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Amennyiben	szeretne	bekapcsolódni	
a	projektelembe,	részvételi	szándékát	
az	Önhöz	legközelebb	eső	büntetés-
végrehajtási	intézet	elérhetőségén	 

tudja	jelezni,	melyről	a	
www.bv.gov.hu 

weboldalon	tájékozódhat.	
Kérjük,	keresse	az	EFOP	tanácsadót!

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

Európai Szociális
Alap

Módszerspecifikus resztoratív  
technikák programelem 

bemutatása a

hozzátartozók  
számára

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

Békítő kör, családi és/vagy közösségi  
konferencia:	 A	 konferenciamodellek	 a	
személyes	 kapcsolatokban	 felmerülő	
konfliktusos	 helyzetek	 rendezésére	 szol-
gálnak.	Amennyiben	a	sértett	és	az	elkö-
vető	azonos	bűncselekmény	érintettjei,	a	
békítő	 kör	 alkalmával	 van	 lehetőségük	 a	
resztoratív	módszer	alkalmazására.

Annak	érdekében	zajlanak	ezek	a	megbe-
szélések,	 hogy	 az	 elkövetők	 eredménye-
sen	vehessenek	 részt	 a	 jóvátételi	 és	bűn-
megelőzési	programokban.

4. Utánkövetés

A	Módszerspecifikus	resztoratív	technikák	
megvalósulását	követően	lehetőség	nyílik	
a	 tapasztalatok	megbeszélésére,	 a	 követ-
keztetések	 levonására	 és	 lezárásra.	 A	 si-
keres	 helyreállító	 programok	 hatására,	 a	
jóvátétel	eredményét	tapasztalva	az	elkö-
vetőket	 a	 szabadulás	 után	 a	 környezetük	
szívesebben	fogadja.	Ennek	az	elfogadás-
nak	a	családtagok	részesei	és	támogatói	is	
tudnak	lenni.



A módszerspecifikus resztoratív progra-
mok lehetőséget	 biztosítanak	 arra,	 hogy	 a	
bűncselekmény	 sértettjei	 és	 elkövetői	 biz-
tonságos	 körülmények	 között	 találkozzanak	
és	 beszéljenek	 sérelmeikről,	 szükségleteik-
ről.
Tapasztalataink	 szerint	 a	 program	 segíti	 a	
résztvevőket	 problémáik	 megoldásában.	 A	
sértettek	 számára	 lehetőség,	 hogy	 feldol-
gozzák	 sérelmeiket,	 az	 elkövetők	 számára	
lehetőség,	hogy	felelősséget	vállaljanak	ön-
magukért,	 tettükért	 és	 jóvátegyék	 az	 oko-
zott	sérelmeket,	károkat.	

A bűncselekmény elkövetésének előz-
ményei és következményei a családokat 
is súlyosan érintik,	 ezért	 számukra	 is	 le-
hetőséget	 biztosítunk	 arra,	 hogy	 egyes	
helyreállító	programokban	 részt	 vehesse-
nek,	 és	 álláspontjukat	 megfogalmazzák,	
képviseljék.	
A	családnak	nagy	szerepe	van	abban	is,	hogy	
az	elkövető	a	büntetés	letöltése	után	sikere-

sen	illeszkedjen	vissza	a	társadalomba,	és	ne	
kövessen	el	újabb	bűncselekményt.
A	hozzátartozók	a	börtönben	lévő	családtag	
sikeréhez	 tudnak	 hozzájárulni	 azzal,	 hogy	
részt	vesznek	a	módszerspecifikus	resztora-
tív	technikák	projektelemben.

TERVEZETT  
PROGRAMELEMEK

1.  Előkészítés, amikor a résztvevők 
bevonása és felkészítése is történik

A	programelem	megvalósulása	az	előkészí-
téssel	 kezdődik,	 amikor	 a	 résztvevők	bevo-
nása	és	 felkészítése	 történik	a	 segítő	 szak-
emberek	közreműködése	által.
A	 résztvevők	 bevonásának	 alapfeltétele	 az	
önkéntesség	és	a	kölcsönös	tisztelet.	

2.  8x3 órás szemléletformáló érzékenyítő 
csoportfoglalkozások

A	 megvalósulásban	 több	 alkalomból	 álló	
szemléletformáló	 foglalkozást	 tartunk	 a	
sértettek	 és	 az	 elkövetők	 számára.	 Ebbe	
a	 szakaszba	 a	 családtagok,	 hozzátartozók	
még	nem	aktív	részesei	a	helyreállító	folya-
matnak.
A	 csoportfoglalkozások	 során	 az	 elkövetők	
és	a	sértettek	ismerkedhetnek	meg	a	reszto-
ratív	programokkal.	Az	elkövetők	egy	 jóvá-
tételi	cselekvési	tervet	is	készítenek,	amit	a	
későbbiekben	a	családtagok	számára	bemu-
tatnak	és	velük	együtt	közösen	folytatják	a	
tervezést.

3. Megvalósítható programok

A	 csoportfoglalkozásokat	 követően	 több	
tevékenységbe	 is	 bekapcsolódhatnak	 a	
családtagok,	hozzátartozók.
Családi beszélő:	 A	 büntetés-végrehaj-
tási	 intézetekben	 megvalósuló	 családi	
beszélők	 keretében	 is	 lehetőség	 nyílik	 a	
módszerspecifikus	 resztoratív	 technikák	
projektelem	megvalósítására.
Családi nap: Egy	 több	 programelemből	
álló	 közösségi	 rendezvény,	 amely	 a	 csalá-
dok	szemléletformálását	szolgálja.


