TÁMOP 5.6.3 - Szakmai Hírlevél
2015. április hónap
A hónap projekt szempontjából legfontosabb híre, hogy döntés született a folytatásról,
valamint meghatározásra került az is, hogy hol, mikor fognak befejeződni a
projekttevékenységek. A zárás két időpontban fog megtörténni, júliusban a következő bv.-ket,
ill. objektumokat érinti:
o Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet - Solt
o Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
o Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl)
o Kalocsai Fegyház és Börtön
o Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet - Baracska
o Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet - Bernátkút
o Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
A többi, nem TÁMOP 5.6.2-es helyszínen 2015 október végéig történik a TÁMOP 5.6.3-as
projekt megvalósítása.
Ebben a hónapban is több jóvátétel valósult meg a projekt keretében. Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet Bernátkúti Objektumának 8 fogvatartottja 2015 április 1-én,
valamint 27-én és 29-én a baracsi a Védőnői Szolgálat és Képzési Központ épületében végzett
különböző festési munkálatokat, többek között a közösségi helyiség felújítására került sor –
falak hengerrel történő lefestése, ablakok, ajtókeretek mázolása. A szokásos módon a
jóvátételt egy resztoratív felkészítő csoportfoglalkozás előzte meg, amelynek keretében a
fogvatartottak információt kaphattak az eseménnyel kapcsolatos összes teendőről. Emellett
ismertetésre került a jóvátétel fogalomrendszere, ill. a résztvevők elmondhatták a programmal
kapcsolatos egyéni motivációjukat, érzéseiket. A csoportalkalom rendezetten, jó hangulatban,
a korábban leadott és engedélyezett resztoratív csoporttematika szerint történt. A festés a
hónap elején kezdődött el, viszont a munkálatok jelentős része a hónap végén valósult meg. A
helyszínre 3 felügyelő kísértében, rabszállító járművel érkeztek a fogvatartottak. A festést,
mázolást rendezetten, a bv.-s szabályokat, munkavédelmi előírásokat és a pihenőidőket
betartva végezték el. A jóvátétel megvalósulása során ellenőrzést hajtott végre Szili Csilla
őrnagy, osztályvezető, ill. Lampert Csaba szds., a biztonsági osztály megbízásából. A
helyszínen megjelent Várai Róbert, Baracs község polgármestere is. A fogvatartottakat a falu
önkormányzata ebéddel vendégelte meg. A program sikeresen lezajlott, a Dunaújvárosi
Televízió több híradásban számolt be a tevékenységről, valamint a témában több újságcikk is
született.
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Három munkanapon át 2015. április 02-03 és 07-én Szobon, a Fekete István Általános
Iskolában szintén festés zajlott, amelyet a Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottai
végeztek. 4 fő fogvatartott napi 8 órában dolgozott, a szociális intézményben található
tornaterem falainak helyreállítása és diszperziós festése valósult meg. Az Esztergom Tv
készített felvételeket az eseményről, amely folytatódni fog. A tervek szerint a helyiségben
található nyílászárók a nyári hónapok elején kerülnének lefestésre. A egyik fogvatartott egy fa
táblát fog készíteni idézettel, melyben megemlékezik a felújítás dátumáról.

2015. április 28-án fa asztalt, padot, kisszekrényeket és kreatívan hasznosítható dobozokat
adományozott a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a Kőrösi utcai óvoda
egyik csoportjának. A berendezési tárgyakat egy asztalosipari szerelő OKJ-s képzés keretében
készítette 7 fogvatartott; a szakmaképzést sikeresen teljesítő ügyfelek vizsgamunkáikat
ajánlották fel. Az óvodában történt átadáson nem minden fogvatartott vehetett részt, ezért
számukra az utógondozó koordinátorok számoltak be a jóvátétel megvalósulásáról, adtak
számukra visszajelzést. A büntetésüket töltő személyek a civil életben is jól használható
képesítéseket szerezhetnek, ami döntő lehet a társadalomba való visszailleszkedésük
szempontjából. A bent töltött idő alatt a mintegy 800 fogvatartott kétharmada részt vesz
valamilyen tanfolyamon, felkészítésen.
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2015. április 29-én a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 8 fogvatartottja valósított meg
jóvátételi programot a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központban. A jóvátételi programot
megelőző napokban magáról a szimbolikus jóvátételről, önkéntességről beszélgetek a
résztvevők a megyében dolgozó utógondozó koordinátorral, majd a Magyar Népmesék című
rajzfilmsorozatból néztek meg néhány részt. A mese megnézésének az volt az apropója, hogy
a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ részére a rajzfilmből fali képeket készítettek, hogy
fel tudják díszíteni az egységeket. A rajzok készítése közben beszélgettek az emberi
érzelmekről, a családi kapcsolatok fontosságáról, a mese erejéről és hatásáról, valamint arról,
hogy mit is érezhetnek azok a gyerekek, fiatalok akik család, látogatók nélkül töltik
mindennapjaikat. Emellett arról is szó esett, hogy mit is jelent a fogvatartottak számára, hogy
olyan gyerekeknek okozhatnak örömet, akik szinte alig kapnak ajándékot. Az esemény
sajtónyilvános volt. Az Egerszeg Tv, a Zalai Hírlap (megyei napilap) és az Egerszeg című
újság is képviseltette magát.

TERVEZETT RENDEZVÉNYEK:
2015. ÁPRILIS-MÁJUS
04. 01 – 27 – 29

Jóvátételi program Baracs

04. 02 – 03

Jóvátételi program Szob

04. 28

Jóvátételi program Szombathely

04. 29.

Jóvátételi program Zalaegerszeg

05.06.

Stábértekezlet (Budapest)

05.15.

Jóvátételi program Szombathely

05.15.

Jóvátételi program Veszprém

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A PROJEKTBEN
2015. április 30-án távozik a projektből Erdős Mária Viktória utógondozó koordinátor.
Köszönjük áldozatos munkáját, további sok sikert kívánunk neki!
Április hónapban négy új kollégát köszönthetünk. Szakátsné Hegedűs Borbála a Tiszalöki
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet utógondozó koordinátori feladatait látja el. A központi
Projektirodára három új munkatársat vettünk fel: Kállai György szakmai asszisztensként,
Haraszti Andrea és Szakál Andrea pedig pénzügyi munkatársként segítik a projektet a
továbbiakban.
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