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TÁMOP 5.6.3 - Szakmai Hírlevél 
 

2015. február hónap 

 

2015. február 3-5. között sor került a Belügyminisztérium, mint konzorciumvezető részéről a 
soron következő három napos szakmai rendezvényünkre, ahol ismét sikerült 

vendégelőadókkal színesíteni az egyébként is magas színvonalú szakmai találkozót, amelynek 
ezúttal is Budapest VI. kerületében található Benczúr Hotel adott otthont.  

 

A három napos szakmai műhely első napja plenáris előadásokkal kezdődött, ahol olyan 
vendégelőadók lettek megszólítva, akik az elmúlt év során vagy jóvátételi program keretében, 
vagy az utógondozó koordinátorok, és a területi koordinátorok által szervezett műhelymunka 
rendezvényeink alkalmával találkozhattak a projekttel. Előadásaikban elmondták, hogy ezek a 
rendezvények segítettek nekik és környezetüknek abban, hogy elfogadják és megértsék, hogy 

a fogvatartottakkal elvégzett munka, a jóvátételi programok fontossága mennyi pozitív 

élményt hozott az életükbe. 

 

A szakmai együtt gondolkodás második napján a konzorciumi partnerek vezetői 
szakterületenkénti lebontásban stábértekezleteket tartottak. Az utógondozóknak tartott stábon 

bemutatásra kerültek az eddigi bv-s csoportfoglalkozásokon elkészített műalkotások, valamint 

életképek formájában levetítésre kerültek az eddig megvalósult jóvátételi programok 

felejthetetlen élményei, eseményei. A nap során meg lehetett beszélni azt, hogy milyen jó 

gyakorlatok valósultak meg jóvátétel kapcsán, a tapasztalatok, a kihívások és megoldási 

módok tükrében. A harmadik napon került sor az első két nap tapasztalatainak átbeszélésére, 
összegzésére a projektmegvalósító kollégák körében. 

 

2015. február 17-én Győrben, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézetben az elítéltek által 
készített rajzokkal és festményekkel díszítették a fogyatékkal élők iskoláját, továbbá sor 
került a fogvatartottak által készített képzőművészeti alkotások átadására is. 
 

2015. február hónaptól kezdődően folyamatosan került sor az új Büntetés-végrehajtási 

szabályzat, az ún. Bv. kódex vizsgáira, a központi stáb esetében 2015. február 24-én 10.00 

órakor történt meg, a Büntetés-végrehajtási Intézetekben dolgozó utógondozó koordinátorok 

vizsgáját az adott intézet Személyügyi és Szociális Osztályvezetője gondoskodott. A vizsga 

minden esetben írásban történt meg, vizsgaismétlésre egyik kolléga esetében sem került sor.  

 

2015. február 19-én a BvOP különtermében került sor a hagyományosan havonta egyszer 

megrendezésre kerülő utógondozók országos stábértekezletére, ahol a cafeteria nyilatkozatok, 

adónyilatkozatok, valamint az adminisztratív feladatok elvégzése mellett az utógondozók 

megismerték az előttük álló feladatokat: KÜR tesztelése és kitöltése, szakmai szolgáltatások 
nyújtása, következő rendezvények tematikáinak átbeszélése, egyéb vállalt feladatok 

megbeszélése. 
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2015. február 27-én ismételten sor került a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézetben a „Te Döntesz – Még Nem Késő” című jóvátételi program keretében a 
pártfogó felügyelet álló fiatalkorú bűnelkövetők kiscsoportos intézménylátogatására, valamint 
egy interaktív beszélgetésre is a jóvátételt végző fogvatartottakkal. 
 

 

 
 

TERVEZETT RENDEZVÉNYEK: 

2015. FEBRUÁR-MÁRCIUS 

 

02.03-05:  Szakmai Műhelytalálkozó (Budapest) 
02.17.    Jóvátételi program Győr 
02.19.   Stábértekezlet 

02.25.   Jóvátételi program Győr 
03.18.   Jóvátételi program Szombathely 

03.19.   Jóvátételi program Győr 
03.19.   Jóvátételi program Veszprém 

03.24-26:  Szakmai Műhelytalálkozó- Budapest 

 

 

 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A PROJEKTBEN 

 

2015. február 15-én távozik a projektből Rákos Sándor szakmai referens, valamint Gaál-
Schneider Ilona utógondozó koordinátor, február 28-án pedig Müller Roland utógondozó 

koordinátor. Köszönjük áldozatos munkájukat, további sok sikert kívánunk nekik!  

 

 


