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Jóvátételi beszámoló –Állampuszta
Az

Állampusztai

Országos

Büntetés-végrehajtási

Intézet

solti objektumában a fogvatar-

A tartalomból:
Jóvátételi beszámoló
(Állampuszta)
Személyi változások a
projektben
Jóvátételi beszámoló
(5.6.3 jóvátételi program)
Jóvátételi beszámoló
(Szeged)
Jóvátételi beszámoló
(Zalaegerszeg)
Jóvátételi beszámoló
(Mélykút)
Rendezvénynaptár

tottak

által

készített

kozásokon

a

szaknak. Szívesen beszéltek a

kliensek a karácsonyfadísze-

készítették

el

saját családjaikban lévő kará-

ket.

csonyi szokásokról és szívesen

kará-

készítették el ezeket a dísze-

csonyfadíszek átadása valósult

Maga a jóvátétel, vagyis a

ket.

meg a solti általános iskola

díszek átadása 2014. 12.

máskor

részére.

09-én valósult meg. A rendez-

részt

vény nem volt sajtó nyilvános.

programban.

A programban hat kliens vett

A

részt.

(2014.12.15.) a kliensek el-

Azon

kliensek

közül

záró

csoportfoglalkozáson

kerültek kiválasztásra a részt-

mondták

vevők, akik az Egyéni Fejlesz-

jóvátétellel

tési Terv 3-as kiegészítésben

azt is, hogy érezték magukat

jelezték, hogy jóvátételi prog-

a csoportfoglalkozások alkal-

ramban

szeretnének

tapasztalataikat
kapcsolatban

main. Ez az időszak mindenki
számára fontos és ők ezt ne-

ba léptek. A programra jelent-

hezebben viselik, mivel a ka-

kező

rácsonyt

resztoratív

részt,

első

nem

a

körében ünneplik. A kliensek,

alkalommal

akik részt vettek a foglalkozá-

(2014.11.17.) hat fő, második

sokon, mind rendezett családi

alkalommal

körülményekből

(2014.11.18.)

jöttek,

szívesen

Szabó Nikolett
Utógondozó koordinátor

így

érzik a súlyát ennek az idő-

Személyi változások a projektben
2014. december 1-től a Váci Fegyház és Börtönben Vincze Mónika utógondozó koordinátor
kezdte meg munkáját.

hogy

jóvátételi

szeretteik

vettek

ismét hat fő. Ezeken a foglal-

nagyon

vennének

a

részt

kliensek

is

jelezték,

és

venni, továbbá a IV. szakasz-

csoportfoglalkozáson

Többen
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Beszámoló -5.6.3 jóvátételi program
A jóvátételi program a

a

megkeresésünknek

és

K ö z é p - d u n á n t ú l i

örömmel fogadták az aján-

Országos

Büntetés-

dékokat. A fogvatartottakkal

végrehajtási Intézet székes-

egy kis karácsonyi verses

fehérvári

objektumában

műsorral is készültünk az

valósult meg 2014. 12. 04.-

átadásra. A legmeghatóbb

én.

az volt, amikor egy látássérült idős asszony Reményik
kreatív

Sándor versével hálálta meg

csoportfoglalkozások kereté-

Művészeti

és

a fogvatartottaknak az aján-

ben a fogvatartottak kézmű-

dékát. A fogvatartottak na-

ves

gyon

tevékenység

formájá-

meghatódtak

ettől

ban készítettek ajándéktár-

többüknek könny szökött a

gyakat (szalvétatechnikával

szemébe. Nagyon meghitt

díszített

képkereteket,

és megható ünnepség volt

fából készült papír zsebken-

maga a jóvátételi program

dő tartókat, adventi koszo-

mind az idősek mind pedig a

rúkat, karácsonyi ajtó-illetve

fogvatartottak számára.

fa

asztaldíszeket), melyeket a
helyi

Egyesített

Szociális

Intézmények időskorú ellá-

A program sajtó nyilvános
volt.

tottjainak ajándékoztunk.

Az ajándékok átadására
a Bv. intézet kultúrtermé-

Hütter Andrea

utógondozó koordinátor

ben került sor. Az intézmény vezetője nagyon örült

Reményik Sándor -Karácsonykor
A szent estén majd eljövök ide.

És megkérdezem: hogy aludtatok?

Álmaim szekerébe fogatok

És aztán feltűzöm a szívemet

És szólok fantáziám táltosához:

A legmagasabb fenyő tetejére, -

Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok,

S imába kezdek: Magány, Mi Anyánk…

És álomhintón eljövök – ide.

Néked ajánlom égő szívemet…
Olyan lesz, mint egy karácsonyfaláng.

Itt minden fehér lesz, – fehér, s halott.
Csak egy hang lesz a halott rengetegben:
A zúgó patakok.
És én fenyőtől fenyőhöz megyek
És minden fenyőt megsimogatok.
És megkérdezem: virrasztotok még?

„Egy látássérült
idős asszony
Reményik Sándor
versével hálálta
meg a
fogvatartottaknak
az ajándékát”

2014. december
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Jóvátételi beszámoló -Szeged
2014. december 10-én ke-

zönségre.

rült megrendezésre a har-

főszereplő fiatal férfi bedro-

madik szegedi műhelymun-

gozva,

ka, melynek keretében két

okoz, kómába kerül, majd

Elsőként Nagy Ágnes utó-

jóvátételi program is megvalósulhatott. A résztvevő

az angyalok kara a mennyországban tárgyalást tart

gondozó koordinátor mutatta
be a TÁMOP 5.6.3 projektet,

bv. intézeti képviselők, párt-

arról, hogy mi legyen a to-

e z t

fogók, szakmai megvalósí-

vábbi sorsa. Hosszas vád-

Dr. Binnyei Ágnes részlete-

tók mellett 19 szakemberrel

és

sen

– gyámok, gyermekotthon-

fiatalember

vezetők, nevelők és gyer-

arra, hogy rendezze életét.

mekfelügyelők - képviseltette magát a BKMÖ Faragó
Béla Gyermekotthona.

A

A

darabban

részegen

színdarab

nes

megnyitotta a délutáni

szakmai előadássorozatot.

balesetet

védőbeszédek
új

a

után

esélyt

nagy

a

kap

hatást

gyakorolt a meghívott vendégekre, többen elérzéke-

A program a biztonsági ok-

nyültek, sírtak. Ezután az

tatás, regisztráció és a be-

intézet lehetőséget biztosí-

léptetés

k ö v e t ő e n
bemutatta

a

projekt

utógondozói feladatait. Ezután a meghívott vendégek
mutatkoztak

be:

Józsáné

Kovácsik Gabriella bemutatta intézményüket, és megvilágította

a

lehetséges

együttműködési

tott arra, hogy a vendégek

Ezt

szabadon (a személyes vo-

Németh Olivér pártfogó felü-

ház és Börtön I. objektumá-

natkozásokat és az elköve-

gyelő mutatta be a pártfogó

ban. A résztvevők először

tett

nem

felügyelői tevékenységet egy

Benkó Ildikó nevelő vezeté-

érintve) kérdezhessenek az

sével

az

előadóktól. A gyermekvédel-

tartalmas és részlet gazdag
előadás keretében.

10

megtekintették

intézetet,

valamint

bűncselekményt

megis-

mi szakembereket elsősor-

merhették történetét, felépí-

ban az érdekelte, hogy mi-

tését, működésének sajátosságait. A nevelőnő kész-

vel lehetett volna elkerülni
azt, hogy ide kerüljenek,

ségesen válaszolt az érdek-

illetve hogyan tudnák segí-

lődő – akár gyakorlati jelle-

teni az általuk nevelt, gyak-

gű,

kap-

ran már bűncselekményekbe

csolódó kérdésekre is. Az

keveredő neveltjeiket, hogy

intézetlátogatás

Csillag

azok elkerülhessék a bör-

emeletén

tönbüntetést. A beszélgetés

mindennapokhoz

körlet

a

harmadik

ért véget, majd a program

mindkét

itt, a

megindította,

Kultúrkörlet nagyter-

mében folytatódott.
Nagy

Ágnes

utógondozó

Bánfi-Vida Adrienn, a Pannon Oktatási Központ helyi
koordinátora,

és

egyben a bemutatásra kerülő darab rendezője tartott
előadást „Az elítéltek szabadidős
tevékenységének
szerepe a reintegrációban”
címmel.
Ezután a résztvevők megtekintették a jogerősen elítélt,
zömmel hosszú ítéletet kapott

fogvatartottak

által

bemutatott Kóma c. színdarabot,

ami

nagyon

oldalt

kölcsönösen

felmerült az igény egy jövő-

koordinátor köszöntése után

oktatási

résztvevői

nagy

hatást gyakorolt a nézőkö-

beli újabb találkozásra, beszélgetésre.

Ezután

került

sor a fogvatartottak által,
kézműves
zások

csoportfoglalko-

keretében

cérnaképek,
díszek,
egyéb

mécses

és
át-

műhelymunka

közeli

Élelmiszer-

biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság épületében
folytatódott, ahol egy rövid
ebéd után

program-

résztvevők

Dr. Binnyei Ágnes előadásában meghallgathattak három
költeményt, amiket az előzetes

házban

fogvatartottak

írtak. A megható sorok és a
délelőtt átéltek hatásai után
a Molnár Tibor utógondozó
koordinátor

által

moderált

kerekasztal beszélgetés igen
aktív és pezsgő volt. Elsősorban a jóvátételi programokon átéltekről és a jövőbeli együttműködés lehetőségeiről folyt a diskurzus.

Molnár Tibor utógondozó
koordinátor zárszavával ért

tartók

ezután egy másik helyszía

a

A tartalmas és inspiráló nap

számára készítettek.

nen,

jóvátételi

alkotott

ajándéktárgyak

területi

ként

karácsonyi

adására, melyeket a gyermekotthonban élő fiatalok

A

Újabb

Dr.

Illés-

órakor

kezdődött a Szegedi Fegy-

után

követően

pontokat.

Dr. Binnyei Ág-

véget.

Nagy Ágnes

utógondozó koordinátor

TÁMOP-5.6.3
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Jóvátételi beszámoló –Zalaegerszeg
„A fogvatartottak többsza-

ról – avagy élet a rácsok

nevelő arról tartott előadást,

kaszos, társadalmi és mun-

mögött.” A beszámoló apro-

hogy a jóvátételi programok

kaerő – piaci reintegrációja

póját az a rendhagyó osz-

eddig is jelen voltak az inté-

és az intenzív utógondozás

tályfőnöki óra adta, amikor

zet életében, de csak úgy,

modellje” c. kiemelt projekt

szintén Ő előadást tartott az

hogy temetőket tartottak

keretében megtartott mű-

egyik helyi középiskola 10.

karban, és nem kerültek

helymunkáról

osztályos tanulói számára és

közvetlenül kapcsolatba a

akkor döbbentünk rá, hogy

civil élettel a fogvatartottak,

2014. december 11-én ke-

a családsegítő szolgálatok-

nem érezték a visszajelzése-

rült sor a Zala Megyei Kor-

nál dolgozó szakemberek

ket a munkájukról. Most

mányhivatal Munkaügyi

mennyire nincsenek tisztá-

pedig a projektben megvaló-

Központja tanácskozó ter-

ban a bv. Intézetből szaba-

suló jóvátételi programok

mében Zala megyében a

dulók problémáival.

kapcsán az utógondozó ko-

harmadik műhelymunkára.

ordinátor jóvoltából közvetve

A résztvevőket az utógondo-

A műhelymunka idejére

visszajelzést kaptak a mun-

zó koordinátor köszöntötte,

lebonyolításra került az In-

kájuk „gyümölcséről”.

majd Zsandár – Balla Zsolt

tézet másik két jóvátételi

A programot kerekasztal

bv. százados a Zala Megyei

programja is, erről Molnár

beszélgetés zárta. Néhány

Büntetés-végrehajtási Inté-

Eszter utógondozó koordiná-

résztvevő felvetette, hogy

zet Biztonsági Osztályvezető

tor tartott előadást.

még soha nem járt a Bv.

-helyettese mutatta be az

Dr. Nagy Kolozsvári Előd

Intézetben. Megállapodás

intézetet a megjelent ven-

reintegrációs tanácsadó a

történt, hogy parancsnoki

dégeknek.

közelmúltban befejeződött

engedély kérése után az

szakmaképzés kapcsán szá-

utógondozó koordinátor a

Az intézetbemutatást köve-

molt be a kiemelt projekt

projektfelelős segítségével

tően K.A. EVSZ – s fogva-

jelenlegi állásáról az intézet-

ezt megszervezi.

tartott jóvátételi program

ben.

Igény jelentkezett egy újabb

keretében „Osztályfőnöki

műhelymunkára is, amelyet

órát” tartott a megjelentek-

Az első rész zárásaként

2015 februárjára tervezünk

Molnár Eszter

nek „A bv. intézet a túloldal-

Szita Péter bv. százados

a projekt meghosszabbítása

utógondozó koordinátor

esetén.
A jóvátételre 2014.12.18.-án délelőtt

Jóvátételi beszámoló –Mélykút

került sor, az intézmény képviselője

2014.12.18.-án

csoportfoglalkozáson, illetve a díszek

megvalósult a Pálhalmai Országos Bün-

készítésében öt ügyfél vett részt. Lel-

tetés-végrehajtási Intézet Mélykúti ob-

kesen vettek részt a munkában, büsz-

jektumában. Az előzetes csoportfoglal-

kék arra, hogy munkáik által szebb

kozások alkalmával karácsonyi díszeket

lehet az intézményben élők karácso-

készítettünk a Jószolgálati Otthon Köz-

nya.

alapítvány Fogyatékosok Napközi Ottho-

Korábban

na, Átmeneti és Ápoló - Gondozó Ottho-

általa választott technikát, és az ehhez

nának. Terveinkben szerepelt az Egyesí-

szükséges alapanyagokat biztosítottuk

tett

számunkra.

Jóvátételi

munkánk

Szociális

Intézmény

Árpád-házi

díszeket.
Az intézmény nevében Csepelyi Anna
megköszönte a felajánlást, az ajándék
személyes kiosztásra fog kerülni a karácsonyi ünnepségükön. Nagyon nagyra

mindenki

kiválasztotta

az

Filc, textil, dekorgumi,

Szent Erzsébet Idősek Otthona, illetve a

papír díszek készültek.

Családok Átmeneti Otthona részére is

Sajnos az intézménybe való kiszállítás

készíteni karácsonyi díszeket, de megke-

nem volt megoldható.

resésünkre nem reagáltak. A felkészítő

Csepelyi Anna személyesen vette át a

értékeli az önkéntes felajánlást a fogvatartottak részéről.
Ígéretet tett arra, hogy visszajelzést
kapunk a fogadtatásról, illetve néhány
fotót küld majd. A csoportmunkát egy
záró értékeléssel fejezzük be.
Kissné Kovács Ildikó

utógondozó koordinátor

Rendezvénynaptár —December

12.01-03:

Kríziskezelés tréning I. csoport

12.04:

Jóvátételi program- Székesfehérvár

12.05:

III. Területi Műhelymunka és Jóvátételi programSomogy megye- Kaposvár

12.05:

II. Területi Műhelymunka és Jóvátételi programBékés megye- Békéscsaba

12.05:

II. Területi Műhelymunka és Jóvátételi programPest megye- Vác

12.07:

Jóvátételi program- Sándorháza

12.07:

Jóvátételi program- Zalaegerszeg

12.08:

Jóvátételi program- Zalaegerszeg

12.08:

Jóvátételi program- Győr

12.08-10:

Kríziskezelés tréning II. csoport

12.09:

Jóvátételi program- Állampuszta-Solt

12.10:

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

12.10:

III. Területi MűhelymunkaCsongrád megye- Szeged

12.10:

Jóvátételi program- Szeged I. objektum

12.10:

Jóvátételi programBudapesti Fegyház és Börtön (két helyszínen)

12.11:

III. Területi Műhelymunka- Zala megye- Zalaegerszeg

12.12-13:

Jóvátételi programÁllampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

12.16:

Stábértekezlet

12.17:

Jóvátételi program- Szeged II. objektum

12.17:

Jóvátételi program- Balassagyarmat

12.19:

Jóvátételi program- Márianosztra
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