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A projekt
Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú „Fogvatartottak reintegrációja”
című projekt célja a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetésüket töltő
elítéltek, valamint az előzetes letartóztatás alatt álló személyek társadalmi és
munkaerőpiaci visszailleszkedésének segítése, a bűnismétlési kockázat csökkentése. Ennek érdekében célunk nem csupán a fogvatartott, hanem az Ön támogatása is, csökkentve a teljes család kirekesztődésének mértékét.
Jelen projekt keretében fontos célnak tekintjük az Ön részére történő segítségnyújtást is. Jelenlétével közvetlenül hat a fogvatartott mindennapjaira,
támogatása kiemelt fontosságú a reintegrációs célok eléréséhez. Másfelől
fontos, hogy az Ön nehézségei, problémái is megoldódjanak, a szabadulás
időpontjára elháruljanak a családba történő visszafogadás akadályai.
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A kapcsolatok változása a fogvatartás alatt
A büntetés-végrehajtási intézetben eltöltött és a szabadulás utáni időszak
megviseli a fogvatartottakat, akárcsak hozzátartozóikat.
A benti, a megszokottnál ingerszegényebb környezetben eltöltött idő alatt
nélkülözhetetlen a hozzátartozók, a család, a gyerekek vagy akár a tágabb
környezet támogatása. A közösségbe való visszailleszkedéshez nem csak a
szabadultaknak kell tenniük azért, hogy magatartásukon, viselkedésükön
változtatni tudjanak. A közösségnek, a családnak is támogatni szükséges a
szabaduló családtag visszailleszkedését.
Akár egy rövid idejű szabadságvesztés is szétzilálhatja a fogvatartott családi életét, alááshatja társadalmi helyzetét, tönkreteheti karrierjét. A család számára pedig a családfő vagy a családtag elvesztése legtöbbször
nemcsak érzelmi, hanem anyagi problémát is jelent. Minél hosszabb a szabadságvesztés időtartama, annál nagyobb az esély a kapcsolat felbomlására. A társas és a családi kapcsolatok elhalványulhatnak, beszűkülhetnek,
vagyis a fogvatartott személy magára maradhat és egyre kevesebb segítségre számíthat hozzátartozóitól, a tágabb környezete részéről szintén kirekesztést élhet át. A család pedig, köszönhetően a börtönnel/büntetett
előélettel járó megbélyegzésnek, a lakókörnyezetben élheti át a kirekesztettség érzését, mely erősítheti szégyenérzetét.
A projekt keretében Önt és a fogvatartott/szabadult ügyfelet is támogatjuk a családi kapcsolatok erősítése, a fogvatartott szülő gyermekével való
kapcsolattartása, szülői szerepének fenntartása érdekében.
Nem csak a börtönbe kerüléskor változik a család élete, szabadulás után
is alkalmazkodást kíván az új élethelyzet. Munkatársaink segíteni tudják a
családi szerepek újrarendeződésének folyamatát.
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Szolgáltatások
A projekt munkatársai támogatják Önt abban, hogy a felmerülő nehézségeket
hogyan tudja megfelelően kezelni. Olyan szolgáltatáscsomagot alakítottunk
ki, mely az Ön szükségleteire épül, egészen családtagja börtönbe kerülésétől
a szabadulás utáni időszakig biztosítja a tanácsadóval való együttműködést.
A foglalkozásokat a tanácsadók igyekeznek elsődlegesen az illetékes büntetés-végrehajtási intézetekben megvalósítani, azonban külső helyszínen
(járási hivatalok) is tudják fogadni Önt előre egyeztetett időpontban.

Tanácsadó

Hozzátartozó
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Milyen segítségre számíthat?
Egyéni Fejlesztési Terv
Az együttműködés alapját az Egyéni Fejlesztési Terv jelenti, melyet a tanácsadó Önnel közösen készít el a projektbe történő belépésekor.
Az Egyéni Fejlesztési Terv elkészítésekor a tanácsadó átbeszéli Önnel, hogy
a szükségletei alapján milyen szolgáltatások érhetőek el a projekt keretében. Közösen meghatározzák, mely szolgáltatásokat és milyen ütemezés
alapján fog igénybe venni.
A továbbiakban részletesen bemutatjuk a szolgáltatásainkat.
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Munkaerőpiaci szolgáltatások
A projekt keretében nemcsak a fogvatartottaknak vagy a szabadultaknak,
hanem Önnek is lehetősége van munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételére. Ennek célja, hogy segítsünk elhelyezkedni, továbbtanulni, megvalósítani munkaerőpiaci elképzeléseit.

Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása
A szolgáltatás célja, hogy a munkaerőpiaci részvételhez, a munkaerőpiaci
és szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról megfelelő, teljes körű és naprakész tájékoztatást kapjon.
Életpálya-tanácsadás
Olyan összetett szolgáltatás, melynek keretében a tanácsadó segítséget ad
a pályaválasztási és pályamódosítási lehetőségek feltérképezésében, az elakadások kezelésében, valamint a megoldások megtalálásában. A tanácsadó mind az önismerettel, mind a munkaerőpiaci változásokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekben támogatja Önt.
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A szolgáltatás magába foglalja:
– a pályaválasztási tanácsadást,
– a pályamódosítási tanácsadást.

A pályaválasztási tanácsadást elsősorban azoknak a hozzátartozóknak
ajánljuk, akik középiskolai tanulmányaikat nem fejezték be, nincs még
pontos elképzelésük jövőbeli pályájukról, de valamilyen munkatapasztalattal rendelkeznek. A tanácsadó segít feltérképezni a lehetőségeket, képességeket. Pontos tájékoztatást tud adni a képzettségnek és a képességeknek megfelelő munkakörökről, felnőttképzési lehetőségekről.
A pályamódosítási tanácsadás fő témája pedig az új pályaelképzelések,
képzési lehetőségek, tanulási képességek felmérése, valamint a döntési
készségek fejlesztése.
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Álláskeresésre való felkészítés, kompetenciafejlesztés
A tanácsadás keretében a következő kérdésekre kaphat választ:
– Milyen képességek szükségesek bizonyos állásokhoz?
– Hogy kell kinéznie egy önéletrajznak?
– Hogyan tud megfelelni egy állásinterjún?
– Hogyan tud beilleszkedni az új munkahelyen?
– Hogyan tudja hosszú távon megtartani a munkahelyet?

Az álláskeresésre való felkészítés 4 területet foglal magába.
1. Az egyéni álláskeresési tanácsadást abban az esetben ajánljuk, ha
álláscélja tisztázott és szeretne gyakorlati tapasztalatokat szerezni
az álláskeresés kapcsán. Megismerheti az önéletrajzírás fortélyait, az
állásinformációk beszerzésének lehetőségeit, valamint a munkahely
megszerzésének és megtartásának módjait.
2. Az egyéni munkahelyi szocializációs tanácsadás célja, hogy a tanácsadó segítségével megismerje a leendő munkahelyi környezetét, az elvárt viselkedés szabályait, valamint a munkafolyamatokat.
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3. C
 soportos foglalkozás keretében lehetősége van álláskereséshez, állásmegtartáshoz kapcsolódó képességeinek fejlesztésére, tapasztalatok
megbeszélésére.
4. Az álláskeresési technikák foglalkozásai során csoportos formában is
lehetősége van a legfontosabb technikák elsajátítására (pl.: önéletrajz és motivációs levél megírása, állásinterjú-helyzet gyakorlása).

A társadalmi reintegrációt segítő szolgáltatások
Szociális ügyintézés
Kiemelt cél, hogy Ön rendelkezzen megfelelő lakhatással, valamint a
munkavállaláshoz, az egészségügyi ellátásokhoz szükséges iratokkal.
Szükség esetén a tanácsadó segítséget tud nyújtani Önnek a szociális és
társadalombiztosítási ellátások igénylésében (szükséges dokumentumok,
bizonyítványok beszerzésében, nyomtatványok kitöltésében). Továbbá tájékoztatást tud adni a lakhatási támogatások és bérleti jogviszonyok rendezésében, valamint a jogosultsági kérdésekben való eligazodásban.
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Segítő beszélgetés
Szükségletei alapján segítő beszélgetés keretében kaphat segítséget, az alábbiak szerint:
•

•
•

Előzetesen letartóztatott fogvatartottak hozzátartozói esetén segítünk az új élethelyzettel való megbirkózásban. Tájékoztatjuk a büntetőeljárással és a büntetés-végrehajtással kapcsolatosan felmerülő
kérdéseiben.
Jogerősen elítélt fogvatartottak hozzátartozói esetén segítünk felkészülni a szabadulással járó élethelyzetre. Támogatjuk visszafogadási törekvéseit.
Támogatjuk a lakókörnyezetben felmerülő megbélyegzés kezelésében, a családi szerepek változásának folyamatában, és segítünk
saját megküzdési stratégiájának fejlesztésében.

Hozzátartozói csoport
A projekt keretében a tanácsadó hozzátartozói csoportot szervez. Ennek
keretében találkozhat hasonló helyzetben lévőkkel, akikkel meg tudják
beszélni a felmerülő nehézségeiket, a megoldási javaslatokat, és megoszthatják egymással a tapasztalataikat.
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Látogatóhelyiségek gyermekbaráttá tétele,
családi beszélők támogatása
A projektelem célja, hogy kulturált, barátságos környezetet alakítsunk ki a
kapcsolattartás elősegítése céljából. Egyfelől, hogy a fogvatartott családtag
a szülői felügyeleti jogát a 2013. évi CCXL. törvényben foglaltaknak megfelelően gyakorolni tudja, másfelől, hogy a gyermek számára is megfelelő
körülményeket biztosítsunk a szülővel való kapcsolat ápolásához, fenntartásához. A gyermekbarát látogatóhelyiségekben a fogvatartott szülő és
gyermeke számára van mód a közös játékra, rajzolásra, meseolvasásra.
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Tanácsadó neve:.................................................................................................................
Elérhetősége:.......................................................................................................................
Következő találkozás időpontja:...................................................................................
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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/efop-1-3-3

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Európai Szociális
Alap
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