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TÁMOP 5.6.3 - Szakmai Hírlevél 
 

 
2015. január hónap 

 

 

Mielőtt a januári szakmai munkát bemutatnánk, meg kell említenünk azt, hogy 2014. 

decemberben a jól előkészített szakmai munka gyümölcseként a Szegedi Fegyház és Börtön 

II. Objektumban sor került egy resztoratív csoportfoglalkozásra is, ahol jóvátételi program 

keretében karácsonyi dísz, - és ajándéktárgyakat készített először nyolc fő, majd a második 

foglalkozáson kilenc fő fogvatartott.  

 

A csoportfoglalkozások során a szociális, személyes, kognitív és társas kompetenciák 

fejlesztésével elérte célját, hiszen a tettüket megbánó elkövetők szimbolikus jóvátételt 

valósítottak meg, megértették a tettük következményéért történő felelősségvállalás 

jelentőségét, a cselekményük áldozatra gyakorolt hatását, és ez által is kifejezhették 

érzelmeiket. A résztvevők aktívan és lelkesen, kreatívan végezték a feladatokat, számukra 

interiorizálódott a resztoratív csoport célja. 

 

2015. január hónapban az utógondozó koordinátorok és a központi szakmai stáb tagjai is 

immár „hivatalosan” is a BvOP kötelékébe tartoznak, hiszen a HR osztály a belépéshez 

szükséges kinevezéseket elkészítette, melynek keretében 2015. január 14-én (szerdán) 10 

órakor a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. sz. Objektumának Színháztermében 

Schmehl János Bv. dandártábornok, Bv. főtanácsos, az országos parancsnok és fogvatartási 

helyettese ünnepélyes parancshirdetés keretében átadta a kinevezéseket.  

 

Az új munkáltatóhoz való tartozás, az utógondozás szakmai feladatainak teljesítése mellett 

minden kollégára többletfeladatokat rótt ebben a hónapban, hiszen amellett, hogy közel 

félszáz munkatárs belépéshez szükséges dokumentumait sikerült elkészíteni, emellett a 

korábbi munkáltató, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalban is többször meg kellett 

fordulniuk a munkatársak azért, hogy a kilépésükkel kapcsolatos dokumentumaikat 

rendezzék. 

 

A központi projektirodában január hónapban a 2014-es év projektdokumentációjának 

átnézése és rendbetétele is megtörtént, hiszen a projekt teljesítette a Megvalósíthatósági 

Tanulmányban kötelezően előírt Műhelymunka rendezvényeket, Együttműködést Fejlesztő 

Tréningeket, továbbá a havi rendszerességgel előírt utógondozói országos értekezleteket, így 

ennek dokumentálásához folyamatosan érkeztek januárban a fotók, beszámolók, továbbá 

minden olyan dokumentum, heti tervek, jelenléti ívek, amelyekkel a 2014-es év 

munkavégzéseit szakmailag alátámasztja. A kötelező adatszolgáltatás terén a 

Belügyminisztérium felé is szolgáltattak a kollégák a szakmai szolgáltatásról 2014-es 

statisztikai adatokat. 

 

2015. január 30-án a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben került sor 

a „Te Döntesz – Még Nem Késő” című jóvátételi program keretében a pártfogó felügyelet 
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álló fiatalkorú bűnelkövetők kiscsoportos intézménylátogatására, valamint egy interaktív 

beszélgetésre is a jóvátételt végző fogvatartottakkal. 

 

TERVEZETT RENDEZVÉNYEK: 

2015. JANUÁR-FEBRUÁR 

 

01.14.   Kinevezések átadása (Budapest) 

01.30.    Jóvátételi program Győr 

02.03-05:  Szakmai Műhelytalálkozó (Budapest) 

02.17.    Jóvátételi program Győr 

02.19.   Stábértekezlet (Budapest) 

02.25.   Jóvátételi program Győr 

 

 

 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A PROJEKTBEN 

 

2015. január 31-én távozik a projektből Kovács Attila projektiroda-vezető, Farkas Marietta 

pénzügyi vezető, Misz József pénzügyi munkatárs, valamint Deák Ildikó, Somoskői Dániel és 

Tasi Attila utógondozó koordinátorok. Köszönjük áldozatos munkájukat, további sok sikert 

kívánunk nekik! 

 


