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 konferenciamodellek a személyes kapcsolatokban felmerülő konfliktusos helyzetek rendezésére szolgálnak.
Jóvátételi program: A projektelem lehetőséget biztosít a bűncselekménnyel való
szembenézésre, az okozott kár szimbolikus helyreállítására.
Bűnmegelőzési alkalom: A projektelemben résztvevők a megvalósult foglalkozások eredményeként képessé válnak arra,
hogy a bűnelkövetetés felé sodródó emberek számára fogalmazzanak meg üzenetet, ami abban is segítheti őket, hogy nehéz élethelyzetben jó döntést hozzanak.
4. Utánkövetés
A Módszerspecifikus resztoratív technikák
megvalósulását követően lehetőség van a
tapasztalatok megbeszélésére, következtetések levonására, lezárásra.

Módszerspecifikus resztoratív
technikák programelem a

Megvalósítók

konzorciumi
vezető

szakemberek
számára
konzorciumi
partner

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.

Európai Szociális
Alap
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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.
A programban lehetőség nyílik az érdeklődő és közreműködést vállaló szakemberek
számára, a napi munkájuk során felmerülő
problémák közül a bűncselekmények által érintettek problémáinak, a sértetti
és elkövetői körhöz tartozó személyek
kapcsolatainak helyreállítása érdekében
alkalmazott eljárások megismerésére, az
azokban való aktív részvételre.
Tapasztalataink szerint az elkövetett bűncselekmények emberi kapcsolatokra gyakorolt romboló hatása és kezeletlensége az

érintettek életében nehézséget (elakadást)
okoz. A konfliktusok rendezése hozzásegíti őket a konstruktív életvezetés folytatásához. Így a bűncselekmény érintettjeivel
folyó munka és módszertani ismerete a különböző területek segítő munkájának eredményességéhez is hozzájárul.
A részt vevő szociális szakemberek és szociális szolgálatok az áldozatok bevonásában, támogatásában is tudnak segítséget
nyújtani, részt tudnak venni a resztoratív
szemlélet megismerését segítő csoportfoglalkozásokon, jóvátételi munkában, bűnmegelőzési programban, mellyel a társadalmi közösség igényeit közvetíthetik.
Önkéntes segítőként a résztvevők segítséget tudnak nyújtani a programelemet megvalósító tanácsadó munkájában.
Társadalmi tanúként képviselik a társadalmi elvárásokat, visszajelzéseket adnak a

résztvevők számára a bűncselekmény által
megsértett szélesebb társadalmi közösség
szempontjainak közvetítésével.

TERVEZETT
PROGRAMELEMEK
1. Előkészítés, a résztvevők (elkövetők,
segítő szakemberek, sértettek, hozzátartozók) önkéntes bevonása.
2. Csoportfoglalkozások, melynek során
megismerkednek a résztvevők a helyreállító igazságszolgáltatással, cselekvési
tervet dolgoznak ki és felkészülnek a
megvalósuló resztoratív programra.
3. Megvalósítható tevékenységek
Családi beszélő: A büntetés-végrehajtási intézetekben megvalósuló családi

