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Fogvatartottak hasznos munkán
A Közép-Dunántúli Országos
Büntetésvégrehajtási Intézet baracskai objektumának 116
fogvatartottja is részt vesz
egy országos programban.

A tartalomból:
Fogvatartottak hasznos munkán
Szakmai beszámoló
a baracskai jóvátételről
Motivációs és interjútechnika tréning
Területi műhelymunka Hajdú-Bihar
megyében
Tervezett programok

A baracskai vasútállomástól a
településig vezető kerékpárutat és a hozzá tartozó töltésoldalt tisztították meg a büntetés-végrehajtási intézet fogvatartottjai. Ők ott tizennyolcan
voltak, de az egész országban
mintegy négyezren vesznek
részt a programban.
A helyszínen Szeidl Tamás
alezredes, az intézet parancsnokának helyettese a Fejér
Megyei Hírlapnak elmondta: a
fogvatartottak társadalmi és
m u n k a e r ő - p i a c i
reintegrációjának, az intenzív
utógondozásnak a programja
több szakaszban folyik.

rancsnoksága, a Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal és a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal.
A baracskai helyszínen jóvátételi program keretében vállalták a fogvatartottak, hogy
önként, díjazás nélkül dolgoznak a közösség hasznára,
hogy ezzel is mintegy részben
„kiegyenlítsék a számlát a
társadalom felé". Egyikük, a
budapesti Fábián Miklós is
ezért jelentkezett.
- Most kaptam egy lehetőséget
és élni akartam ezzel – mondta a 37 éves férfi.
- Mennyi ideje van még
hátra a börtönben?

- Hatvanhét nap.
- Miért és mennyit ült?
- Három évet és két hónapot
kaptam súlyos testi sértésért
és garázdaságért.
- Mit csinált?
- Tartoztak nekem, vissza
akartam kapni és volt ott egy
pofon is...
- Mihez kezd majd a szabadulása után?
- Azt tervezem, hogy visszamegyek a családi vállalkozásba a nemzetközi fuvarozás és
a tűzifa-kereskedés területén.

Tihanyi Tamásfeol.hu

Ilyen a kiválasztás, az
egyéni helyzetfelmérés, a tájékoztatás, az egyéni képességés kézségfejlesztés, a szakmai
képzés, majd a szabadulásra
való felkészítés. A programot
konzorcium valósítja meg,
amelynek a Belügyminisztérium a gazdája, tagja a Büntetés-végrehajtás Országos Pa-

Szakmai beszámoló a baracskai jóvátételről
A jóvátételi program keretében 2014. június 21-én a 7.
sz.
főközlekedési
út
alcsútdobozi elágazása és a
baracskai vasútállomás közötti
kerékpárút melletti terület
valamint a kerékpárút végénél
lévő tároló környékének rendbetétele volt
a feladat.
(Gaztalanítás, elszáradt növényzet összegyűjtése, a növények közé eldobott PET
palackok és egyéb hulladékok

zsákokba gyűjtése.)
A munkavégzéshez szükséges
szerszámok: kapa, gereblye,
levélgereblye, ágvágó, a nagyobb fű és gaz eltávolításához valamilyen vágóeszköz,
munkavédelmi kesztyű.
A szemétgyűjtéshez Baracska
Község Önkormányzata
zsákot
biztosított,
az
összegyűjtött
szemét
elszállításáról gondosko-

dott.
A munkavégzőknek ásványvizet biztosítottak. .
A programban résztvevők:
18 fő fogvatartott.
A helyszínen 2 fő felügyelő
volt jelen.
Az esemény sajtó nyilvános
volt.( Fehérvár Tv, Fejér Me-

Támop-5.6.3 szakmai hírlevél
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Folytatás az első oldalról...
gyei Hírlap)
Nyilatkozott Szeidl Tamás
bv. alezredes, intézet parancsnok-helyettes, illetve
egy fogvatartott is.
KIH részéről Dobos Dorina
utógondozás projektvezető
szintén részt vett az eseményen.
A jóvátételi program keretében 2 csoportfoglalkozás is
megvalósult. Az esemény
összességében arra szolgált,
hogy a fogvatartott az elkövetett bűncselekményének
súlyát felmérje, bűnét megbánja, s lehetőség szerint,
ha
szimbolikusan is, de
jóvá tegye. Az esemény jó

alkalom volt arra, hogy a
fogvatartott személyes tapasztalatot szerezzen ez
irányban.

„A jóvátételi
programnak
nagy sikere
volt a
fogvatartottak
körében,
készséggel
vállalkoznának
egy újabb
eseményre.”

A jóvátételi programnak
nagy sikere volt a fogvatartottak körében, készséggel
vállalkoznának egy újabb
eseményre.
Schüll Ferencné utógondozó
koordinátor

Motivációs Interjútechnika Tréning—beszámoló
2014. június 10-13-ig, illetve
(két

2014.

június

16-19-ig

csoportban)

került

megvalósításra a Motivációs
Interjútechnika Tréning.

pesten, a Benczúr Hotelben.
A képzés egyéni és szervezeti

asszertivitásból,

vala-

mint önismereti és viselkedéstipológiai

modulokból

A tréning a Közigazgatási és

építkezett.

Igazságügyi Hivatal szerve-

tematika

zésében, az Ébredések Ala-

meg a képzés: Asszertivitás,

pítvány trénereinek, Kristóf

Viselkedéstipológia, Motivá-

Róbertnek és Pardi Rózsá-

ciós

nak közreműködésével ke-

asszertivitás.

rült

megrendezésre

Buda-

A

következő

mentén

interjú,

valósult

Szervezeti

Az első két napban főként
az egyén felelősségét fogalmaztuk meg és hangsúlyoztuk, s azt jártuk körül, hogy
szervezeten belül, valamint
a magánéletben hol és miképp kell érvényesíteni érdekeinket.
A harmadik-negyedik nap a
társaskapcsolatok és a motivációs interjú
jegyében
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Műhelymunka beszámoló Hajdú-Bihar Megyéből

Hajdú – Bihar megyében
2014. június 25 –én került
sor a TÁMOP 5.6.3. A fogvatartottak többszakaszos,
társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja és intenzív utógondozás modellje
kiemelt projekt keretin belül
szervezett szakmai műhelymunkára második alkalommal, melyen 20 fő vett
részt.
A
m o d e r á l á s t
Schellenberger Viktóriával /
Igazságügyi Szolgálat pszichológus / közösen végeztük.
A regisztrációban a
vendégek fogadásában valamint a rendezvény lebonyolításában nem kis segítséget
nyújtott számomra Balogné
Varga Anikó projektfelelős.
A rendezvényt Kertész János
a Hajdú – Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet
osztályvezetője
nyitotta
meg.
Ezt követően Mészáros
Barna börtön lelkész tartotta meg előadását melyben
az egyházak szerepének
jelentőségét emelte ki a
büntetés-végrehajtási intézetekben illetve a fogvatartotti reintegráció elősegítésében.
A rendkívül érdekes
előadást követően Pékné Lukács Márta a Hajdú – Bihar
Megyei
Büntetésvégrehajtási Intézet pszi-

chológusa rendkívül informatív prezentáció kíséretében tartotta meg előadását
„A hit mint támasz címmel”
Ezt követően Horváth László
pártfogó felügyelő A vallásosság a bűntudat és a lelki
egészség közötti kapcsolatot
elemezte érdekes előadás
keretin belül. Majd Durbák
József a magyar Evangéliumi Börtönmisszió munkatársa „ Diagnózis vagy Receptek „ címmel tartott kiselőadást érdekes prezentáció
kíséretében.
A program Benke Judit
utógondozó
koordinátor
előadásával folytatódott aki
Művészet és a vallás mint
erkölcsi útmutató címmel
osztotta meg velünk saját
tapasztalatait.
A rendkívül érdekes és informatív előadásokat követően
kerekasztal
beszélgetés
keretén belül folyt igen tartalmas beszélgetés az alábbi
témaköröket érintően:
- helyi tapasztalatok és
igények a fogvatartottak körében
- az állam, a civil és az egyházi
szervezetek
együttműködési lehetőségei a szabadultak
reintegrációjában.
A
jelen lévő szervezetek
együttműködési stratégiáinak lehetőségeit térképeztük fel. A résztvevők rend-

kívül aktív részvételével
tartalmas párbeszédre került sor.
A műhelymunka során
sikerült a jelen lévő szervezetek illetve intézmények
közötti
együttműködést
kialakítani, a már meglévőket erősíteni. Jó hangulatban, tartalmas munkával
eredményes napot zártunk.
Simon Judit
utógondozó koordinátor

„...melyben az
egyházak
szerepének
jelentőségét
emelte ki a
büntetésvégrehajtási
intézetekben...”
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TERVEZETT RENDEZVÉNYEK
2014. JÚLIUS-AUGUSZTUS

07.02-04:

BM Szakmai Műhely Budapest

07.07:

Jóvátételi program és filmforgatás- Vécsey
Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Solt – kerítés lefestése

07.14-18:

Jóvátételi program- Növényzet ritkítása,
tereprendezés - Kálvária-domb Pécs

07.19:

Jóvátételi program- Tereprendezés horgásztónál – Gyula

07.31:

Stábértekezlet- Budapest

08.14:

Stábértekezlet- Nyugat- és KeletMagyarország- Budapest

08.15:

Stábértekezlet- Közép-Magyarország- Budapest

08.26:
program- Győr

„Te döntesz, még nem késő” jóvátételi

08.29:

Jóvátételi program- Lurkó Alapítvány részére (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Gyermekosztálya) rajzok átadása- Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
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