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1. Bevezetés
A kiadvány célja, hogy hozzájáruljon a kormányhivatalok szervezeti
egységei és a büntetés-végrehajtási szervezetek közötti együttműködés kibővítéséhez, az új intézmény, a Közösségi Foglalkoztató bemutatásával.
A Közösségi Foglalkoztató kialakításának várható hatása:
• a bűnmegelőzési tevékenység fejlesztése,
• külső együttműködő partnerek felkutatása,
• az együttműködő partnerekkel történő közös szakmai munka fejlesztése, értékelése,
• az ügyfelek tekintetében a bűnismétlési kockázatok csökkentése.
Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt egy európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló, 2016. október 1-től 2020. június
30-ig tartó projekt, mely a fogvatartottak munkaerőpiaci és társadalmi visszailleszkedését támogatja. A projektben elsősorban azon
fogvatartottak vehetnek részt, akik 5 éven belül szabadulnak, tehát
a közeljövőben szembesülnek a visszailleszkedés nehézségeivel. A
program teljes ideje alatt ez a fogvatartottak több mint egynegyedének, 4600 főnek a bevonását jelenti, akik közül 1800 fogvatartott
vehet részt kompetenciafejlesztő foglalkozásokon, 1100 fő pedig
piacképes szakmát tanulhat. Emellett 1000 hozzátartozó számára
is biztosítunk humánszolgáltatásokat. A programhoz történő csatlakozás önkéntes alapon történik, és azt biztosítja a fogvatartottak
számára, hogy már a szabadulásukat megelőzően felkészüljenek a
munkaerőpiaci és a társadalomba történő visszailleszkedésre, miközben a számukra nyújtott szolgáltatásokon, képzéseken keresztül segít a fogvatartottaknak, hogy a társadalom jogkövető tagjaivá
váljanak.
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A projekt keretében három Közösségi Foglalkoztató kialakítása
valósul meg Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az alábbi helyszíneken:
• 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 53.
Telefonszám: +36 30 197 6231
• 5000 Szolnok, Ostor u. 1/B
Telefonszám: +36 30 197 6745
• 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11. (Szakszervezetek Háza)
Telefonszám: +36 30 197 5977
A Közösségi Foglalkoztatók jogszabályi hátterét az Igazságügyi Minisztérium szakmai irányítása alá tartozó, és a kormányhivatalok
szervezetén belül működő igazságügyi osztályok pártfogó felügyelői tekintetében A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről
szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet (a továbbiakban: Pfr.) 60-62.
§-ai, a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) vonatkozásában pedig a 62/G. §-a adják meg, illetve határozzák
meg annak kötelező feladatait.
A Közösségi Foglalkoztató közvetlenül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) alárendeltségébe tartozó speciális
intézmény, nem önálló jogi személy. Irányítását a BvOP Fogvatartási Ügyek Szolgálata felügyeli, koordinálja és ellenőrzi, a Belügyminisztérium, mint projektgazda szakmai vezetésével, szakmai irányítását és felügyeletét a BvOP a büntetés-végrehajtási intézetek
útján gyakorolja. A BvOP és a büntetés-végrehajtási intézet a pártfogó felügyelet alatt álló és az utógondozott társadalomba történő
sikeres visszailleszkedése elősegítésére Közösségi Foglalkoztatót
működtethet.
A Közösségi Foglalkoztató működtetése szempontjából kiemelendő, hogy a Pfr. 62/M. §-a alapján a BvOP és az Igazságügyi Minisztérium, valamint a büntetés-végrehajtási intézetek és a kormányhivatalok együttműködési megállapodást vagy szerződést köthetnek
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egyes pártfogó felügyelői tevékenységek hatékonyságának növelésére, valamint szakmai tapasztalatcsere céljából.
A Közösségi Foglalkoztató komplex intézményi keretet kínál arra,
hogy a kriminológiai szempontból veszélyeztetett személyt látókörébe vonja, tartósan ott tartsa, és olyan lehetőségeket nyisson meg
előtte, melyek a bűncselekmény elkövetésének, a bűnismétlés veszélyének kockázatát csökkentik. A pártfogói felügyelet alatt állók,
a reintegrációs őrizetbe helyezett, a szabadult elítéltek számára
végrehajtható egyedi, külön magatartási szabályok teljesíthetőségének intézményi hátterét is biztosítja.
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2. A Közösségi Foglalkoztató szervezeti
felépítése és működése
A Közösségi Foglalkoztató munkatársai valamennyien képzett szakemberek, közalkalmazotti jogviszonyban látják el munkaköri feladataikat. A megyeszékhelyeken működő Közösségi Foglalkoztatókban
1 fő vezető irányításával, 3 fő munkatárs, 1 fő ügyintéző, valamint 1
fő pszichológus nyújtja a szolgáltatásokat. A projekt megvalósítása
során bevonásra kerülnek önkéntesek és sorstárssegítők.
Nyitvatartási idő:
Hétfő-csütörtök: 9:00-16:00
Péntek: 9:00-13:00
Előzetes felmérés alapján hetente egy kijelölt napon 18:00-ig.
Szervezett programok esetén nyitvatartási időn túl, hétvégén is.
A Közösségi Foglalkoztató lehetőséget biztosít a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők számára is ügyfélfogadásra és foglalkozások megtartására egyaránt.
A Közösségi Foglalkoztató színtere lehet olyan szakmai feladatok
végrehajtásának is, amelyek a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységet és a „Fogvatartottak reintegrációja” című
kiemelt projektben a fogvatartottakkal foglalkozó munkatársak tanácsadói tevékenységeit hatékonyan egészítik ki. Ilyenek a közfoglalkoztatásért felelős szervezetekkel, a kormányhivatal szervezeti
egységeivel, nemzetiségi önkormányzati szervezetekkel való kapcsolattartás, különböző karitatív és civil szervezetekkel, valamint
önkormányzatokkal és az általuk fenntartott intézményekkel való
kapcsolattartás, egyházi közösségekkel való együttműködés a szolgáltatást igénylők problémáira vonatkozóan.
A büntetés-végrehajtási szervezet rendszerébe beépített intézmény abban is kiemelkedő szerepet tölthet be, hogy már a szabadságvesztés végrehajtásának időtartama alatt, így különösen a reintegrációs őrizetbe helyezett vagy társadalmi kötődés programban
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részt vevő elítélt és a hozzátartozók esetében megteremti a lehetőséget a fentiekben foglalt egyes, a fogvatartott egyéni szükségleteihez igazodó szolgáltatások kötelező vagy önkéntes igénybevételére.
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3. A Közösségi Foglalkoztató célja
A Közösségi Foglalkoztató célja a szabadult elítéltek társadalmi reintegrációjának elősegítése, a reintegrációs őrizetben, társadalmi
kötődés programban részt vevő fogvatartottak és hozzátartozóik
személyiségének és kompetenciáinak fejlesztése, munkaerőpiaci készségeik és lehetőségeik támogatása, ezen felül szabadidős
programok szervezése, jóvátételi programok és a külön magatartási szabályok teljesíthetőségének megteremtése, valamint a tapasztalatok és a jó gyakorlatok megosztása a külső és belső szakmai körökkel.
Az intézmény a büntetés-végrehajtási bíró által előírt külön magatartási szabályok érvényesítésével, a viselkedéskorrekciós, illetve
kompetencia fejlesztésére irányuló csoportos és egyéni foglalkozások szervezésével, tanulást segítő és közösségi jóvátételi-, a sérelem okozását tudatosító módszerekkel és a helyreállító technikák
alkalmazásával, strukturált szabadidő eltöltését elősegítő programokkal, valamint egyéni pszichológiai, mentálhigiénés és életvezetési tanácsadások biztosításával segítheti elő a reintegrációs célok
megvalósulását.
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4. A Közösségi Foglalkoztató
célcsoportja
Közvetlen célcsoport:
• igazságügyi osztály hatáskörébe tartozó pártfogó felügyelet alatt
álló személy,
• pártfogó felügyelet elrendelésével, feltételes szabadságra bocsátott elítélt,
• reintegrációs őrizetbe helyezett elítélt,
• társadalmi kötődés programba helyezett elítélt,
• utógondozás miatt tanácsadóval/pártfogó felügyelővel kapcsolatot tartó személy,
• szabadultak és hozzátartozóik,
• büntetés-végrehajtási intézeti jogviszonnyal rendelkezők hozzátartozói,
• valamint a kriminalizációval veszélyeztetettek.
Közvetett célcsoport:
• szakmai megvalósítók,
• pártfogó felügyelők,
• együttműködő partnerek képviselői,
• kortárssegítők,
• sorstárssegítők,
• önkéntesek.
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5. A szolgáltatások köre
• Alapszolgáltatások: ügyfélfogadás, tájékoztatás, információnyújtás, telefonos és személyes ügyintézés, egyéni tanácsadás, egyéni
esetkezelés, szociális ügyintézés.
• Csoportos foglalkozások, tréningek tartása az alábbi témakörökben:
• munkaerőpiaci ismeretek,
• kommunikációs készségek és képességek fejlesztése,
• konfliktusok kezelése,
• személyiségfejlesztési ismeretek,
• érdekérvényesítés elősegítése,
• szociális ügyintézés,
• életviteli problémák kezelése,
• pszichológiai tanácsadás,
• szenvedélybetegségekhez kapcsolódó szociális és mentális deficitek kezelése,
• reális jövőkép kialakítása,
• egyéb, szükségletfelmérés során feltárt igények.
• A büntetés-végrehajtási bíró által, pártfogó felügyelet vagy reintegrációs őrizet hatálya alatt állók részére előírt, csoportos foglalkozáson vagy tréningen való részvételi kötelezettség (külön magatartási szabályok) teljesítése.
• Oktatást, szakképzést, munkába állást elősegítő egyéb programok nyújtása.
• Strukturált szabadidő eltöltésre irányuló közösségi programok
biztosítása.
• Családi döntéshozó csoportkonferencia módszerének alkalmazása, amely alkalmat és lehetőséget teremt a családi kapcsolatok
megerősítésére, valamint egy olyan közös stratégia kidolgozására, ami egyaránt segíti az ügyfelet és a családját a közös élet újrakezdésében, a nehézségekkel való szembenézésben és az azokkal
való megküzdésben. Olyan konfliktuskezelési módszer, amely arra
a feltételezésre épít, hogy a normaszegést elsősorban az elkövető
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családtagjai és a hozzá közel álló személyek tudják megoldani saját erőforrásaik bevonásával, egymás támogatásával.
• Befogadó környezet figyelemmel kísérése, közreműködés a tönkrement családi kapcsolatok helyreállításában, megerősítésében.
• Közreműködés a lakhatási nehézségek megoldásában.
• Okiratok, elveszett okmányok pótlása.
• Jóvátételi programok előkészítése, szervezése, megvalósítása –
melynek során a résztvevők szimbolikusan az elkövetett bűncselekményük iránti megbánást fejezik ki, a változási igényük kifejezése mellett. A szimbolikus jóvátételi programok célja a szabadult
fogvatartottak, valamint a büntetés-végrehajtási jogviszonnyal
rendelkezők számára a bűncselekmény általi károkozásával, illetve annak következményével történő szembenézés és felelősségvállalás elősegítése, a közösség részéről a jóvátétel elfogadásával
a társadalmi beilleszkedés elősegítése, valamint az okozott sérelem, kár szimbolikus helyreállítása. A jóvátételi programok során
a Közösségi Foglalkoztató ügyfelei nem a közvetlenül érintett sértetti körnek nyújtják a jóvátételt és nem az általuk okozott kárt
állítják helyre, tehát nem függ össze az elkövetett bűncselekmény
és a jóvátétel tárgya. Nagy hangsúlyt kap az egyén motivációja,
értékrendje, valamint az igény, hogy a társadalom számára hasznosan tevékenykedjenek, akár egy park rendbetételével, kerítésfestéssel.
• Pszichológiai tanácsadás.
• Együttműködési megállapodás keretében vállalt feladatok ellátása kormányhivatalokkal és társszervekkel.
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6. Lehetséges együttműködési keretek
a kormányhivatalokkal
A projekt megvalósítása során stabil együttműködési rendszert
kívánunk a partnerszervezetekkel kialakítani, többek között a kormányhivatalokkal. Az együttműködő partnerek (bíróság, ügyészség, rendőrség, kormányhivatalok) részére szakmai értekezletet
tartunk, amelynek célja a projekt komplex bemutatása, valamint
a lehetséges együttműködések egyeztetése. Félévente tervezzük
szakmai konzultáció megszervezését, amelynek célja a gyakorlati
tapasztalatok megosztása.
A BvOP az általa vagy a vele együttműködő szervezetekkel megvalósított programokról (konferenciák, szakmai továbbképzések,
kiemelt szakmai konzultációk) folyamatos tájékoztatást ad a megvalósíthatósági tanulmányban szabályozott módon, amely bárki
számára nyilvánosan is elérhető a projekt honlapján, a www.tettprogram.hu weboldalon, mely tartalmak megjelennek a BvOP honlapján (https://bv.gov.hu) is.
A Közösségi Foglalkoztatók a kormányhivatalokkal az alábbi területeken kívánnak együttműködést kialakítani:
• a reintegrációs célok megvalósítása,
• a pártfogoltak és a közérdekű munka büntetésre ítéltek számára
reintegrációt segítő szolgáltatások nyújtása,
• a külön magatartási szabályok végrehajtási feltételeinek megteremtése, szolgáltatások nyújtása,
• jóvátételi programok szervezése,
• lakástámogatások, lakhatás támogatásának elősegítése,
• családtámogatások igénybevételének elősegítése,
• anyakönyvi ügyek intézése,
• TB ügyintézés segítése,
• gyámügyi ügyek intézésében való segítségnyújtás,
• okmányokkal kapcsolatos ügyintézések segítése,
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• munkaerőpiaci ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos
együttműködés,
• szociális és gyermekvédelmi ügyek intézése,
• rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás ügyintézésében való segítségnyújtás,
• minden olyan közigazgatási ügy intézésében történő segítségnyújtás, amely a szabadult fogvatartott társadalmi és munkaerőpiaci
beilleszkedését elősegíti.
A Közösségi Foglalkoztató szakmai tevékenységéről „évértékelő konferencia” kerül megtartásra, amelyre a partnerszervezetek
meghívásra kerülnek.
A Közösségi Foglalkoztató működtetésének egyik kiemelt célja a tapasztalatok és a jó gyakorlatok megosztása a külső és belső szakmai
körökkel. Amennyiben az Ön ügyfelei között van büntetés-végrehajtási intézetből szabadult személy vagy érintett hozzátartozója,
kérjük, hogy szíveskedjen tájékoztatni ügyfelét a Közösségi Foglalkoztatóban igénybe vehető szolgáltatásokról.
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7. Elérhetőség
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, keresse fel területileg illetékes
munkatársainkat:
4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 53.,
Tel.: +36(30)197-6231
kf-debrecen@bv.gov.hu
5000 Szolnok, Ostor u. 1/B,
Tel.: +36(30)197-6745
kf-szolnok@bv.gov.hu
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11.,
Tel.: +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

