
igényeire, így az „elvégzendő 

feladatok” nem kényszerből 

születtek, hanem kellemes és 

kikapcsolódásnak ható játék-

ként élték meg a csoport tag-

jai. Barátságok és hosszútáv-

ra szóló szakmai kapcsolatok 

indultak el, megalapozva ez-

zel a későbbi együttműködés 

alapjait. Összességében jó 

hangulatú, szakmai és emberi 

vonatkozásban is építő jellegű 

volt ez a 3 nap. Személy sze-

rint nagyon örülök, hogy ré-

szese lehettem. 

 

Bazsó Judit  

utógondozó koordinátor 

A trénerek és a tréning többi 

résztvevő megérkezése után 

az ismerkedés könnyen ment, 

hiszen már mindenki találko-

zott a Területi műhelymunka 

alkalmával. A megjelentek 

között képviseltették magukat 

az Önkormányzatok, az Igaz-

ságügyi Szolgálatok, Család-

segítő Szolgálatok és a pro-

jekt szakmai megvalósítói 

mindhárom területről 

(projektfelelős, reintegrációs 

tanácsadó, utógondozó koor-

dinátor). 

A csoport tagjai az első fel-

adatok során alaposabban 

tudták bemutatni saját terüle-

tüket: a szakmai megvalósí-

tók a projektet és abban saját 

szerepüket, a pártfogói tevé-

kenységet, az önkormányzat, 

illetve a családsegítés idevo-

natkoztatható feladatait. A 

csoport tagjaiból éppen ezért 

hamar „csapat” vált: együtt 

gondolkodott, jól kiegészítve 

egymást. Nem voltak kiemel-

kedő igazán 

„vezéregyéniségek”, mégis 

észrevétlenül mindig akadt 

valaki, aki irányított. Ez azon-

ban olyan természetességgel 

történt, hogy mégsem jelen-

tett terhet senki számára 

sem. Az egyes tevékenységek 

során a részfeladatok elvég-

zésébe mindenki beleadta a 

maga habitusát, elméleti tu-

dását és gyakorlati tapaszta-

latait saját szakmai területé-

ről. Éppen ezek miatt viták, 

veszekedések nem alakultak 

ki, a véleménykülönbségek 

megoldására pedig mindig 

született valamilyen kompro-

misszumos megállapodás. A 

trénerek ráéreztek a csoport 
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Beszámoló az 

Együttműködést 

Fejlesztő Tréningről 

Személyi változások 

a projektben 

Esettanulmány 

Területi műhely-

munka Szekszárdon 

Tervezett rendezvé-

nyek 
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2014. április 14-től a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Bünte-

tés-végrehajtási Intézetben 

Kovács Eszter utógondozó 

koordinátor kezdte meg mun-

káját. 2014. április 22-től két 

új utógondozó koordinátor is 

munkába állt, a Márianosztrai 

Fegyház és Börtönben Nagy 

Attila László, a Váci Fegyház és 

Börtönben pedig Somoskői 

Dániel. 



T.Gy-vel, első alkalommal a 

csoportos tájékoztató alkal-

m á v a l  t a l á l k o z t u n k , 

2013.07.03-án.  T.Gy-t a 

reintegrációs tanácsadó 

kolléganővel tájékoztattuk a 

projekt céljáról, szakaszai-

ról, tartalmáról. Ezt követő-

en aláírta az Adatvédelmi 

nyilatkozatot és Támop 

5.6.1-es nyilatkozatot. Majd 

két hét múlva sor került az 

ügyfél tényleges bevonására 

a programba. 

Esetfeltárás: T.Gy. 28 

éves házas férfi. Elmondása 

alapján, 2 saját ( 6 éves, 3 

éves) és 3 neveltgyermek 

(17 éves, 15 éves, 13 éves) 

apja. 12 éves koráig szülei-

vel, 12 éves korától nevelő-

otthonban nevelkedett. 

Büntetés-végrehajtási inté-

zetbe kerülést megelőzően 

szülei  családi házában lak-

tan heten, a gyerekekkel és 

feleségével.  Szabadság-

vesztés büntetését megelő-

zően közfoglalkoztatottként 

dolgozott. 2 alkalommal volt 

pártfogás alatt.  

Az elkövetett bűncselek-

mény okának a megélhetést 

nevezte meg.  2 alkalommal 

volt közérdekű munka bün-

tetése. 3 alkalommal készí-

tett nála a pártfogó felügye-

lő környezettanulmányt. 1 

alkalommal volt közvetítői 

eljárása, ahol a sértett nem 

fogadta el a felajánlást. 4-5 

év bejelentett munkavi-

szonnyal rendelkezik. Fla-

kon üzemben, majd Elzett 

gyárban, 2-3 évet mezőgaz-

daságban, pár hónapot al-

kalmi munkában, 1 évet 

segédmunkásként dolgo-

zott. Iratai, rendben van-

nak.  A bv. intézeten belül 

jelenleg részt vesz munkál-

tatásban. A hobbija a test-

építés.  A feleségével meg-

romlott a viszonya, ebből 

kifolyólag bv. intézeten 

belül pszichológusi meghall-

gatáson volt. Gyermekei 

állnak hozzá a legközelebb. 

Kapcsolatot a testvérével és 

gyermekeivel tart. Szülei 

betegek. Segítségre tőlük 

nem számíthat. Egyedül 

testvérével jó a kapcsolata 

a családdal.  

2013.12.04-én jelentke-

zett az ügyfél az első segítő 

beszélgetésre, amikor elpa-

naszolta, hogy felesége 

előzőleg megcsalta testvé-

rével, öccsével, ezért rom-

lott meg a viszony. Sokáig 

csak a gyermekekkel tartot-

ta a kapcsolatot, feleségével 

nem. Most párja szeretettel-

jes leveleket ír. Nem tud mit 

kezdeni a helyzettel. Az 

ügyfél megnyilatkozásából 

úgy tűnt, hogy jól esik kipa-

naszolnia magát, elmondani 

sérelmét. Ambivalens érzé-

sei voltak, mert szerette 

feleségét, de nem tudott 

megbocsátani neki. Ezen 

ügy körül jártak egész nap a 

gondolatai, nem tudott dű-

lőre jutni. 2014.01.04-én 

gyámügyi, gyermekvédelmi 

ügyintézés miatt fordult 

hozzám az ügyfél.  

Párja egy szomszéd 

faluba költözött gyermekei-

vel. Elmondása alapján 

„rászállt” a gyermekjóléti 

szolgálat a családjára és fél, 

hogy elveszik a gyermeke-

ket a feleségétől. Kért, hogy 

érdeklődjem utána, hogy 

hol tart a folyamat? Valóban 

elviszik-e párjától a gyer-

mekeket? 2014.02.11-én az 

ügyfél ismét bejött az irodá-

ba és gyermekei felől és a 

fejleményekről érdeklődött.  

Esetkezelés: Az első 

segítő beszélgetésünk alkal-

mával tanácsoltam, hogy 

próbálja meg rendezni a 

gondolatait. Keressen elfog-

laltságot, járjon közösség-

be, rajzszakkörre, színját-

szó foglalkozásra, mivel 

ritkán megy a brigáddal 

dolgozni. Ha csak kibeszélni 

szeretné magát, akkor nyu-

godtan keressen meg. 

Együttműködő volt az ügy-

fél. Megígérte, hogy felirat-

kozik a rajzszakkörre, mert 

ezen már régóta gondolko-

dik.   

Második beszélgetésünk 

után felhívtam a területileg 

illetékes gyermekjóléti szol-

gálatokat, először, ahol 

T.Gy. feleségével élt, má-

sodszor ahová párja elköltö-

zött. Érdeklődtem a gyer-

mekek felől. A gyermekjólé-

ti szolgálat munkatársai 

gyermekkorától kezdve 

ismerik az ügyfelet, mert ő 

is kapcsolatban volt  szolgá-

latukkal. Értetlenül álltak  a 

kérdésem felett, mivel állí-

tásuk szerint T.Gy.-nek 

nincsen saját gyermeke, 

csak 3 nevelt gyermeke. 

Akiket sajátjának vall, 

ők a bátyja gyermekei. 

Ezt az információt, meg-

osztottam a nevelővel, 

mivel úgy gondoltam, 

hogy ez az információ 

túlmutat az én lehetősé-

Esettanulmány 
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geimen. Közösen arra a 

döntésre jutottunk, hogy 

beszélünk a pszichológus-

sal, aki megtudhatja, hogy 

mi vezethetett oda és mi-

lyen okból, hogy sajátjának 

vallja a gyermekeket. T. Gy. 

jelenleg pszichológushoz 

jár.  

Összegzés: Jelen állapot 

szerint felesége már nem 

kapcsolattartója az ügyfél-

nek, mivel közben elköltö-

zött egy másik férfihoz. Ezt 

a 2014.03.19-ei segítő be-

szélgetés alatt mondta el az 

ügyfél. Állítása szerint 2 

saját gyermeke, azért van a 

testvérénél, mert átmeneti-

leg ő gondoskodik róluk. 

Segítséget kért, mivel válni 

szeretne a fenti okokra 

hivatkozva. Valamint el-

mondta, hogy felesége élet-

módja jelenleg nem egy 

anyáéhoz méltó. T.Gy. a 

pszichológus véleménye 

alapján, teljesen jól kom-

munikál, nincsen pszichés, 

mentális zavara.  

Ha az ügyfél jelentkezik 

nálam, és az üggyel kapcso-

latban kér vagy ad informá-

ciót, akkor az előzményekre 

és a várható következmé-

nyekre tekintettel folyama-

tos a kapcsolattartás a ne-

velővel és szükség esetén a 

pszichológussal. 

Roxinné Horváth Hajnalka  



 Tolna megyében a területi 

műhelymunka sikeresen 

zajlott le első alkalommal. A 

rendezvény a helyszín 

szempontjából a Tolna Me-

gyei Kormányhivatal Igaz-

ságügyi Szolgálatának 

(7100 Szekszárd, Keselyűsi 

út 7.) épületében talált ott-

honra. Az Igazságügyi Szol-

gálat igazgatójával már a 

múlt évben elkezdődtek a 

megbeszélések a szervezés 

körülményeit illetően, de 

különböző technikai okok 

miatt csak ebben az évben 

sikerült megtartanunk az 

első műhelymunkánkat. A 

műhelymunka témája a 

büntetés-végrehajtási inté-

zetekből szabadultak 

reintegrációja és a szerveze-

tek közötti együttműködés 

lehetőségei volt. A találkozó 

fő céljaként azt tűztük ki, 

hogy a lehetőségekhez mér-

ten egy széleskörű szakmai 

fórum valósuljon meg a 

különböző állami és civil 

szektor ellátórendszerében 

lévő helyi szervezetek kép-

viselőivel. Ennek értelmében 

minden olyan helyi szerve-

zet szóba jött, akik a fogva-

tartottakkal (a szabadulás 

előtt vagy után) potenciáli-

san kapcsolatba kerülhetnek 

(feladatot látnak el), vagyis 

releváns alakítói a helyi 

szintű „szociális hálónak”. A 

meghívottak körébe így a 

pártfogó felügyelői osztályo-

kon kívül helyet kapott a 

büntetés-végrehajtási inté-

zet, a megyei rendőr-

főkapitányság, a védőnői 

hálózat, a Gyermekjóléti 

Központ, a Családsegítő 

Központ, a megyei és járási 

a gyámhivatal, a járási 

munkaügyi kirendeltség, a 

polgárőrség, a Máltai Szere-

tetszolgálat helyi csoportja, 

a szenvedélybeteg-ellátó 

szervezet (RÉV), munkaerő-

piaci szolgáltatásokat nyújtó 

szervezetek (Kék Madár 

Alapítvány, UDTE), a Men-

tálhigiénés Műhely és a 

Gyermekvédelmi Igazgató-

ság. A megjelentek összlét-

száma 21 fő volt. A meghí-

vott szervezetek közül alig 

akadt olyan, ahonnét nem 

jeleztek vissza és a részvé-

telt illetően csak három 

szervezet volt, amely nem 

vett részt a szakmai találko-

zón. Ezt mindenképpen szép 

eredménynek és jelzésérté-

kűnek ítéltük. A kerekasztal-

beszélgetés során többen 

kifejtették, hogy mennyire 

hiányoznak, illetve szüksé-

gesek lennének a rendsze-

res, helyi szintű, szakmai 

találkozások. Az Igazságügyi 

Hivatal igazgatója a köszön-

tőjében beszélt arról, hogy a 

szolgálat régóta gondolkozik 

különböző együttműködé-

sekben a munkájuk haté-

konyságának és eredmé-

nyességének növelése érde-

kében, és jelezte, hogy nyi-

tottak az új kezdeményezé-

sekre. Ezt követően Székely 

Zsuzsanna reintegrációs 

tanácsadó és jómagam mu-

tattuk be a TÁMOP 5.6.3 

kiemelt projekt kereteit, 

célkitűzéseit és gyakorlati 

tapasztalatait – különös 

tekintettel a reintegráció és 

az együttműködés fontossá-

gára. A sorban Schléger 

Csaba pártfogó felügyelő 

előadása következett, amely 

az utógondozás és börtön-

pártfogás bemutatásán ke-

resztül igyekezett a kapcso-

lódási pontokat felmutatni a 

pártfogók és az utógondozó 

koordinátorok munkája kö-

zött. A délelőtti blokk két, 

utolsó előadója a helyi mun-

kaerő-piaci, civil szektorban 

tevékenykedő szervezet 

képviselője volt. Az Újra 

Dolgozni Tolnában Egyesület 

elnöke váratlan elfoglaltság 

miatt nem tudott eljönni, így 

az egyesület titkára, Weisz-

né Szabó Magdolna beszélt 

a civil szervezet szolgáltatá-

sairól. Ezután a Kék Madár 

Alapítvány ügyvezetőjének, 

Mészáros Andreának a be-

számolóját hallhattuk az 

alapítvány munkájáról és 

együttműködési tapasztala-

tairól. Az előadások tartal-

milag és logikailag is szépen 

illeszkedtek egymásba és a 

meghívott előadók kivétel 

nélkül reflektáltak egymásra 

és az előttük elhangzottak-

ra. 

A találkozó délelőtti része 
tartalmas és folyamatos 
pozitív visszhangokat keltő 
volt. Ezt követte a kávészü-
net után a kerekasztal-
beszélgetés, amely során az 
összes résztvevő megszólalt 
és aktív, sokrétű szakmai 
tapasztalatot felvonultató 
eszmecsere indult. A meghí-
vott szervezetek képviselői 
közül volt, aki már a találko-
zó ideje alatt konkrét aján-
lásokat és együttműködési 
területeket nevesített meg 
más szervezetekkel kapcso-
latban. Ezen kívül számos 
ötlet és lehetőség szóba 
került, mint jövőbeli terv és 
a megjelentek közül a több-
ség azonnal jelezte, hogy a 
továbbiakban nyitottan áll 
minden jelenlévő szervezet 
megkeresésére a jövőt ille-
tően. A műhelymunka ösz-
szességében várakozásokon 
felül zárult és a kitűzött 
célját elérte, hiszen nagy 
létszámban és aktív bekap-
csolódással zajlott le, jövő-
beli terveket megfogalmaz-
va a helyi szervezetek ré-
széről.  
Nagy örömünkre szolgált, 

hogy többen visszajelezték a 

műhelymunkával kapcsolat-

ban, hogy pozitív csalódás 

volt a szakmai találkozó 

tartalma és színvonala is a 

számukra és örömmel ve-

szik a folyatatást. 

 

Kormos Balázs 
utógondozó koordinátor 

Területi műhelymunka Szekszárdon 
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TERVEZETT RENDEZVÉNYEK 2014. ÁPRILIS- MÁJUS 

 

03.31-04.02: Együttműködést Fejlesztő Tréning (Szombathely és Sopron) 

04.04.  II. Területi Műhelymunka- Komárom-Esztergom megye (Tatabánya) 

04.07.  II. Területi Műhelymunka- Bács-Kiskun megye (Kecskemét) 

04.07-09: Együttműködést Fejlesztő Tréning (Miskolc, Eger és Salgótarján) 

04.11.  Stábértekezlet 

04.11.  II. Területi Műhelymunka- Somogy megye (Kaposvár) 

04.14.  II. Területi Műhelymunka- Csongrád megye (Makó) 

04.14-16: Együttműködést Fejlesztő Tréning (Nyíregyháza, Debrecen és Szekszárd) 

04.16:  Drogprevenciós jóvátételi program- Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

04.17:  „NYITNI-KÉK” Jóvátételi Program- SZKTTSZI II.sz Gondozási Központ, Szolnok 

05.07-09: Önkéntesek és sorstárssegítők felkészítése (Budapest) 

05.11:  „Te Szedd” – Önkéntesen a tiszta Magyarországért- Hulladékgyűjtés Szombathelyen és Veszprémben 

05.14:  Drogprevenciós jóvátételi program- Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

05.14:  Stábértekezlet- Nyugat-magyarországi Régió 

05.15:  Stábértekezlet- Kelet-magyarországi Régió 

05.15.  III. Területi Műhelymunka- Veszprém megye (Veszprém) 

05.15.  II. Területi Műhelymunka- Tolna megye (Szekszárd) 

05.16:  Stábértekezlet- Közép-magyarországi Régió 

05.16:  II. Területi Műhelymunka (jóvátételi programmal)- Vas megye (Szombathely) 

05.23:  Szupervízió pszichológusoknak 

05.29:  Stábértekezlet 

05.30:  III. Területi Műhelymunka- Fejér megye (Székesfehérvár) 

05.30:  II. Területi Műhelymunka- Győr-Moson-Sopron megye (Sopronkőhida) 

 


