TÁMOP 5.6.3 - Szakmai Hírlevél
Márciusi hírlevél
A tartalomból:
2015. 03. 18. Képzőművészeti alkotások készítése és átadása - jóvátételi program Szombathelyen
2015. 03. 19. „Te döntesz, még nem késő!” - jóvátételi program Győrött
2015. 03. 19. Tereprendezés az Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda udvarán - jóvátételi
program Veszprémben
2015. 03. 23. Ingatlanfenntartó és karbantartó képesítést sikeresen teljesítő fogvatartottak
tanúsítvány átadása Győrött
2015. 03. 24-25-26 Belügyminisztérium által szervezett Szakmai műhelytalálkozó Budapesten

2015. 03. 18. Képzőművészeti alkotások készítése és átadása - jóvátételi program
Szombathelyen
A jóvátételi program résztvevője egy, a TÁMOP 5.6.3-as projektbe belépett fogvatartott volt,
aki tíz, általa készített képet ajánlott fel a szombathelyi Markusovszky Kórház Gyermek
Onkológiai Osztálya részére. A jóvátételi programról a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága hivatalos honlapján és a szombathelyi tv-ben, illetve annak honlapján is
megemlékeztek.
A képeket Tóth Tamás Tibor bv. ezredes, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet parancsnoka adta át személyesen dr. Káldy Zoltán orvos-igazgatónak és prof. Dr.
Oroszlán György gyermekgyógyászati osztályvezető orvosnak. A kórház vezetősége nagy
örömmel fogadta a felajánlást, a bv.intézet parancsonoka pedig készséggel támogatta ezt a
nemes ügyet. Az ötlet maga a fogvatartottól eredt, aki szeretett volna rajzaival valami jó ügyet
szolgálni, és azokat felajánlani.
A színes állatrajzok nem csak otthonosabbá teszik a Markusovszky Kórházban fekvő
gyermekek számára a kórtermek melletti falakat, de egyben a kórteremjelzőként is
funkcionálnak majd a még olvasni nem tudó kicsiknek.
A képek készítőjét segítette az intézet és a TÁMOP-5.6.3. projekt keretein belül
tevékenykedő trénerek is. A képek elefántot, flamingót, cicát, oroszlánt és egyéb állatokat
ábrázolnak. A képekhez a fa keretek az intézet fafaragó szakkörén készültek.
Az átadáson Dr. Káldy Zoltán igazgató elmondta, hogy egy kórházban minden adomány,
minden gesztus mindig jól jön, ezekkel a képekkel a gyermekosztály környezetét, a látványt
tudják színesíteni, és a komfortérzetet növelni. Kiemelte, hogy a kiskorúaknál elsődleges
szempont, hogy az otthon békéjét, nyugalmát visszaadják a kórházi körülmények ellenére.
Tóth Tamás Tibor parancsnok elmondta, hogy a felajánló fogvatartott autodidakta módon
kezdte a rajzolást a börtön falai között, egyre szebb képek kerülnek ki a keze alól, és örömmel
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ajánlotta fel azokat. Hangsúlyozta, hogy a szombathelyi börtönben is, mint minden börtönben
fontos a fogvatartottak szabadidejének strukturálása, annak hasznos eltöltése. Ennek
érdekében több szakköri tevékenységet szerveznek a fogvatartottak számára, emellett
fontosnak tartja a tanulást és a fogvatartottak minél nagyobb számú bevonását a
munkáltatásba.
Az ünnepélyes átadó eredményes volt, a képek jó kezekbe kerültek, és hasznos célt
szolgálnak. Ennek tudata a felajánló fogvatartott önbecsülését, önértékelését is növeli, és
sarkallja őt további képek elkészítésére, esetleg újabb technikák kipróbálására. Az önbecsülés
növekedése pedig mindig a fogvatartottak társadalomba történő könnyebb, hatékonyabb
beilleszkedését szolgálja, amely az intézetek egyik alapvető célja.

Dr. Káldy Zoltán igazgató orvos Forrás: Szombathely Tóth Tamás Tibor bv. ezredes parancsnok Forrás: Szombathely
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Jóvátételi beszámoló - Győr
„Te döntesz, még nem késő”
c. TÁMOP 5.6.3 jóvátételi program
A jóvátételi program 2015.03.19-én, immár hetedik alkalommal valósult meg a Győr-MosonSopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.
A programon részt vett Tóth Erika utógondozó koordinátor (TÁMOP 5.6.3), 2 fő fogvatartott,
ill. 3 fő pártfogó felügyelet alatt álló fiatal. A fiatalok rövid intézménylátogatáson vettek részt,
majd ezt követően a bv. intézet kultúrtermében találkoztak a programban részt vevő két
fogvatartottal. 2 órás interaktív beszélgetés során lehetőségük nyílt a fogvatartottak
élettapasztalatait meghallgatni, arra reagálni, ill. kérdéseket feltenni. A beszélgetés az
életvezetési problémákra, szerhasználati kérdésekre és a jövőtervekre összpontosult.
A programról elmondható, hogy sikerrel zárult. A megjelent fiatalok kellő őszinteséggel
beszéltek problémáikról, a fogvatartottak pedig érdemi válaszokkal, ill. megoldási
alternatívákkal szolgáltak számukra – annak reményében, hogy a fiatalok megfogadják a
hasznos tanácsokat, és a jövőben megfontoltabban hozzák meg döntéseiket. Hangsúlyos
témaköre volt a beszélgetésnek a bűnelkövetés, a kábítószer használat-, és függőség.
A fogvatartottak ez alkalommal is magabiztosan léptek be sorstárssegítői szerepükbe, ismét
értő figyelemmel hallgatták a fiatalokat, és személyre szabottan adták át saját
élettapasztalataikat, gondolataikat, tanácsaikat.
Tóth Erika
utógondozó koordinátor

Jóvátételi beszámoló - Veszprém

/… azért, hogy helyreálljon az egyensúly…/
Idén második alkalommal adott lehetőséget a TÁMOP 5.6.3 projektben a veszprémi Örömhír
Evangélikus Keresztyén Óvoda közösségi jóvátételre.
A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetből 5 fő jogerős büntetését töltő férfi
vállalta, hogy ezen a gyönyörű, tavaszi délelőttön önkéntesen, díjazás nélkül munkáját,
tudását, tapasztalatát adja annak érdekében, hogy a gyermekek otthonosabban érezhessék
magukat az óvodában.
A fogvatartottak a felkészítés alkalmával nem tudhatták hova mennek és pontosan mit lesz a
feladatuk, de őszintén, tisztelettel, alázattal és örömmel vállalták ismeretlenül is a részvételt.
Egyetértettek mindnyájan az okozott kár jelképes helyreállításának szemléletével, és
izgatottan várták mit találtak ki számukra ezúttal.
Másnap munkaeszközökkel, szerszámokkal felkészülve érkeztek a helyszínre. Az óvoda
ablakain kíváncsi szempárok érdeklődve figyelték minden lépésünket. Az intézmény vezetője
elmondta, milyen feladatokat kellene ellátnia a résztvevő fogvatartottaknak.
A résztvevők elosztották a munkát egymás között. Látszott, hogy többen már dolgozta
földdel, lépésről- lépésre haladva, tematikusan végezték munkájukat. Jó volt látni, ahogy
egymást támogatva dolgoztak a fogvatartottak. Rövid idő alatt felásták az ágyásnak kijelölt
füves területet és helyére illesztették az ágyásszegélyt. Égett a munka a kezük alatt.
A friss levegő és a napsütés motiválta őket. A feladattal korábban végeztek, mint azt előre
tervezték. Felbuzdulva, az alkotás hevében felfrissítették az udvaron lévő két homokozót is.
A homok forgatása közben előkerült játékokat nagy gonddal gyűjtötték össze. A méter magas
homokhegy gyermekkoruk elmékét idézte fel a fogvatartottakban – erről számoltak be a
jóvátételi program a feldolgozása során.
Ott, akkor láthatatlanná vált rajtuk a tyúklábmintás ruha és a láthatósági mellény. Emberré
lettek, akik egy magasztos célért tesznek, és arcukat vállalva építenek, alkotnak, teremtenek.
Négy órára elfelejtették, hogy honnan jönnek és hova térnek vissza…
Köszönöm, hogy részese lehettem, ott lehettem, láthattam mindazt, amit a képek sem adnak
vissza teljesen. Köszönöm annak az öt embernek a nevében is a lehetőséget, akik velem
együtt átélhették mindezt. Bízom abban, hogy a jövőben még több börtönlakó ajánlhatja fel
önkéntesen, díjazás nélkül, pusztán belső igényére hallgatva munkáját, együttműködését,
helyreállítási szándékát valamely magasztos eszme, cél érdekében.
Nagyné Horváth Zsuzsanna Heléna
utógondozó koordinátor
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Szakmaképzésen sikeresen végzettek számára tanúsítvány átadás - Győr
A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 2015. március 23-án húsz
fogvatartott szerzett ingatlanfenntartó- és karbantartó képesítést. A tudást rögtön
hasznosították is, csempéztek, festettek a jogerősen elítéltek, illetve az előzetes
letartóztatásban lévők - de egyelőre csak a börtönben.
A TÁMOP 5.6.3-as projektben már több hónapja részt vevő fogvatartottak egy kétszáz órás
kurzuson sajátíthatták el az ingatlanfenntartó és karbantartó tanfolyam keretében a csempézés,
a festés, valamint különböző kőműves munkák technikáit. Többen már a civil életben
korábban is dolgoztak tetőfedőként, kőművesként, bádogosként, ez a képesítés tehát kiváló
kiegészítés számukra. Többen megfogalmazták, hogy abban reménykednek, hogy majd
szabad emberként kapnak még lehetőséget, és a tanfolyam miatt könnyebben találnak majd
munkát.
A tanfolyamot megelőzte egy 60 órás tréning, ami segítséget nyújtott ahhoz, hogy
eredményesebben felkészülhessenek a szakma képzés során. Tréninget országszerte tartottak,
ami biztosította azoknak is a tanulás folytatását, akiket menet közben áthelyeztek egy másik
bv. intézetbe.
Mihály Attila börtönparancsnok elmondta, a kiválasztott húsz fogvatartott becsülettel
elvégezte a tanfolyamot, sőt, volt olyan is, aki már szabadult, de visszajárt befejezni a képzést.
A visszailleszkedést segítő program azért is bizonyult népszerűnek, mert a hétköznapok során
újabb hasznos tevékenységgel tölthették meg a fogvatartottak az önképzésükre is fordítható
szabadidejüket.
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A Belügyminisztérium 3 napos szakmai műhelytalálkozót szervezett Budapesten
A Belügyminisztérium, a TÁMOP 5.6.3-as program projekt gazdája 2015. március 24--26
között rendezte meg a soron következő Szakmai Műhelytalálkozóját. A rendezvényre a
konzorciumi partnerek munkatársait (Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
központi stábja és az utógondozói szakterület, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium)
hívták, illetve részt vettek a tanácskozáson a büntetés-végrehajtási intézetek képviselői is. A
találkozó célja, hogy a szakterületek által végzett összehangolt tevékenységekről
beszámoljanak, emellett meghívásra kerülnek olyan, a fogvatartottak reintegrációját célzó
projektek képviselői, melyek jó példát nyújthatnak vagy lehetséges együttműködő partnerei
lehet a programnak.
Az esemény megnyitójára Botka Bianka szolgáltatás módszertan vezető felkérte dr. Bogotyán
Róbertet bv. ezredes, főosztályvezetőt, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
részéről. Ezt követően Botka Bianka számolt be a projekt előrehaladásáról.
A megnyitót egy kerekasztal beszélgetés követte, melynek témája a „családi kapcsolatok
helyreállítása civil szervezetekkel való együttműködés” volt. Ennek kapcsán olyan résztvevők
szólaltak fel, akik a bv. intézetekben már kialakítottak a téma kapcsán valamilyen jó
gyakorlatot.
A beszéltetést Botka Bianka moderálta. A kerekasztal résztvevői voltak: Juhász Attila bv.
ezredes, főtanácsos, a Heves Megyei Bv. Intézet parancsnoka, valamint az intézettel
együttműködő Add a kezed Egyesület elnöke, Kóka Ágnes. Részt vett még Tóth Gábor bv.
ezredes, tanácsos, parancsnok, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet részéről, valamint
az intézettel együttműködő Mosoly és cérna Egyesület vezetője, Veresné Mag Edit.
Az ebédet követően ismét egy kerekasztal-beszélgetés következett a „Családi kapcsolatok
helyreállítása: lépés a közösség felé?” címmel. Ennek keretében felszólalt és bemutatta
tevékenységét Benke Judit utógondozó koordinátor, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága TÁMOP 5.6.3-as projektben dolgozó kollégája, illetve vele több éve dolgozó
Dr. Berkó Attila a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának
igazgatója, továbbá Dr. Hajdú László, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szociális- és Gyámhivatalának hivatalvezetője számoltak be a több éves közös munkájukról,
az együttműködés eredményeiről. Mellettük pedig a projekt kapcsán új együttműködő
partnerként Képes Norbert stratégiai referens, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi
és Gyermekvédelmi Intézmény részéről mutatkozott be, illetve Viczai Henrietta utógondozó
koordinátor, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága TÁMOP 5.6.3-as kollégája
számolt be a szociális intézménnyel való közös munka folyamatáról, tanulságairól.
A rendezvény második napján minden szakterület megtartotta a havi stábértekezletét,
ahol összegzésre kerültek az intézeti szakterületi tevékenységek.
A záró napon a Büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységről
beszélt Juhász Ferenc bv. főhadnagy, osztályvezető rámutatott a büntetés-végrehajtási
pártfogó felügyelők és az utógondozói tevékenységek hasonlóságaira. Majd a TÁMOP 5.6.3as program projekttevékenységek ütemezéséről beszéltek a projektben dolgozó szakterület
szakmai vezetői.
Ezt követően a fogvatartottak körében végzet csoportos motivációs és kulcsképesség fejlesztő
foglalkozásokon szerzett jó tapasztalatairól számolt be, Reszegi Gabriella reintegrációs
tanácsadói referens, illetve az álláskeresésre való felkészítés csoportos foglalkozásokon
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szerzett tapasztalatairól Hajdú Éva reintegrációs tanácsadói referens, Nemzetgazdasági
Minisztérium munkatársai számoltak be.
Balogh Zsolt bv. főhadnagy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részéről,
és Balázs Rita Rebeka projekt szakmai asszisztens, Belügyminisztérium munkatársa
számoltak be a projekt kommunikációs vállalásairól és azok megvalósíthatóságáról.
A három napos rendezvény zárszavát Dr. Lénárd Krisztina Belügyminisztérium munkatársa,
projekt szakmai vezetője a tartotta meg.

TERVEZETT RENDEZVÉNYEK:
2015. MÁRCIUS- ÁRILIS
03.18.

Jóvátételi program Szombathely

03.19.

Jóvátételi program Győr

03.19.

Jóvátételi program Veszprém

03.24-26:

Szakmai Műhelytalálkozó- Budapest

04. 01 – 27 – 29

Jóvátételi program Baracs

04. 02 – 03

Jóvátételi program Szob

04. 28

Jóvátételi program Szombathely

04. 29.

Jóvátételi program Zalaegerszeg

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A PROJEKTBEN
2015. március 31-én távozik a projektből Tóth Erika és Vincze Mónika utógondozó
koordinátor. Köszönjük áldozatos munkájukat, további sok sikert kívánunk nekik!
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