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TÁJÉKOZTATÓ 
a Közösségi Foglalkoztató 

szolgáltatásairól

fogvatartottak, 
pártfogó felügyelet  
alatt állók, valamint  

hozzátartozóik részére

A kiadvány az  
EFOP-1.3.3-16-2016-00001  
azonosító számú  
„Fogvatartottak  
reintegrációja”  
című kiemelt projekt  
keretében készült.

Hol tudja igénybe venni a 
szolgáltatást? 

Amennyiben Ön és hozzátartozója szeret-
né igénybe venni a szolgáltatásokat, illet-
ve ha azt az Ön számára kötelező jelleggel 
rendelte el az ügyészség/bíróság/bünte-
tés-végrehajtási bíró, akkor a lakóhelyéhez 
legközelebb álló megyeszékhelyen – Szol-
nok, Debrecen, Nyíregyháza – keresheti fel 
a Közösségi Foglalkoztatót.

Megvalósítók

 konzorciumi konzorciumi 
 vezető partner

Elérhetőségek

5000 Szolnok, Ostor u. 1/B.
Telefonszám: +36 (30) 197-6745

kf-szolnok@bv.gov.hu

4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 53. 
         Telefonszám: +36 (30) 197-6231

kf-debrecen@bv.gov.hu

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11.  
(Szakszervezetek Háza)

 Telefonszám: +36 (30) 197-5977
kf-nyiregyhaza@bv.gov.hu

 
További információt az  

EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító  
számú kiemelt projektről az alábbi  

elérhetőségeken kaphat:

www.tettprogram.hu
www.bv.gov.hu/hu/efop-1-3-3



A Közösségi Foglalkoztató 
célja

A szabadult fogvatartottak társadalmi rein-
tegrációjának elősegítése, a reintegrációs 
őrizetben, társadalmi kötődés programban 
részt vevő fogvatartottak és hozzátarto-
zóik személyiségének és kompetenciáinak 
fejlesztése, munkaerőpiaci készségeik és le-
hetőségeik támogatása, szabadidős progra-
mok szervezése, valamint a jóvátételi prog-
ramok és a külön magatartási szabályok 
teljesíthetőségének megteremtése.

A szolgáltatások köre

Egyéni tanácsadás vagy esetkezelés kere-
tében egyéni szükségleteinek megfelelően 
segítséget kaphat a Közösségi Foglalkozta-
tó munkatársaitól és pszichológusától, ha:
•  a családba való visszailleszkedésben, sze-

mélyes életvitelében, életvezetésében, 
családi életében nehézségei vannak,

•  esetleg szenvedélybetegséggel küzd, 
•  lakhatási, munkaerőpiaci problémái van-

nak, 
•  iratainak pótlásához, szociális ügyeinek in-

tézéséhez szüksége van segítségre, 
•  tájékoztatásra és információra van szük-

sége a szociális ellátási formákról, aktuális  
állásajánlatokról, képzési lehetőségekről.

 

Csoportos foglalkozások keretében támo-
gatást kaphat jövőbeli tervei kialakításához. 
Ennek elérése érdekében: 

•  bővítheti munkaerőpiaci ismereteit, állás-
keresési technikáit (pl. önéletrajzírás, felké-
szítés állásinterjúra, a munkaadókkal való 
kapcsolatfelvételre),

•  fejlesztheti a számítástechnikai eszközök 
használatához szükséges kompetenciáit,

•  fejlesztheti kommunikációs készségeit,
•  megtapasztalhatja, hogyan lehet konfliktu-

sait hatékonyan kezelni,
•  megtanulhatja, hogyan tudja érdekeit kép-

viselni,
•  felmérheti rendelkezik-e a változáshoz, a 

változástatáshoz szükséges készségekkel. 

Közösségi foglalkozások keretében részt 
vehet a szabadidő eltöltésére szervezett 
programokon (pl.: klub jellegű foglalkozások, 
kreatív stúdió, filmklub, csapatjáték, társasjá-
ték) és lehetősége nyílik egyéni és csoportos 
jóvátételi programokon való részvételre. 
 

A szolgáltatások  
igénybevétele 

A szolgáltatásokat Ön és hozzátartozói 
önkéntesen vehetik igénybe. Amennyiben 
az Ön számára az ügyészség, bíróság vagy 
a büntetés-végrehajtási bíró magatartási 
szabályként előírta valamely szolgáltatás 
igénybevételét, akkor kötelezettségeinek 
eleget tehet a Közösségi Foglalkoztató-
ban.

A Közösségi Foglalkoztató 
nyitvatartási rendje

Munkatársaink hétfőtől csütörtökig 9:00–
16:00, pénteken 9:00–13:00 óra között áll-
nak az Ön rendelkezésére. Igény szerint 
alkalmazkodnak az Ön munkaidejéhez, 
heti egy alkalommal, meghosszabbított 
nyitvatartással, 18:00 óráig várják Önt. 
Kellő számú jelentkező esetén a Közösségi 
Foglalkoztató hétvégi napokon is igénybe 
vehető. 


