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Jóvátételi beszámoló(Eger)

A tartalomból:
Jóvátételi beszámoló
(Eger)
Személyi változások a
projektben
Jóvátételi beszámoló
(Sopronkőhida)
Területi Műhelymunka
beszámoló
Beszámoló
„Színezd újra”
TÁMOP-5.6.3
Rendezvénynaptár

2014. 10. 10-én 8-12 óra között jóvátételi program valósult meg az egri Idősek Bervavölgyi Otthonában 10 női
fogvatartott részvételével. A
felkészülés resztoratív csoportfoglalkozás keretében
történt, ahol a beszélgetés
során a megbánásra, az értékrend korrekcióra fektettünk
hangsúlyt. A fogvatartottak
felújítási munkát végeztek, az
épület állagának megóvása
érdekében csiszolták, festették, mázolták az intézmény
udvarán található padokat,
korlátokat, előtetőket. A munkavégzés 4 órát vett igénybe. A rendezvény sajtó nyilvános volt, az EgerTv 8:30kor
megjelent a helyszínen és a
programmal kapcsolatosan
meginterjúvolta Törőcsikné
Király Margit, Idősek Bervavölgyi Otthonának intézményvezetőjét, Penderikné Karanyic
Gréta, bv. alezredes asszonyt
a Heves Megyei Büntetésvégrehajtási Intézettől, illetve
engem a Közigazgatási és

Igazságügyi Hivataltól. A munka befejezése után köszönetet
mondott Törőcsikné Király
Margit, az idősek otthonának
intézményvezetője és méltatta
a fogvatartottak változási törekvéseit. A résztvevőknek
mint felkészítő utógondozó, a
program befejezése után a
társadalmi befogadás és elfogadás jelentőségét emeltem
ki.
Pintér Ágnes
Utógondozó koordinátor

Személyi változások a projektben
2014. október 1-től Somoskői Dániel pszichológusként dolgozik a projektben.
Munkavégzésének helye a budapesti Projektiroda (Lónyay u. 24.).
Helyére, a Váci Fegyház és Börtönbe új utógondozó koordinátor kerül felvételre.

2014. október
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Sopronkőhida—jóvátételi beszámoló
2014.07.30-án tartottam
meg az első resztoratív csoportfoglalkozást a jóvátételi
programmal kapcsolatban.
12 fő fogvatartott által készített rajzok kerültek felajánlásra a győri Lurkó Alapítvány részére, akik a győri
Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház gyermekosztályán
tevékenykednek. Hozzávetőlegesen 60 rajz készült,
amik a kórház gyermekosztályának folyosóit és kórtermeit díszítik jelenleg. A képek nagy része augusztus
végén került átadásra, illetve még néhány alkotás október elején. A rajzokat

bekereteztette az alapítvány, így október közepe
óta megszemlélhetőek a
kórház falain.
Az alapítvány dolgozóinak és
a gyerekek tetszését is elnyerték a fogvatartottak
által készített képek. A beteg gyerekek választhatták
ki, hogy melyik kerüljön a
kórtermükbe.

„Az alapítvány
dolgozóinak és
a gyerekek
tetszését is
elnyerték a

A szervezet vezetőjének
elmondása szerint a későbbiek során is szívesen fogadnának ehhez hasonló
alkotásokat, hiszen ezzel is
színesebbé teszik az egyhangú kórházat.

fogvatartottak
által készített
képek.”

A programban résztvevő
fogvatartottak számára készítettem emléklapot visszajelzésül, valamint mutattam
fotókat a kiállított képekkel
kapcsolatban, és beszámoltam az alkotások pozitív
visszhangjáról, fogadtatásáról.
Brányi Dóra
Utógondozó koordinátor

Területi Műhelymunka beszámoló
A területi műhelymunkára
20 fő regisztrált, melyből a
rendezvény napján 20 fő
meg is jelent.
A műhelymunka lebonyolítására a Baranya Megyei Kormányhivatalnál került sor.
A műhelymunka során bemutatásra kerültek a TÁMOP
5.6.3. projekt jelenlegi,
illetve a korábbi TÁMOP
5.6.2. projekt tapasztalatairól. Ezt követően további
előadásokat hallhattunk

mind az intézeti projektfelelős, mind pedig a Baranya
Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálat osztályvezetőjének előadásában. A program második
felében pedig kerekasztal
beszélgetés zajlott a résztvevők körében. A beszélgetésről elmondható, hogy
mindenki aktívan kivette
részét. Nagyobb rálátásra
tehettek szert a terület képviselői egymás munkájára, a
felmerülő nehézségekre, és

az azok javítására tehető
elképzelések megvalósítása
esetében is közeledtek az
álláspontok.
Az egész rendezvény kapcsán
ismételten pozitívak voltak a
visszajelzések. Szóban, és az
elégedettségi kérdőíveken is
kiemelték az előadások színvonalát, a jól megválogatott,
aktuális témákat. A kerekasztal beszélgetést pedig előremutatónak, és a további
Szombathy Edina
egyeztetésekhez jó alapnak
utógondozó koordinátor
tartották.
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Beszámoló-„Színezd újra”c.
TÁMOP 5.6.3 jóvátételi program
A jóvátételi program a GyőrMoson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben valósult meg 2014. 09.
02-án. A program felelőse
és koordinátora Tóth Erika
utógondozó koordinátor
volt.
A program fogvatartotti
kezdeményezés alapján
valósult meg. A fogvatartottak resztoratív szemléletük
kialakulását egy kiállítás
keretében, képi alkotásaikkal szerették volna megmutatni meghívott vendégeknek. A programra érdeklődők közül 6 fő előzetes fogvatartottnak volt lehetősége
készülnie a kiállításra.
A kiállításra való felkészülés
több alkalmas csoportfoglalkozások keretében valósult
meg, ahol megbeszélésre
kerültek a jóvátétellel kapcsolatos gondolatok, ill.
lehetőséget kaptak a foglalkozások keretében a kiállításra szánt képeket elkészíteni. Az alkotások kidolgozását szabadidejükben a zárkákban folytathatták a részt
vevők. A képek mérete és
technikája szabadon választott volt.
A kiállítás megnyitójának
előkészületeiben az összes
résztvevő segített. Az elkészült képek a bv. intézet
„kultúrtermében” közös
megbeszélés és elrendezés
alapján kerültek a falra.
Minden részt vevő képe
külön-külön falfelületet ka-

pott. Az alkotások igényes
megjelenést a bv. intézet
által biztosított üveg képkeretek biztosították.
A kiállítás-megnyitóra való
meghívást 14 fő vendég
fogadta el: a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának munkatársai (9 fő), a
Szent Cirill és Method Alapítvány munkatársai (4 fő),
ill. Kustán Melinda textilművész. A kiállítást Mihály Attila bv. ezredes, intézetparancsnok nyitotta meg. Ezt
követően 2 fő fogvatartott
előadásában meghallgathatták a részvevők a Magna
Cum Laude: Színezd újra az
életet, ha megfakulna c.
számát – ami többek között
inspirálta a fogvatartottakat
a kiállítás megvalósításában.
A kiállításon a fogvatartottak egyesével bemutatathatták saját alkotásaikat a
meghívott vendégeknek, ill.
kifejezhették a jelen lévőknek megbánásukat az elkövetett bűncselekmények
okozta károk felismerése
kapcsán.
Az alkotások tehát a jóvátétel és a megbánás témakörében készültek el. Technikájukat tekintve főként a ceruzarajz és a montázstechinka
dominált. A részt vevőknek
lehetősége nyílt saját elgondolása szerint szabadon
kifejeznie gondolatvilágát.
Kustán Melinda textilművész
a megnyitó végén minden

fogvatartottnak – személyre
szólóan - visszajelzett munkájára.
A részt vevő fogvatartottak
szerint a közös felkészülés
jó hangulatban zajlott, ill.
fontosnak találták, hogy
megoszthatták a vendégekkel gondolataikat, valamint
kaphattak személyes visszajelzéseket is.
A kiállításra való felkészülés
során a fogvatartottak személyes-, szociális-, és kognitív kompetenciájának fejlesztése is cél volt. A megnyitón fontos szerepe volt
annak, hogy a felelősséget
merjenek vállalni tetteikért,
és összességében megértsék tetteik áldozatokra és
közösségre gyakorolt hatását.

Tóth Erika
utógondozó koordinátor

„A Magna Cum
Laude: Színezd
újra c. dala
inspirálta a
fogvatartottakat
a kiállítás
megvalósításában„

TERVEZETT RENDEZVÉNYEK
2014. OKTÓBER-NOVEMBER

10.07:

Jóvátételi program- Kecskemét

10.08:

Jóvátételi program- Kaposvár

10.09:

Jóvátételi program- Sándorháza

10.09:

Jóvátételi program- Eger

10.13:

Október havi Stábértekezlet- Budapest

10.14:

Jóvátételi program- Győr

10.15:

Jóvátételi program- Kaposvár

10.16:

V. Területi Műhelymunka- Fejér megye- Székesfehérvár

10.17:

III. Területi Műhelymunka- Főváros

10.21:

IV. Területi Műhelymunka- Bács-Kiskun megye (Kecskemét)

10.26:

Jóvátételi program- Szolnok

10.29:

III. Területi Műhelymunka- Baranya megye (Pécs)

10.30:

Jóvátételi program- Baracska (Vál)

11.19:

II. Területi Műhelymunka- Heves megye- Eger

11.25-26:

Jóvátételi program- Székesfehérvár

11.26:

Jóvátételi program- Bernátkút

11.27:

IV. Területi Műhelymunka- Veszprém megye- Veszprém

11.27:

IV. Területi Műhelymunka és Jóvátételi program- Szekszárd

11.27:

III. Területi Műhelymunka és Jóvátételi program- BAZ megyeMiskolc

11.28:

III. Területi Műhelymunka- Győr-Moson-Sopron megye- Győr
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