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SZABADULTAK UTÓGONDOZÁSA
AZ EFOP–1.3.3-16-2016-00001
AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „FOGVATARTOTTAK
REINTEGRÁCIÓJA” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT
KERETÉBEN
Az EFOP–1.3.3. reintegrációs programba bevont fogvatartottak
részére a szabadulásukat követő első évben is elérhetőek egyes
szolgáltatások. Az Önnel – mint szabadult fogvatartottal – utógondozás keretében folytatott együttműködés középpontjában a sikeres munkába állás, és a helyi közösségbe történő beilleszkedés áll,
melynek érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
Munkaerőpiaci szolgáltatások
• A ,,munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása” szolgáltatás célja, hogy a szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Ön megfelelő, valamint naprakész tájékoztatást kapjon.
• Az életpálya-tanácsadás olyan összetett szolgáltatás, amely az
egyéni képességek figyelembevételével segíti Önt a pályaválasztási, pályamódosítási problémák kezelésében, valamint a megoldás megtalálásában.
• A pályaválasztási tanácsadás elsősorban azok számára javasolt,
akik legalább általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. A tanácsadás során az Ön ismereteinek, tapasztalatainak, érdeklődésének felmérése, valamint a választott szakmáról való információnyújtás történik.
• A pályamódosítási tanácsadáson sor kerül a képzési lehetőségek
megismerésére, valamint a tanulási képességek felmérésére.
• Az álláskeresésre való felkészítés, kompetenciafejlesztés azoknak
a képességeknek a fejlesztését jelentik, amelyekkel Ön a szabadulás után sikeresen tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
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Társadalmi reintegrációt elősegítő szolgáltatások
• A szociális ügyintézés szolgáltatás keretében segítséget nyújtunk
ahhoz, hogy Ön a szabadulás időszakára rendelkezzen megfelelő
lakhatással, valamint a munkavállaláshoz, az egészségügyi ellátáshoz szükséges iratokkal.
• Segítőbeszélgetést/tanácsadást biztosítunk az Önnel történő foglalkozás során.
• Amennyiben Ön önsegítő csoportban vesz részt, sorstárssegítő
(korábban szabadult, sikeresen visszailleszkedett személy) segíti
a csoport működését.
• A szabadulás utáni beilleszkedés elősegítése érdekében megtörténik a természetes támogató háló megerősítése (család, barátok
stb.) felkészítése a visszafogadásra.
A társadalmi beilleszkedést
egyéni tanácsadás keretein belül segítjük elő az Ön számára.
A társas kapcsolatokkal nem,
vagy alig rendelkező fogvatartottak esetében kiemelten
fontos, hogy a szabadulás időpontjára rendelkezzenek olyan
kapcsolati tőkével, amik elősegítik a munkaerőpiaci és a társadalmi visszailleszkedési törekvéseik
megvalósítását, ennek elősegítése és támogatása érdekében önkéntes személyek kerülnek bevonásra a projekt végrehajtása során.
Amennyiben úgy érzi, hogy a fentebb felsorolt szolgáltatások közül
bármelyik segítené az Ön szabadulásra történő felkészülését, vagy
problémái megoldásában történő iránymutatásra van szüksége,
kérjük, hogy jelezze reintegrációs tisztjének, aki továbbítja kérését
a tanoda munkatársai felé.
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SZABADULÁS UTÁNI KÉPZÉSI
LEHETŐSÉGEK
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a munkaerőpiaci képzés
támogatásáról
A munkaerőpiaci képzés támogatása olyan foglalkoztatást elősegítő eszköz, amellyel növelhető az Ön számára az elhelyezkedési esélye, illetve munkavégzés esetén a munkahely megtartása.
A támogatás célja
A támogatás célja az elhelyezkedés, illetve a munkahelymegtartás
esélyeinek növelése.
Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott vagy
elfogadott képzés az Ön számára, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel:
• nyilvántartott álláskereső,
• 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét
– nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem
szerzett jogosultságot,
• gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
• rehabilitációs ellátásban részesül,
• fennálló munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és
ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási
szervvel előzetesen írásban közölte, vagy
• közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt
vállalja, továbbá
• jelenleg munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.
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Képzésben résztvevők támogatásának módjai, mértéke
Képzési támogatásként Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben részesülhet:
• keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatásban,
• a képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben, vagy egészben
történő megtérítése adható ezen belül:
– képzési díj és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó,
– helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése,
– étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra),
– szállásköltség térítése,
– gyermekfelügyelet költségtérítése,
– hozzátartozó gondozásának költségtérítése.
Utazási kedvezmények
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból vagy Európai Uniós forrásból
támogatott képzésben részt vevő nyilvántartott álláskereső a képzésben részt vevő lakóhelye (tartózkodási helye), és a képzés helye
közötti utazásra a járási (fővárosi kerületi) hivatal által kiadott igazolás alapján jogosult 90%-os utazási kedvezményre.
Támogatható képzések
• A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség megszerzése,
valamint mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására irányuló képzés.
• A szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó
oktatás.
• Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása.
• A szakképesítéssel rendelkező személyek számára nyújtandó államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés.
• Közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély (C, D, E kategóriára).
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•
Vállalkozás indításához és
működtetéséhez szükséges
fejlesztő képzés.
• Egyetemi (főiskolai) továbbtanulására felkészítő képzés,
feltéve, ha a képzésben történő részvételt a cigány kisebbségi önkormányzat, cigány
kisebbségi
önkormányzati
társulás vagy bíróság által
nyilvántartásba vett cigány érdekképviseleti szervezet szervezi,
vagy szervezésében közreműködik.
Iskolarendszerű képzések
A szakképző iskolák átalakulásával a szakközépiskolák szakgimnáziumok, a szakiskolák pedig szakközépiskolák lettek.
A szakgimnáziumokban a képzés továbbra is az érettségit megelőző
9-12. évfolyamokból, valamint érettségit követő szakképzési évfolyamból áll. Ebben a képzési formában Ön az érettségit követően,
érettségire épülő emelt szintű technikus szakképesítést szerezhet,
mely képzés időtartama 4+1 év.
A szakiskolák átalakulása után a szakközépiskola a 3 éves szakmai
képzést, és az összetett szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési, továbbtanulási lehetőséget nyújt az Ön számára, az
érettségi megszerzéséhez egy kétéves érettségire felkészítő képzés keretében. A képzés időtartama 3+2 év. A jelenlegi speciális
szakiskola szakiskolaként működik a továbbiakban.
Az állam két szakképesítés ingyenes megszerzését teszi lehetővé az
iskolai rendszerű szakképzésben.
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KÉPZÉSI FORMÁK
Iskolai rendszerű nappali képzés
Ez a képzési forma hasonlít a középiskolában eltöltött évekhez,
hetente 5 alkalommal be kell menniük a tanulóknak a képző intézménybe.
Előnyei:
• első szakma megszerzése esetén ez a képzési forma ingyenes,
• egyéb juttatásokra is jogosultságot szerezhet Ön (árvaellátás, családi pótlék stb.),
• a tanulás során Ön bármikor segítséget kérhet a tanáraitól.
Hátrányai:
• ebben a képzési formában csak 23 éves korig lehet tanulni,
• munka mellett nappali rendszerű képzésben nem lehet részt venni.
Iskolai rendszerű esti és levelező képzés
Ezek a képzési formák lehetővé teszik, hogy munka mellett is járhasson Ön valamilyen tanfolyamra, munka mellett is szerezhessen
új ismereteket. Esti formában heti 2-3, levelező formában heti 1-2
alkalommal kell bejárni az oktatási intézménybe.
Előnyei:
• munka és család mellett is van lehetőség a tanulásra,
• találkozásra kerül sor az oktatókkal, van lehetőség a kérdezésre, a
segítség kérésére,
• a tanuló osztja be a tanulásra fordított időt,
• az első szakképesítés megszerzése ebben a formában általában
lényegesen olcsóbb, mint az iskolarendszeren kívüli képzésben.
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Hátrányai:
• ez a képzési forma a legtöbbször nem ingyenes,
• munkanélküliként, gyesen lévőként nem jár támogatás a képzéshez.
Iskolarendszeren kívüli (tanfolyami) felnőttképzés
Ez a képzési forma is lehetővé teszi az Ön számára a munka vagy család melletti tanulást, jellemzően heti 1-2 alkalommal kell a képző intézményben megjelenniük a tanulóknak. Ebben a képzési formában
(az előzőektől eltérően) nem áll a hallgató tanulói jogviszonyban a
képző intézménnyel, hanem felnőttképzési szerződést kell kötnie.
Előnyei:
• munka és család mellett is van lehetőség a tanulásra, a szabadidő
nagy része is megmarad.
Hátrányai:
• ez a képzési forma a legtöbbször nem ingyenes (csak speciális esetekben, például különböző támogatási programok keretében).
Távoktatásos képzés
Ez egy viszonylag ritkább képzési forma, ami a tanulásra fordított
idő tekintetében teljes szabadságot ad, ezáltal Ön dönti el, mikor és
mennyi időt fordít a tanulásra.
Előnyei:
• munka és család mellett is van lehetőség a tanulásra,
• a tanulásra fordított időt teljes mértékben a tanuló osztja be.
Hátrányai:
• a problémás tananyagrészekkel kapcsolatban nehezen lehet segítséget kérni,
• ez a képzési forma legtöbbször nem ingyenes,
• legtöbbször számítógép és internetkapcsolat szükséges a részvételhez.
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HÍDPROGRAM
A Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok segítséget nyújtanak
Önnek a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez.
A Hídprogramok azoknak a 15-23. életév között lévő fiataloknak adnak esélyt és lehetőséget, akik az általános iskola elvégzése után
nem jutottak be középfokú iskolába, illetve nem tudták befejezni
az általános iskolát.
A program célja segíteni a tanulókat a képességeiknek megfelelő szintű eredményeik elérésében. Egyéni fejlesztési programban
vesznek részt, ezzel erősítve önbizalmukat, motivációjukat.
A Hídprogramban történő nevelés-oktatás kiemelt célja, hogy minél kevesebben legyenek, akiknek nincs befejezett alapfokú és középfokú végzettsége, azaz akik esélytelenül lépnek be a munkaerőpiacra.

TANULÁST SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott szolgáltatások
A tanácsadás a nyilvántartott álláskereső részére nyújtható munkaerőpiaci szolgáltatásokra terjed ki, melynek során az Ön munkaerőpiaci helyzetének, munkavállalási esélyeinek javítását segítik, az Ön
igényeihez igazodó, személyre szabott szolgáltatások formájában.
A munkatanácsadás segítséget nyújt:
• a pályaválasztásban,
• a pályamódosításban,
• az egyéni munkaerőpiaci lehetőségek tisztázásában,
• az elhelyezkedési esélyek növelésében,
• a munkavállalással kapcsolatos egyéb ismeretszerzésben.
Ez a tanácsadási forma segíti Önt saját tervének kidolgozásában,
melynek segítségével állást szerezhet, illetve a későbbiekben munSzabadulás utáni képzési lehetőségek, tanulást segítő szolgáltatások
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kahelyét meg tudja tartani. A szolgáltatások egyéni tanácsadói
beszélgetések vagy csoportos foglalkozások formájában kerülnek
megvalósításra.
A pályatanácsadás célja, hogy Önt a megfelelő munkahely megtalálásában támogassa. A tanácsadás középpontjában az elhelyezkedéssel kapcsolatos elképzelések, a képzési lehetőségek, a tanulási
képességek fejlesztése áll.
Álláskeresési technikákat bemutató foglalkozáson segítik Önt a
munkahely megtalálásához szükséges legfontosabb technikák
megismerésében és elsajátításában.

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
A szakszolgálati feladatok ellátása többségében az oktatáshoz tartozik, de bizonyos feladatok részben vagy teljesen az egészségügyi
és a szociális ellátás keretein belül jelennek meg. A Pedagógiai Szakszolgálat köteles ellátni a működési körzetében lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, vagy működési körzetében intézményes ellátásban részesülő gyermekeket, fiatalokat.

NEVELÉSI TANÁCSADÁS
Vannak helyzetek, amikor a fiatalkorú serdülővel kapcsolatos nevelési nehézségek meghaladják a családtagok erejét, vagy nincs megfelelő eszköz a problémák kezeléséhez. Ilyenkor érdemes pszichológus, gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus segítségét kérni.
A szakszolgálati ellátás igénybevételét a nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza, külön megnevezve a 46. §. 3. bek. g) pontban az e területre is kiterjesztett jogosultságot. Ezzel összhangban
fogalmaz a 229/2012. kormányrendelet is. Az egyes szakszolgálati
területek eltérő életkorú kliensek részére nyújtanak szolgáltatást
a születéstől a tankötelezettség végéig, ami lehetségesen a 0-23
éves korúak körét jelenti. Ezért ők eddig az életkorig a szakszolgálati rendszer keretei között jogosultak a nevelési tanácsadásra.
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Amennyiben Ön már a 18. életévét betöltötte, csak akkor tudja
igénybe venni a nevelési tanácsadó szolgáltatásait, ha nappali tagozatos középiskolába vagy szakiskolába jár.
Nevelési tanácsadást nemcsak a szülő, hanem a 16. évet betöltő
fiatal kérésére is elkezdődhet, illetve a pedagógus, a gyermek-,
ifjúság- és családvédelmi, az egészségügyi szolgáltatásban dolgozó
szakemberek javaslatára is.

TANODA
A Tanoda civil vagy egyházi szervezet által működtetett, komplex
szemléletű, különféle pedagógiai módszereket változatosan alkalmazó kezdeményezés, amelynek alapját a fiatalok egyéni szükségletei adják, az általa nyújtott szolgáltatásokon való részvétel önkéntes. Működésének célja a fiatalokat érő hátrányok kompenzálása,
amelyek nem csupán az oktatás, hanem az életvezetés egyéb területein jelentkezhetnek. A Tanoda az iskolák céljaihoz és feladataihoz
képest mást helyez előtérbe, nem csak oktatási feladatokat vállal.
Szabadulás utáni képzési lehetőségek, tanulást segítő szolgáltatások
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A Tanoda elsődleges célcsoportjába olyan gyermekek és fiatalok
tartoznak, akiknek jelenlegi életére iskolai sikertelenség jellemző,
emiatt a későbbiekben előfordulhat náluk kedvezőtlen helyzet az
élet különböző területein, pl. munkavállalás. A Tanoda másodlagos
célcsoportját a gyermekek és fiatalok családja képezi, hiszen a család együttműködése növeli az iskolában, illetve később az életben
való sikeresség esélyét.
A Tanoda olyan szolgáltatásokat és lehetőségeket biztosít térítésmentesen az Ön számára, amelyek nem csak oktatási célúak, hanem
az élet számos további területére vonatkozhatnak (pl. szabadidős
programokban való részvétel, életpálya-építés stb.).
A Tanoda által nyújtott szolgáltatásokat Ön abban az esetben veheti igénybe, ha:
• tanulói, illetve hallgatói jogviszonyt létesített,
• magántanulói jogviszonyt létesített,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ellátási formában
részesül,
• legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
• átmeneti, vagy tartós nevelésbe vették,
• utógondozói ellátásban részesül és tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban áll.
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A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL,
AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL
VALÓSUL MEG.

További információt az
EFOP-1.3.3-16- 2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektről
az alábbi elérhetőségeken kaphat:
www.tettprogram.hu
www.bv.gov.hu/efop-1-3-3

