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Alig két év után máris a
mocsoktól kellett megszabadítani a pécsi Kálváriadombot. A munkában elítéltek és a Gerillart Egyesület
tagjai vettek részt. Ezentúl
folyamatos lesz a karbantartás.
Több mint két éve költött
el 35 millió forintot a DunaDráva Cement a pécsi Kálvária
-domb felújítására, a zöldfelület rendbetételére, az
őshonos
növényzet
megóvására. A parkosításnak
köszönhetően gyönyörű területtel gazdagodott a
város, ám
hiába, alig
két év leforgása
alatt tönkretették az ott bulizó fiatalok
és a csövesek. A vandálok
megrongálták a kápolnát, a
stációkat, miközben törött
üvegek és emberi ürülék övezte az ottani sétányt, ugyanakkor az idegen növényzetet is el
kellett távolítani.
Csizi Péter, Pécs alpolgár-

mestere emlékeztetett rá,
hogy 1814-ben épült fel az
ország legkorábbi klasszicista
körtemploma a Kálváriadombra, az akkor még beépítetlen, várfallal szemben álló
magaslatra.
A közel egyhektáros terület az
utolsó eredeti növényzetével
megmaradt természeti sziget
a városban, de közben nem
őshonos növények, gyomok is

megtelepedtek itt, és többen
szemétlerakónak használták a
területet. Pécs alpolgármestere közölte, az a cél, hogy a
terület inkább parkjellegűvé
váljon, rendezett és szép legyen, igazi kikapcsolódásra
alkalmas, ezért folyamatosan
karbantartják majd a zöldfelü-

letet.
Munkálatokban a Gerillart
Egyesület is részt vesz, ők
koordinálják azoknak az elítélteknek munkáját, akik tevékenykednek a területen.
- Szakmai útmutatás alapján
eltávolítjuk az idegen növényzetet, a zöld hulladékot a Biokom szállítja el,
hamarosan újabb utat is kialakítunk az István utca
felé - mondja a munka megszervezésében
segédkező Gerillart
Egyesület vezetője,
Tímár Krisztián.
Dékány Zsolt, a Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet
parancsnoka kiemelte,
a héten a börtönből
összesen öt, három
felnőtt és kettő fiatalkorú elítélt végzi a
munkát. Erre a feladatra jóvátételi program keretében kaptak
lehetőséget. A program elsődleges célja, hogy a munkával a
közösség számára értéket
teremtsenek, egyúttal elősegítsék a társadalomba való
visszailleszkedést – mondta.
Bóka Máté- pecsma.hu

A pécsi jóvátétel szakmai szemmel
A Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben megvalósításra került a jóvátételi
program

2014.07.14.-

2014.07.18. között. Összesen
19

fő

fogvatartott

jelezte

részvételi szándékát, az intézet ebből 5 fő jogerősen elítélt
fogvatartottat választott ki (3
fő felnőttet, és 2 fő fiatalko-

rút).

Önkormányzatával

Egy pécsi civil szervezettel, a
Gerillart Kulturális Közhasznú
Egyesülettel

összefogva

a

Kálvária domb rendezésében
vettünk részt, ahol is a tájidegen növényzet kiirtása, illetve
a

terep rendezése

volt az

elvégzendő feladat. Az egyesület Pécs Megyei Jogú Város

kötött

megállapodás keretében vállalta a területen a parkkialakítási, tereprendezési és tisztítási munkálatokat. A Baranya
Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet ehhez a kezdeménye-

Támop-5.6.3 szakmai hírlevél
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Folytatás az első oldalról...
zéshez csatlakozott a fenti

tekkel

időintervallumban. A mun-

került lebonyolításra.

kavégzéshez

szükséges

eszközöket a Biokom Nonprofit Kft. biztosította, így a
Pécsen

történő

együttműködésben

jóvátételi

Szombathy Edina
utógondozó koordinátor

program a fenti szerveze-

„Életkrízisből esély”
2014 tavaszán kérte felvételét a TÁMOP programba az
ötvenes éveiben járó férfi
(nevezzük Gézának). Életéből eddig több mint egy
évtizedet töltött a büntetésvégrehajtásban.
Géza erősen negatív attitűdökkel rendelkező, harsány
emberként került a programba. Ventilációs igénye
hatalmas volt. A kisebbségi
kultúrájára
büszke, erős
tartású férfi, nagy egyéni
igazságérzettel. Visszacsatolása mindenről az „én jobban tudom” hozzáállást tükrözte.
Jövőtervezését
közösen
végeztük, amely során kitértünk a múltja feltérképezésére, a családi genogram
felvételére. Beszélgetéseink
során kirajzolódott élettörténete, mely viszontagságos,
bántalmazó, és társadalmi
kirekesztésektől sem mentes gyermekkorról árulkodott.
Az általános iskola
elvégzése után nem tanult
tovább, helyette munkába
állt. Az államszocializmus
éveiben folyamatosan dolgozott, a rendszerváltás előtti
időkből közel 20 év bejelentett munkaviszonya van. Az
építőipari munkák területén
rendkívül nagy tapasztalati
tudással rendelkezik. Szívesen dolgozna, azonban a
szakképzettség hiánya miatt
a rendszerváltás után a
legális
munkaerőpiacról
kiszorult, leginkább a feketegazdaságban talált munkát.
Házastársától öt gyermeke

született. Életében meghatározó erő a szeretteihez
való hűség.
Lakhatásukat
önkényes
lakásfoglalóként
kezdték,
a
feleségével
együtt törekedtek gyermekeik nevelésére. Az önkormányzattól ígéretet kaptak a
lakás kiutalásának legalizálására, ám egy önkormányzati döntés után a család
által több éve lakott lakásra
egy alkalommal lakat került,
a személyes holmijukat sem
tudták elhozni onnan. Civil
szervezet közbenjárására a
városuk egy kriminalizálódott negyedében kaptak
szükséglakást, amit a család
elfogadott.
Az anyagi gondjaik a gyermekek születésével folyamatosan
megszaporodtak,
Géza a család megélhetése,
illetve a vélt igazságainak
túlhangsúlyozása miatt egyre gyakrabban került szembe a törvénnyel (és kapcsolatba
a
büntetésvégrehajtással). Az anyagi
gondokkal küzdő család az
apa börtönévei alatt mind’
nehezebb helyzetbe került.
A gyermekjóléti szolgálat a
gyermekek családból való
kiemelésére tett javaslatot,
miután az önkormányzat a
felhalmozott rezsitartozások
miatt szerződést bontott
velük.
Második otthonuk
elvesztése óta párja segélyen élő álláskereső, a rokonoknál húzódik meg, és
próbál kapcsolatot ápolni a
börtönben levő Gézával, és
a családból kiemelt gyermekeikkel egyaránt. Géza a

börtönből aggódik az aszszony egészsége iránt.
Az első motivációs – tréninget előkészítő - csoportfoglalkozáson Géza szinte nem
engedett szóhoz jutni mást,
minden hallott mondatot
negatívra fordított, a sérelmeit és a bizalmatlanságát
sorolva. Az egyik, korábban
a programba vont társa,
akinek már volt egy korábbi
tréningről
tapasztalata,
szembesítette őt a vakfoltjaival, elmesélve neki, hogy ő
mit tanult ebben a projektben. Géza a csoportfoglalkozás végi értékelő körben azt
jelezte vissza, hogy a csoportos beszélgetés számára
egy „életgyónással” ért fel,
mert soha sehol nem hallgatták meg őt, ennyi időt
biztosítva számára.
A következő csoportfoglalkozáson még bizalmatlan
volt, de már halkabban beszélt, társai jelezték vissza
neki, hogy megértik a nehézségeit, de a világlátása
nagyon negatív. A harmadik
foglalkozáson
csoportos
játékot játszottunk, amelyben a verbális kommunikáció mellett a nonverbális
formákat is szükséges volt
alkalmazni.
Mosolyogva
vette tudomásul ő és a társai is, hogy a nonverbális
kommunikációban
ugyan
kevésbé profi, azonban a
játék során megcsillantotta
az élettapasztalatából eredő
tudását, így az a csoport
működött a leghatékonyabban, amelynek Géza tagja
volt.

Negyedik alkalommal tájékoztattam őket, hogy a következő napokban közülük
kerül kiválasztásra az a 20
fő, aki mehet tréningre, ami
kaput nyithat a szakképzésre.
Géza csendesen megvárta,
míg a többiek távoznak.
Utolsóként hagyva el a tantermet,
megszólított,
és
elmondta,
hogy
nagyon
izgul: fél, hogy az ő túl hangos modorával nem kerülhet
be a csoportba. Kifejezésre
juttatta azt az érzését, hogy
nem mer már remélni, nem
hisz már abban, hogy vele
jó dolog is történhet. Néhány percet beszélgettünk,
igyekeztem
megnyugtatni
őt.
Másnap a befogadó bizottságon Géza ruhája volt a legvasaltabb, cipője a legfényesebb. Határozottan, rendezetten jelent meg az elöljárói előtt, ahol engedélyt
kapott a tréning elvégzésére.
A jelenleg is zajló tréningen
a
trénerek
visszajelzése
szerint Géza aktív, kíváncsi
és nyitott. A tréning utat
nyithat számára a szakképzésre. Ennek eredményeképp a szabadulása után
esélyt kaphat az új szakmájával a munkaerőpiacra való
visszakerülésre.
Szász Mária, reintegrációs
tanácsadó
Tasi Attila, utógondozó koordinátor
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Területi Műhelymunka beszámoló, Fejér megye
2014. június 27-én a
negyedik területi műhelymunka került megrendezésre Fejér megyében, így a
második Dunaújvárosban. A
rendezvény helyszínéül Dunaújváros
Városháza
7.
emeleti tárgyalója szolgált.
A területi műhelymunka
tervezése és szervezése a
Dunaújvárosban, illetve a
Pálhalmai Országos Büntetés – végrehajtási Intézetben dolgozó utógondozó
koordinátorok feladata volt.
A területi műhelymunka
témája
a
Büntetésvégrehajtási
Intézetekben
megvalósítható szimbolikus
jóvátételi
programok.
A
meghívottak tervezett köre
azon szervezetek, intézmények, települések vezetőiből, munkatársaiból, illetve
a Büntetés-végrehajtásban
dolgozó kollégákból tevődött
össze, akik a továbbiakban
aktívan közreműködhetnek
a projektben, illetve a jóvátételi programokban szervezésénél, megvalósításánál a
projekt segítségére lehetnek. A jóvátételi programok
fontos eleme, hogy nagyrészt hozzájárul a fogvatartottak társadalmi és munkaerő piaci reintegrációs esélyeinek növeléséhez, nagy
szerepe van a települések,
emberek érzékenyítésében,
illetve a fogvatartottak motivációjának fenntartásában
is. A meghívottak kiválasztása, annak figyelembe vételével történt, hogy lehetséges kapcsolódási pontokat, együttműködési lehetőségeket
találjunk
a
resztoratív programok tényleges megvalósításában.
A területi műhelymunkán résztvevők köre a Pálhalmai Országos Büntetés –
végrehajtási Intézet munkatársai, dunaújvárosi középiskolák vezetői, tanárai,
különböző szervezetek képviselői, környező települések
képviselői, valamint a projektben dolgozó munkatársak a BvOP illetve az NMH
részéről. Sajnos nem minden meghívott tudott részt
venni a rendezvényen, így
összességében 20 fő jelent
meg.
A területi műhelymunkán Bíró Attila Sándor, utógondozó koordinátor (KIH)
köszöntötte a vendégeket,
illetve ő moderálta végig a
rendezvényt. Ezt követően a

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt
került bemutatásra, abban a
felosztásban, hogy először
Varga Viktória utógondozó
koordinátor röviden bemutatta a TÁMOP 5.6.3 projektet, annak célját és első
három szakaszát. Majd Bíró
Attila Sándor utógondozó
koordinátor a program negyedik szakaszát ismertette,
illetve a szabadulás utáni
utógondozói tevékenységről
beszélt. Az előadást követően a résztvevők rövid bemutatkozására került sor, ahol
mindenki elmondta, hogy
honnan érkezett, milyen
szervezettől, vagy éppen
kinek a képviseletében, pár
szóval beszéltek a tevékenységükről illetve, hogy mit
várnak a mai naptól.
Az első programrészt
egy kellemes kávészünet
zárta le, mely lehetőséget
biztosított a résztvevőknek
az ismerkedésre és nem
utolsó sorban frissítők, kávé
illetve aprósütemények elfogyasztására.
A
második
blokkot
Koday Zsuzsanna bv pszichológus (Pálhalmai Országos Büntetés – végrehajtási
Intézet, Bernátkút) előadásával kezdtük meg, aki színvonalas előadásában a Bv
Intézetbe
kerülés
során
fellépő lelki változásokról
beszélt arról, hogy a fogvatartottak hogyan élik meg
börtönbe kerülést, valamint
az intézet falai közt megvalósítható csoportokról.
Ezt követően Pleszné
Antal Ágnes bv alezredes,
Parancsnokhelyettes
Aszszony (Pálhalmai Országos
Büntetés
–
végrehajtási
Intézet, Bernátkút) ugyancsak nagyon színvonalas
előadását.
Parancsnokhelyettes Asszony a Pálhalmán
eddig megvalósult jóvátételi
programokat mutatta be,
ezt tarkítva az ezeken készült kisfilmekkel. Ehhez
kapcsolódva
beszéltünk
kicsit arról, hogy milyen
hatással vannak ezek a
programok a fogvatartottakra, illetve azokra az emberekre, akik úgymond a
„hasznát” élvezik, látják az
eredményét, vagy fogadnak
egy - egy műsort.
A beszélgetést követően
egy szendvicsebéddel vendégeltük meg a résztvevőket. Ebéd után folytatódott a
kerekasztal
beszélgetés,

ahol mindenkinek lehetősége nyílt arra, hogy elmondja, mit gondol a jóvátételről,
mit ért ez alatt, hogyan
látja, illetve mit gondol, van
-e ma Magyarországon fogadó közössége egy ilyen
programnak. Minden résztvevő elmondta, hogy ő mivel tudna hozzájárulni egy
ilyen szimbolikus jóvátételi
programhoz, hol tudna kapcsolódni ennek megvalósításában, emellett a további
együttműködési lehetőségek
is átbeszélésére kerültek.
Bíró Attila Sándor megköszönte a vendégek részvételét, illetve a nagyon
hasznos tapasztalatcserét,
és a konstruktív együttműködést. A szóbeli és az elégedettségi kérdőíves visszajelzések alapján a meghívottak elégedetten távoztak a
rendezvényről és együttműködésükről biztosították a
szervezőket

.

Varga Viktória és Bíró Attila
Sándor utógondozó koordinátorok

Személyi változások a
projektben
2014. augusztus
2014. augusztus 1-től a
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet
mélykúti
objektumában
Kissné Kovács Ildikó utógondozó koordinátor kezdte meg munkáját.

TERVEZETT RENDEZVÉNYEK 2014. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER
08.14:

Stábértekezlet- Nyugat- és Kelet-Magyarország- Budapest

08.15:

Stábértekezlet- Közép-Magyarország- Budapest

08.26:

„Te döntesz,még nem késő” jóvátételi program- Győr

08.29:

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

09.04:

III. Területi Műhelymunka- „A rácsok mögött” jóvátételi programmal és filmforgatással egybekötve – Vas megye
(Szombathely)

09.09-12:

Jóvátételi program- Szent Erzsébet Otthon (Ipolytölgyes) üvegtetős teraszainak helyreállítása és az üvegteraszok
alatt a nyári napsugárzás csökkentése céljából náddal való feldrótozása- Márianosztrai Fegyház és Börtön

09.10:

III. Területi Műhelymunka- Tolna megye (Szekszárd)

09.12-14:

Önkéntesek és sorstárssegítők felkészítése- Veszprém

09.16:

Jóvátételi program Kecskemét

09.18:

Stábértekezlet- Budapest

09.25:

Jóvátételi program- Békéscsaba

09.27:

Jóvátételi program- Keresztyén Cigány Missziós Napon való szereplés Sárkeresztúron

Képes összefoglaló a budapesti szakmai műhelymunkáról
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