Módszerspecifikus resztoratív
technikák programelem
bemutatása a

Megvalósítók

Bűnmegelőzési alkalom: A projektelemben résztvevők a megvalósult foglalkozások eredményeként képessé válnak arra,
hogy a bűnelkövetés felé sodródó emberek számára fogalmazzanak meg üzenetet,
ami abban is segítheti őket, hogy nehéz
élethelyzetben jó döntést hozzanak.
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4. Utánkövetés
A Módszerspecifikus resztoratív technikák
megvalósulását követően lehetőség van a
tapasztalatok megbeszélésére, következtetések levonására és a lezárásra.

Amennyiben szeretne bekapcsolódni
a projektelembe, részvételi szándékát
az Önhöz legközelebb eső büntetésvégrehajtási 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

A kiadvány az
EFOP-1.3.3-16-2016-00001
azonosító számú
„Fogvatartottak
reintegrációja”
című kiemelt projekt
keretében készült.
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A módszerspecifikus resztoratív programok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a
bűncselekmény sértettjei és elkövetői találkozzanak, elmondják gondolataikat, és segítő szakemberek közreműködésével minden
fél számára elfogadható, nyugvó pontra jussanak.

TERVEZETT
PROGRAMELEMEK

A programokban lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a sértettek biztonságos
körülmények között találkozzanak az elkövetőkkel, beszéljenek azon sérelmeikről és
szükségleteikről, amik a bűncselekmény hatására keletkeztek az életükben.

A szereplők:
• elkövetők
• segítő szakemberek
• sértettek
• hozzátartozók

Tapasztalataink szerint a program segíti a
résztvevőket problémáik megoldásában. A
sértettek számára lehetőség, hogy feldolgozzák sérelmeiket, az elkövetők számára
lehetőség, hogy felelősséget vállaljanak önmagukért, tettükért és jóvátegyék az okozott sérelmeket, károkat.

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

A résztvevők bevonásának alapfeltétele az
önkéntesség és a kölcsönös tisztelet. A legtöbb tevékenység megvalósítása során nem
alapfeltétel, hogy a sértettek és elkövetők
azonos bűncselekmények érintettjei legyenek.
2. 8x3 órás szemléletformáló érzékenyítő
csoportfoglalkozások, ahol az alábbi
témák feldolgozása történik:
• Bevezetés
• A megtorló és helyreállító igazságszolgáltatás gondolkodásmódjának megismerése
• Érintettek körének megismerése
• Kifogások és sérelmek megbeszélése
• Megvallás és szembenézés
• A tettek hangosabbak a szavaknál – cselekvési terv készítése
• Megvalósítás lépései
• Változás

3. Megvalósítható tevékenységek
Családi beszélő: A büntetés-végrehajtási intézetekben megvalósuló családi
beszélők keretében is lehetőség nyílik a
módszerspecifikus resztoratív technikák
projektelem megvalósítására.
Családi nap: Egy több programelemből
álló közösségi rendezvény, amely a családok szemléletformálását szolgálja.
Békítő kör, családi és/vagy közösségi
konferencia: A konferencia modellek
a személyes kapcsolatokban felmerülő
konfliktusos helyzetek rendezésére szolgálnak. Amennyiben a sértett és az elkövető azonos bűncselekmény érintettjei, a
békítő kör alkalmával van lehetőségük a
resztoratív módszer alkalmazására.
Jóvátételi program: A projektelem lehetőséget biztosít a bűncselekménnyel való
szembenézésre, az okozott kár szimbolikus helyreállítására.

