhelymunkáról
Új kollégák a projektirodán
Tervezett rendezvények

K. S. 29 éves átlagos magasságú, vékony testalkatú
gondozott külsejű férfi. 9.
osztályt végzett szakácsnak
tanult. Egészséges, tele félelmekkel, feszültséggel.
Büntetés-végrehajtási intézetbe kerülése előtt Debrecenben élt élettársával, és élettársának 8 éves gyermekével,
akit saját gyermekeként szeret, gondozott, nevelt. Debrecen Tócóskert városrészén
éltek, lakótelepi környezetben, egy albérleti lakásban.
Anyagi helyzetük rendezett
volt, közvetlen börtönbe kerülése előtt bejelentett munkaviszonnyal rendelkezett. A
nagybátyja mellett dolgozott.
Az élettárs szintén bejelentett
munkahelyen dolgozik. 8 éve
ismerik egymást.
K. S-nek három testvére
van, egyikük autista, akit az
édesanyja neveli a saját háztartásában, két öccse külön
él, barátnőjükkel szintén Debrecenben.
Nevelőapja
két
éves kora óta neveli őket.
Tudja ki a vér szerinti édesapja, bár nem találkoztak, nem
is szeretné a kapcsolatot felvenni vele. A nevelőapjával a
kapcsolata sosem volt mondható jónak. A nevelőapja
rendszeresen iszik, amit ő
nem tolerál. Az édesanyjával
jónak mondható kapcsolata
van, bár a pár hónapja a kapcsolat lazult. Édesanyjáról
mindig tisztelettel, szeretettel
beszél.
K. S. 15 éves korában
belekeveredett
egy
rossz
társaságba, az iskolát kerülte,
nem járt be tanulni, majd
otthagyta.
Majd megjelent a kábítószer
is az életében. Először csak
könnyű drogok, aztán a keményebb drogok. Belesodródott a szerek keltette világba
16 éves korára már rendszeressé vált droghasználata és
az ezzel együtt járó – kikerülhetetlen – bűnöző életmód is.
Ismertté vált az éjszakai életben, galeribe tartozott, betö-

résekben, lopásokban, kábítószerrel való kereskedelemben
vett részt.
Egy idő után édesanyja,
nevelőapja, sőt testvérei is
tudtak a droghasználatáról.
Édesanyja többször próbálta
rábeszélni az elvonókúrára,
de sosem engedett, nem
érezte szükségét.
Élvezte a társaságban kivívott
helyét, teljes gőzzel ennek az
életformának adta magát.
Valószínűleg még izgalmas is
volt számára. Sosem volt
egyedül, számítottak rá, tartozott valahová, és persze
ügyességét, találékonyságát
is bebizonyíthatta a bűnelkövetésben. A drogos életmód
következtében
elhagyta
a
szülői házat. Egy alkalommal
volt pártfogó felügyelet rendelve neki 1 évig, de az nem
volt hatásos, nem érezte,
hogy segítene számára.
Megismerkedett az élettársával. Rövid időn belül összeköltöztek. Az élettárs előtt
titkolta,
mivel
foglalkozik,
ezért
mellette
bejelentett
állást, vagy rendszeres munkát keresett. De sokáig nem
tudta titkolni, az élettárs előtt
is ismertté vált mivel foglalkozik. Az élettárs próbálta lebeszélni. Az élettárshoz minél
jobban kötődött, minél jobban
szerette, annál jobban hajlott
a felhagyásra.
De időközben a debreceni
három terület közül az egyiket már ő uralta, ő volt a fő
terítő,
egyre
nehezebben
tudna kiszállni az egész üzletből. Több alkalommal megpróbált kiszállni, de nem engedték. Az élettárs javasolta
vegyenek igénybe rendőrségi
segítséget, de erre nem volt
hajlandó, félti élettársát a
gyermekét és a családját.
Eddig 2 év 7 hónapja van

bent, jelenleg nem a kábítószer kereskedelem miatt tölti
ítéletét, olyan ügyből kapott
letöltendő szabadságvesztés
büntetést, amit nem követett
el, a bűncselekmény helyszínén tartózkodott, de a cselekményt nem ő követte el.
Eddig szabadságvesztése
alatt többször elgondolkozott
a jövőbeni életéről, hogyan
tovább, ha szabadul. Elmondása szerint nem szeretne
továbbra a kábítószer kereskedelemmel foglalkozni, szeretne élettársával és gyermekével boldog családi életet
élni, nem szeretné az élettársát elveszíteni. De sajnos fél
attól, hogy nem bír, nem engedi kiszállni. Már a börtönbe
is kapott fenyegetéseket, sőt
otthon az élettársat is megkeresték, és megfenyegették.
Az első egyéni találkozás
az igényfelmérő kérdőív felvétele. A szociális munka folyamatában az első találkozás
alkalmával a szociális szakembernek meg kell teremteni
az ügyfél biztonságérzetét,
meg kell nyernie a bizalmát.
Úgy gondolom ebben az esetben ez sikerült, mivel az ügyféllel az igényfelmérő kérdőívet nem tudtuk felvenni a 16.
kérdésig jutottunk el, amikor
az ügyfél elkezdett mesélni
életéről, félelmeiről, minden
kérdés nélkül.
Hagytuk az ügyfelet beszélje ki magát, több alkalommal elérzékenyült, sírt. Több,
mint másfél órán keresztül
beszélt, amikor úgy éreztük,
hogy felelősséggel visszaengedhetjük a zárkájába. Meggyőztük, hogy vegye igénybe
a pszichológus segítségét.
Tudomásunkra
jutott,
hogy az ügyfél édesanyjának
agydaganata van. Így rövid
időn belül újra találkoztunk
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Folytatás a második oldalról...
vele. A múltkori találkozás
alkalmával elmesélte, hogy
édesanyját
decemberben
látta, azóta levelet sem
kapott tőle. A leveleire nem
válaszol, sőt az öccsei sem
válaszolnak. Az élettársa
tájékoztatta arról, hogy az
édesanyja nagyon beteg,
kórházba került. Ez újabb
feszültséget okozott benne.
A gondolatai folyamatosan otthon járnak. Elmondta, hogy fél attól, hogy
idegösszeroppanást
kap.
Elmesélte, hogy már volt
ilyen az életében, azt is
nagyon nehezen vészelte
át. Szenved a tehetetlenségtől. Fél, hogy a feszültség gyűlik benne és egyszer
csak kitörik belőle és nem

fogja tudni kontrollálni tetteit. Fél, hogy nyugtatókat
kell szednie, hogy esetlegesen az IMEI-be viszik. Elmondta, hogy járt a pszichológusnál, de sajnos nem
a várt eredménnyel. „Segítő
beszélgetés”
keretében
hagytuk, hogy kibeszélje
magából a feszültséget és
utána befejeztük az igényfelmérő kérdőívet és megkötöttük az EFT-t.
Tájékoztattuk a segítő
folyamat további lépéseiről,
illetve megerősítettük abban, ha úgy érzi, hogy segítségre, segítő beszélgetésre van szüksége, akkor
keressen.
A következő a szerveződési
-tervezési fázis lesz. Ebben

a szakaszban fogjuk a segítő munka lépéseit, céljait
közösen meghatározni. A
célok, prioritások megjelölésével. Az ügyfél erősségeit – gyengeségeit felmérve
tervezzük meg a jövőjét.
Schneider Ilona
Utógondozó koordinátor

Beszámoló műhelymunkáról
A TÁMOP 563 projekt
második Bács-Kiskun Megyei
szakmai területi műhelymunkájára Kecskeméten a
Háry Hotelben (6000 Kecskemét, Kodály Zoltán tér 9.)
2014. április 07- én került
sor. A regisztrációt követően
Póli Róbert, a Bács-Kiskun
Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálatának
osztályvezetője
konferálta
fel az előadókat.
Majd dr. Barna Hedvig, a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálatának
Igazgatója
köszöntötte a résztvevőket,
és bemutatta a helyi szakmai
megvalósítókat:
Roxinné Horváth Hajnalka
utógondozó koordinátor az
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, Erdős Mária Viktória
utógondozó koordinátor a
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben,
Schneider Ilona utógondozó
koordinátor az Állampusztai
Országos
Büntetésvégrehajtási
Intézetben,
Deák Sándor Ottó utógondozó koordinátor a Kalocsai
Fegyház és Börtönben.
Ezt követően a TÁMOP
5.6.3. projekt bemutatására
került sor Roxinné Horváth
Hajnalka utógondozó koordinátor által.
A projekttel kapcsolatos
előadást az én előadásom
követte, mely a TÁMOP
5.6.3 – 12/1. kiemelt pro-

jekt intenzív utógondozás
szakaszának ismertetéséről,
és a területi felosztások
bemutatásáról szólt.
Gelencsér Tamás a Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal
reintegrációs tanácsadója is
beszélt a Projekttel kapcsolatos gondolatairól.
A
fenti
előadásokat
Bombolyáné Tatai Ágota a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálatnak pártfogó felügyelőjének
beszámolója
követte, melyen keresztül a
Büntetés-végrehajtási intézetben történt csoportfoglalkozásokat mutatta be.
Az előadások sorát Póli
Róbert Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Igazságügyi
Szolgálatának osztályvezetője zárta. Aki a pártfogás
és a projekt kapcsolatáról
beszélt.
Végül a kerekasztal beszélgetés következett, mely
az
együttműködés
és
reintegráció
fontosságáról
szólt.
A kerekasztal beszélgetés
során felszólat dr. Füzesi
Viktor bv.ezredes (BácsKiskun Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet volt
parancsnoka, jelenleg az
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet
parancsnoka) aki elmondta
az eddigi jó tapasztalatait a
civilekkel, a pártfogókkal, és

az egyházakkal folytatott
együttműködésekről. A régi
együttműködéseket továbbra is fenn szeretné tartani,
és nyitott az új együttműködések iránt is.
Felszólalt Pál Hortenzia a
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójának BácsKiskun Megyei területi igazgatója, és elmondta a kapcsolódási pontokat a BV-ben
levő fogvatartottak, és a
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek
között. Felajánlotta segítségét
gyermekvédelmi,
és
kapcsolattartási ügyekben.
Miklós
György
Róbertné
önkéntes, a Máltati Szeretetszolgálat Kalocsai vezetője is felajánlotta a segítségét. Segíteni tud pl. ruhaadománnyal, vagy hajléktalanokkal kapcsolatos ügyekben.
Tóth Győzőné a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta
a
pártfogókkal
való
együttműködéssel kapcsolatos tapasztalatait. Esetenként munkalehetőséget is
tudna biztosítani azoknak a
szabadultaknak, akik megfelelnek az elvérásaiknak.
Szűcs Nóra, és Szerdiné
Novák Anett a Kecskeméti
Pünkösdi Gyülekezet börtönmissziós
munkatársai
is
felajánlották együttműködésüket, és segítségüket az
ügyfeleinknek, pl. ruhaadomány, lelkis gondozás.

„...aki elmondta az
eddigi jó
tapasztalatait a
civilekkel, a
pártfogókkal, és az
egyházakkal folytatott
együttműködésekről.”
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Csonkáné Panek Andrea a
Kecskeméti Járási Hivatal
Gyámhivatalának címzetes
vezető főtanácsosa is ígéretet tett a segítségnyújtásban
az
ügyfeleink
számára.
Gyámügyi
kérdésekben
lehet hozzájuk fordulni.
Dr. Barna Hedvig, a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának Igazgatója segítségét
ajánlotta fel az ügyben,
hogy a Kormányhivatal vezetőjének említést tesz az
íratok pótlásával kapcsolatban.
A szakmai beszélgetést a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálatának vezetői zárták.

A Bács-Kiskun Megyei második, Kecskeméten megrendezett Műhelymunkán huszonkét fő volt jelen. A
megjelent meghívottak viszszajelezései alapján hasznosan telt a 2014.04.07-én
megrendezett szakmai program.
Erdős Mária Viktória
Utógondozó koordinátor
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Új munkatársak a Projektirodán
2014. május 16-tól új
pénzügyi koordinátora van
a projektnek, Kovács Attila
Antal

2014. május 26-tól monitoring
koordinátorként
segíti a projektet Göndöcs
Bálint.
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TERVEZETT RENDEZVÉNYEK 2014. MÁJUS-JÚNIUS
05.07-09:

Önkéntesek és sorstárssegítők felkészítése (Budapest)

05.11:

„Te Szedd” – Önkéntesen a tiszta Magyarországért- Hulladékgyűjtés Szombathelyen és Veszprémben

05.14:

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

05.14:

Stábértekezlet- Nyugat-magyarországi Régió

05.15:

Stábértekezlet- Kelet-magyarországi Régió

05.15.

III. Területi Műhelymunka- Veszprém megye (Veszprém)

05.15.

II. Területi Műhelymunka- Tolna megye (Szekszárd)

05.16:

Stábértekezlet- Közép-magyarországi Régió

05.16:

II. Területi Műhelymunka (jóvátételi programmal)- Vas megye (Szombathely)

05.23:

Szupervízió pszichológusoknak

05.29:

Stábértekezlet

05.30:

III. Területi Műhelymunka- Fejér megye (Székesfehérvár)

05.30:

II. Területi Műhelymunka- Győr-Moson-Sopron megye (Sopronkőhida)

06.01:

Gyermeknapi rendezvényen, Kalocsán fotókiállítás - Állampusztai jóvátételi program

06.02-03:

Központi megvalósítók Munkaértekezlete- Budapest

06.05:

„ Megbántam, jóvátenném”- jóvátételi program Nyíregyházán

06.10-13:

Motivációs Interjútechnika Tréning- Budapest

06.11:

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

06.16:

Jóvátételi program- Tereprendezés- Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda Veszprém

06.16-17:

Jóvátételi program- Tereprendezés- Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézet Győr

06.16-19:

Motivációs Interjútechnika Tréning- Budapest

06.20:

II. Területi Műhelymunka- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Nyíregyháza)

06.21:

Jóvátételi program- Kerékpárút tisztítása- Baracska

06.25:

II. Területi Műhelymunka (jóvátételi programmal)- Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Miskolc)

06.25:

II. Területi Műhelymunka- Hajdú-Bihar megye (Debrecen)

06.25:

II. Területi Műhelymunka- Nógrád megye (Salgótarján)

06.26:

II. Területi Műhelymunka- Főváros

06.27:

IV. Területi Műhelymunka- Fejér megye (Dunaújváros)

06.27:

Filmforgatás-Miskolc

06.30:

III. Területi Műhelymunka- Bács-Kiskun megye (Kiskunhalas)
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