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T Á M O P - 5 .6 .3
S Z A K M A I H Í R L EV É L
TÁMOP 5.6.3 jóvátételi program a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézetben

A jóvátételi program a

nen zajlott. A bv. intézet en-

győri Bárczi Gusztáv Gyógy-

nek megfelelően biztosította

pedagógiai Intézetben való-

a felügyeletet számukra.

sult meg 2014. szeptember.
22-23-án, amin 2 fő jogerős
férfi fogvatartott is tevékeA TARTALOMBÓL:

nyen

részt

vett,

akik

a

TÁMOP 5.6.3 program ügyJóvátételi prog-

felei a bv. intézetben. A

ram a Bárczi

program előzménye, hogy a

Gusztáv Gyógypedagógiai
Intézetben
Területi Műhelymunka beszámoló: Kecskemét
Területi Műhelymunka beszámoló: Eger
Utógondozó koordinátorok által nyújtott
szolgáltatások, jóvátételi programok,
területi műhelymunkák száma 2014
október 31-ig

bv. intézet már korábban is
(2014. június 16-17.) szervezett

jóvátételi

munkát

gyógypedagógiai

a

intézet

A programra jelentkező
fogvatartottak

kiválasztásá-

teljes

gatartás, a megfelelő kommunikációs készség, motiváció, ill. a megfelelő egészségügyi állapot – ami elengedhetetlen a fizikai munka
elvégzéséhez. A részt vevő

és

hasznos

kat.A jóvátétel a helyi közösség

egészének

hasznos

lehet.

nál fontos szempont volt a
bv. intézetben tanúsított ma-

értékű

embernek érezhették magu-

Egy büntetés-végrehajtási
intézet esetében fontos a jó
kapcsolat a helyi közösséggel, amiben benne rejlik a
börtön és a közösség egyfajta integrációja is. A jóvátételi
igény

kifejezése

magába

foglalja az előítéletek csökkentésének lehetősé-

számára.

gét is. A jóvátétellel a

A program során a
fogvatartottak az intéz-

fogvatartottak

mény játszóterét újítot-

hatják

ták fel. A jóvátételi mun-

életminőségét – jelen

káért a fogvatartottak

esetben ez sikerült is

külön bérezésben nem

teljesíteni –, ill. fej-

részesültek.

Alapvető

lesztik saját önbecsü-

motivációjuk,

hogy

a

Területi Műhelymun-

felújítással hozzájáruljanak a

ka beszámoló, Fejér

gyermekek

megye

nak, szabadidejének jobbá,

mindennapjai-

ill. színvonalasabbá tételé-

fogvatartottak

elmondása

szerint a közös munka végig
jó hangulatban zajlott.
Több

a

lésüket,

javít-

közösség

önbizalmu-

kat. Mindezek tükrében fontosnak találjuk, hogy a jövőben még több hasonló jelle-

fogvatartottnak

gű

jóvátételi

programmal

Tervezett rendezvé-

hez. A fogvatartottak napi 8

családja, gyermeke van, így

segítsük a helyi közössége-

nyek

órán át végeztek fizikai mun-

fontosnak

ket, ill. egyúttal segítsük a

kát, amihez a gyógypedagó-

gyermekekkel

foglalkozó

giai

intézménynek

nyújthatnak

intézet

biztosította

a

találták,

hogy

szükséges technikai eszkö-

segítséget. A program lezá-

zöket (védőfelszerelés, lapát,

rulását követően elmondták,

ásó). A programon kizárólag

hogy a pedagógusok szívé-

jogerős ítéletüket töltő fogva-

lyes fogadtatásban részesí-

tartottak vehettek részt, mi-

tették őket, és a fogvatartotti

vel a jóvátétel külső helyszí-

ruházatuk

ellenére

ismét

fogvatartottak

társadalmi

reintegrációját is.
Tóth Erika
utógondozó koordinátor

TÁMOP-5.6.3 SZAKMAI HÍRLEVÉL

2. oldal

Területi Műhelymunka beszámoló: Kecskemét
A TÁMOP 5.6.3. „A
fogvatartottak
többszakaszos társadalmi és munkaerő – piaci reintegrációja és
az intenzív utógondozás
modellje” című kiemelt projekt negyedik Bács-Kiskun
megyei szakmai területi műhelymunkájára Kecskeméten
a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben
(6000 Kecskemét, Wéber
Ede u. 12.) 2014. október 21
-én került sor. A területi műhelymunka központi témája
a fiatalkorúakkal folytatott
tevékenységekről szólt, kiemelve a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetben megvalósult jóvátételi programokat.
A regisztrációt követően
Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet intézetparancsnoka köszöntötte a résztvevőket. A
köszöntés után Serfőzőné
Gedó Edit a Bács-Kiskun
Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálatának
pártfogó felügyelő osztályvezetője konferálta fel az előadókat, ő moderált a rendez-

vény során. Ezt követően a
TÁMOP 5.6.3. projekt bemutatására került sor GaálSchneider Ilonaa Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalának utógondozó koordinátora által. Majd Kovács Gyula
bv. alezredes, a BácsKiskun Megyei Büntetésvégrehajtási
Intézetének
parancsnokhelyettese volt,
aki a Bács-Kiskun Megyei
Büntetés-végrehatási Intézetet mutatta be. Engler Zita
Ilona a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal reintegrációs tanácsadója előadásában, a büntetés-végrehajtási intézetben a
fiatalkorúakkal végzett csoportfoglalkozásokat mutatta
be, beszélt az ezekkel kapcsolatos tapasztalatiról viszszajelzésekről, a csoport
hasznosságáról. Ezt követően a Bács-Kiskun Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézetben megvalósult jóvátételi
programokat mutattam be
Erdős Mária Viktória a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatalának
utógondozó
koordinátora, beszámolt a
résztvevők visszajelzéseiről
illetve a rendezvényt előké-

szítő resztoratív csoport
tapasztalatairól.
Az előadások sorát KácsorMacska Zsuzsanna Vakok
és
Gyengénlátók
BácsKiskun Megyei Egyesületének elnöke zárta, aki beszámolt a fiatalkorú fogvatartott
lányoknál rendezett jóvátételi program tapasztalatairól.
Ebéd után kerekasztalbeszélgetéssel folytatódott a
rendezvény, mely során a
meghívottak bemutatkoztak
és a képviselt szervezet
munkáját ismertették, elmondták, hogy a fiatalkorúakkal kapcsolatban milyen
tevékenységeket végeznek
milyen szolgáltatásokat biztosítanak. Külön kiemelték a
szabadidős tevékenységeiket, melyeken igény szerint
a fiatalkorú ügyfeleink szabadulás után részt vehetnek.
A
kerekasztalbeszélgetés végén a büntetés-végrehajtási intézet vezetősége
felajánlotta
a
résztvevők számára, a börtönlátogatással egybekötött
intézmény bemutatását.
A rendezvényen 21 fő vett
részt.

Területi Műhelymunka beszámoló: Eger
2014. november 19
-én került sor a Megvalósíthatósági Tanulmány alapján
előírt második heves megyei
műhelymunka megrendezésére Egerben, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetben dolgozó utógondozó koordinátor szervezésében.
A rendezvény célja a
szabadult
fogvatartottak
társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációs esélyeinek növelése, a település
érzékenyítésének, motivációjának megteremtése. A
területen érintett állami és
nem állami intézmények,
szervezetek együttműködésének fejlesztése, elsősorban a helyi, megyei, regionális vezetői szint bevonásával.
A rendezvényen részt
vettek a pártfogás szakterületén dolgozó szakemberek,

munkaügyi központ képviselője, szociális intézetek vezetői, segítő szervezetek
képviselői. A meghívott szervezetek között voltak olyanok, akikkel már hatékony
együttműködés épült ki,
illetve akikkel éppen azt
kívánja a projekt kialakítani,
megerősíteni. Néhány meghívott szervezet nem tudott
részt venni az eseményen,
de a korábbi személyes
találkozás,
bemutatkozás
után,
együttműködéséről
biztosította a programot, az
utógondozó koordinátort.
Az esemény a Barkóczy
u. 7. szám alatt került megrendezésre, Heves Megyei
Kormányhivatal Igazságügyi
Szolgálatának
igazgatói
termében. A helyiségre korábban költségmentességet
kértünk és kaptunk. A vendégek fogadásában, valamint a dokumentáció rende-

zésében és előkészítésében
nagy segítséget kaptam a
Heves Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatánál dolgozó kolléganőktől.
A rendezvény Dr. Hajdu
Tamás, a Heves Megyei
Igazságügyi Szolgálat igazgatójának
köszöntőjével
kezdődött, aki kihangsúlyozta beszédében, hogy miért
van szükség reintegrációs
programokra.
Ezt követően Detrikné Mészáros Márta, a Heves Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának igazgatóhelyettese köszöntötte a
vendégeket, aki a területi
műhely megrendezésének
célját, fontosságát emelte ki
beszédében.
Majd a TÁMOP 5.6.3 kiemelt
projekt országos szintű előrehaladásának bemutatása
következett, Gáspár Márton
Kelet-Magyarország területi
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koordinátora által, aki előadásában bemutatta számadatokkal alátámasztva a
projekt által megvalósult
tréningeket, jóvátételi programokat, az eddig bevontak
és intenzív utógondozásban
résztvevő szabadultak számát, valamint a tervezett
szakmaképzések
jelenlegi
állását. Gáspár Márton területi koordinátor egyben vállalta a műhely moderátori
szerepét is egyben.
Az ezt követő előadó, Herman Csilla gyermekvédelmi
szakreferens betegség miatt
nem tudott eljönni a Családsegítő Intézet képviseletében, így helyette Képes
Norbert Péter, a Miskolci
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Intézmény, Stratégiai Igazgatóság stratégiai referense
tartotta meg előadását a jó
gyakorlatokról a felzárkóztatás és a közösségépítés
területén.
A kávészünetet követően
Pintér Ágnes, utógondozó
koordinátor tartotta meg
előadását a program megyei
szintű előrehaladásáról, a
tréningekről, jóvátételi programról,
csoportfoglalkozásokról és az intenzív utógondozásról.
A
következő
előadó

Nagyváti Katalin, önkéntes
volt, aki az önkéntes tevékenységet mutatta be a
programban, saját tapasztalataival együtt.
Az utolsó előadó Benke
Judit, szolnoki utógondozó
koordinátor volt, aki saját
jóvátételi programjait mutatta
be, valamint művészeti csoportfoglalkozásait a fogvatartottak alkotásain keresztül.
Az ebédet követően egy
fókuszcsoportos vizsgálatra
került sor a vendégek körében, a Belügyminisztérium
egyik szociológusának vezetésével, ahol felmérték a
program előnyeit, hiányosságait a szociális szférában
dolgozók véleményén keresztül.
A visszajelzések nagyon
pozitívak voltak, az előadások jól sikerültek, a fókuszcsoportos vizsgálatot érdekesnek és egyben hasznosnak találták a meghívottak.
A tervek szerint újabb területi műhelymunka nem lesz
már a program végéig, ennek ellenére folyamatos a
kapcsolattartás továbbra is a
szociális szakemberek és az
utógondozó
koordinátor
között.
Pintér Ágnes
Utógondozó-koordinátor
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Utógondozó koordinátorok által nyújtott szolgáltatások, jóvátételi programok, területi
műhelymunkák száma 2014 október 31-ig

Egyéni
foglalkozások
keretében az utógondozó
koordinátorok kétféle szolgáltatást nyújtanak, szociális
ügyintézést és egyéni esetkezelést végeznek a programban résztvevő ügyfeleknek. A szolgáltatásnyújtás
mellett azt is számon tartjuk,
hogy hány alkalommal történik ügyféllel való személyes
találkozás. 2014. október 31ig fogvatartottak részére
4682 db szociális ügyintézés
történt, ebből 3737 alkalommal történt ügyféltalálkozás,
míg szabadult ügyfeleknek
207 db szociális ügyintézés
történt, melyből 139 alkalommal volt ügyféltalálkozás.
Egyéni esetkezelés kapcsán
szabadulás előtt álló ügyfeleknek összesen 4283 db
szolgáltatási alkalom volt,
melyből 4220 alkalommal
történt
ügyféltalálkozás,
szabadulás után pedig 179
db szolgáltatás nyújtására
került sor, 149 db ügyféllel
való találkozás mellett. Az
egyéni foglalkozások keretében tehát összesen 8965 db

szolgáltatás nyújtására került sor szabadulás előtt álló
ügyfelekkel, 7957 db ügyféltalálkozás mellett, míg szabadultak részére összesen
386 db szolgáltatást nyújtottak az utógondozó koordinátorok, 288 db ügyféltalálkozás mellett 2014. október 31
-ig.
Csoportos formában is
valósul meg szolgáltatásnyújtás a következő témákban: egyéb készség és képességfejlesztés, kommunikációs és viselkedéskorrekció, valamint művészeti és
kreatív-, resztoratív-, hozzátartozói- és önismereti csoport. 2014. október 31-ig
összesen 272 db csoportfoglalkozás megtartására került
sor az alábbi bontásban: 45
db egyéb készség és képességfejlesztő csoport, 46 db
kommunikációs és viselkedéskorrekciós csoport, valamint 75 db művészeti és
kreatív, 95 db resztoratív, 9
db hozzátartozói és 2 db
önismereti csoportfoglalko-

zás.
A sikeres társadalmi
reintegráció érdekében a
projektben
hangsúlyosan
jelennek meg a resztoratív
technikák, különösképpen a
jóvátételi programok szervezése, illetve a természetes
támogató háló megerősítése, felkészítése a visszafogadásra. 2014. október 31-ig
41 db Jóvátételi program
valósult meg. November és
december hónapban is számos jóvátétel lesz, ezek
előkészítése
folyamatban
van.
A helyi közösség érzékenyítése a szabadulásra felkészítés kapcsán egyfelől
tehát a resztoratív technikák
alkalmazásával és a közösségi szociális munka eszközeivel történik, másfelől ezt a
célt szolgálja a területi műhelymunka megvalósítása is.
A Műhelymunkák megyénkénti bontásban kerülnek
megrendezésre. 2014. október 31-ig 47 db Területi Műhelymunka valósult meg az
ország 19 megyéjében, illetve a fővárosban.

„...ügyfeleknek
összesen 4283
db. szolgáltatási
alkalom volt,
melyből 4220
alkalommal
történt
ügyféltalálkozás
…”
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Területi Műhelymunka beszámoló, Fejér megye
2014.

október

Székesfehérvátron

16-án,

megjelent

vendégeket.

A

került

műhelymunka témája hely-

megrendezésre Fejér me-

zetértékelés, a bűnmegelő-

gyében az ötödik Területi

zésről általában illetve az új

műhelymunka.

műhely-

Bv kódex. A köszöntő vé-

munka helyszínéül a Fejér

geztével a résztvevők rövid

Megyei Önkormányzat Cí-

bemutatkozására került sor,

merterme szolgált. A területi

ahol

műhelymunka tervezése és

hogy honnan érkezett, mi-

szervezése mind Székesfe-

lyen szervezettől, vagy ép-

hérváron, mind Dunaújvá-

pen kinek a képviseletében,

rosban folyt, az a Közép-

pár szóval beszéltek a tevé-

dunántúli Országos Büntetés

kenységükről illetve, hogy

-végrehajtási Intézetben és

mit várnak a mai naptól.

A

Pálhalmai Országos Büntetés – végrehajtási Intézetben
dolgozó utógondozó koordinátorok feladata volt. A területi

műhelymunkát

össze-

kapcsoltuk egy fókuszcsoportos

interjúval,

melynek

keretében csoportos beszélgetésre hívták a résztvevőket. Itt a fogvatartottak társadalmi,

munkaerő-piaci

reintegrációjának

lehetősé-

geiről, illetve nehézségeiről,
a TÁMOP-5.6.3-as projektről
és a projekt keretében megvalósuló területi műhelyekről
volt szó. A rendezvényen
résztvevőket

olyan

körből

hívtuk meg, akik már jelen
voltak területi műhelymunkán, esetleg együttműködést
fejlesztő tréningen. A ren-

A

mindenki

elmondta,

műhelymunka

első

kiemelt projekt gazdasági,
társadalmi

és

környezeti

hátterének

bemutatása,

a

projekt indokoltsága, valamint a projekt jelenlegi állását foglalta össze, melyet
számadatokkal is alátámasztott Dobos Dorina utógondozás projektvezető. Ezt köveKlein

Imre

Város Önkormányzat, társadalmi bűnmegelőzési referens) tartotta meg előadását
általában a bűnmegelőzésről, és ebből alakult ki egy
beszélgetés, ahol mindenki
elmondhatta

véleményét,

dozó koordinátor (Pálhalmai
Országos
végrehajtási
Bernátkút)

BüntetésIntézet,
köszöntötte

a

Ezredes Úrnak a résztvevők.
A

második

ütemben

Hütter Andrea utógondozó
koordinátor (Közép-dunántúli
Országos

Büntetés-

végrehajtási Intézet, Székes-

témája

utógondozó

helyzetértékelés, a

koordinátor

(Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási

Intézet,

Sándorháza) mutatta be a
két intézetben a jelenlegi
ket, illetve a tervezett programokat.
Ezt követően kerekasztal
beszélgetésben

tértünk

ki

arra, hogy milyen hatással
van a Támop 5.6.3 a büntetés-végrehajtási

intézetek

mindennapjaira. A bv munkatársai elmondhatták, hogyan élik meg a Támop
5.6.3 kollegáinak jelenlétét
az intézetekben.
Délután

folytatódott

fókuszcsoportos

a

interjú,

melyet Balassa Szilvia, a
Belügyminisztérium kutatási
koordinátora bonyolított le.
Varga Viktória
utógondozó koordnátor
A Kepek illusztrációk

csolatban.

változásokról Balogh Attila
Gábor

ny.bv.

ezredes

(Büntetés-végrehajtás
szágos

Or-

Parancsnokságtól)

számolt be színvonalas előadásában, ezzel kapcsolatos

. A műhelymunka

fehérvár) és Varga Viktória

meglátásait a témával kap-

Az új Bv kódex okozta
Bíró Attila Sándor, utógon-

az

(Dunaújváros Megyei Jogú

dezvényen 25 fő jelent meg.
A területi műhelymunkán

feltehették

helyzetet, elért eredménye-

blokkjában a TÁMOP 5.6.3

tően

kérdéseiket

bűnmegelőzés
illetve az új Bv
kódex volt.
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2014. NOVEMBER ÉS DECEMBER

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 megye- Miskolc

11.28:

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

12.01-03:

Kríziskezelés tréning I. csoport

12.03:

Jóvátételi program- Mélykút

12.04:

Jóvátételi program- Székesfehérvár

12.05:

III. Területi Műhelymunka és Jóvátételi program- Somogy megye- Kaposvár

12.05:

II. Területi Műhelymunka és Jóvátételi program- Békés megye- Békéscsaba

12.05:

II. Területi Műhelymunka és Jóvátételi program- Pest megye- Vác

12.05:

Jóvátételi program- Mélykút

12.07:

Jóvátételi program- Sándorháza

12.08:

Jóvátételi program- Zalaegerszeg

12.08-10:

Kríziskezelés tréning II. csoport

12.09:

Jóvátételi program- Zalaegerszeg

12.10:

III. Területi Műhelymunka - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye- Nyíregyháza

12.10:

III. Területi Műhelymunka- Csongrád megye- Szeged

12.10:

Jóvátételi program- Szeged I. objektum

12.11:

III. Területi Műhelymunka- Zala megye- Zalaegerszeg

12.13:

Jóvátételi program- Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

12.17:

Jóvátételi program- Szeged II. objektum
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