
Néhányan csak a börtönben ébrednek rá a család 
fontosságára, amikor hiányzik a családtagok közelsége,  
a gyermekükkel való foglalkozás.
A börtönbe került fogvatartott számára a család 
támogatása reményt, értelmet, célt adhat  
a szabaduláshoz.

A tágabb közösség - 
környezet
Az emberi együttéléshez nélkülözhetetlenek  
a társadalom, illetve a helyi közösség által kialakított 
írott, vagy hallgatólagosan elvárt normák, az általuk 
megkívánt viselkedés. Amennyiben egy közösség tagja 
megszegi e szabályok valamelyikét, akkor nem a „szabály 
ellen”, hanem a közösség ellen vétkezik. 

A börtönviselt személy gyakran úgy tér vissza otthonába, 
hogy nem tapasztalhatja meg a normális életvitelhez 
szükséges közösségi befogadási készséget. Meg kell 
küzdenie a szabadulása után őt érő előítéletekkel is.  
A közösség tagjai gyanakvással fogadják az egyént és 
nem fogadják vissza. Az így megbélyegzetteknek a 
büntetett előélet nehezen feldolgozható lelki tehert 
jelenthet, ráadásul külső és belső erőforrásaik is 
szűkösek, vagy már teljesen összeomlottak, ami a teljes 
bezárkózáshoz vezethet náluk.

A közösségbe való visszailleszkedéshez nem csak  
a szabadultnak kell tennie azzal, hogy magatartásán, 
viselkedésén változtat és a jó úton halad,  
a közösségnek, családnak is be kell fogadnia  
a hozzájuk visszatérő családtagot. 

Jóvátételi programok
A helyreállító igazságszolgáltatás alapja, hogy aki 
bűncselekményt követ el, nem kirekeszti, hanem a 
közösséggel együtt dolgozza fel az okozott sérelmet, a kárt. 

A kapcsolatok szerepe 
szabadulás előtt és  
azt követően
A legtöbb ember általában megbirkózik az életében 
felmerülő problémákkal: elsősorban a saját lelki 
erőforrásaira támaszkodva, másrészt a szűkebb 
környezetének természetes támogatása révén. 

Vannak azonban olyan helyzetek, amikor ezek 
összeomlanak: hiányoznak az alapvető érzelmi kötődések, 
a támaszt és szeretetet nyújtó személyközi kapcsolatok. 

A család szerepe a nehéz időszakokban felértékelődik, 
a fogvatartottnak szinte az egyedüli támaszt  
jelentheti a hozzátartozója, barátai. 

A család és a gyermek
A család egy nagyon sajátos kapcsolati és szociális 
szerkezet, ami egyfajta támogató rendszerként 
működik: rengeteg olyan szükségletünk van, ami 
jórészt csak ilyen tartós kapcsolatban elégíthető ki.  
A valahová tartozás érzését nyújtja és nehézségek, 
problémák esetén támaszt jelent. 

Akár egy rövid idejű szabadságvesztés is szétzilálhatja 
egy ember családi életét, alááshatja társadalmi 
helyzetét, tönkreteheti karrierjét, vállalkozását.  
A család számára a családfő vagy családtag elvesztése 
legtöbbször anyagi problémát is jelent. Minél 
hosszabb a szabadságvesztés tartama, annál nagyobb 
az esély a kapcsolat felbomlására is: a társas és családi 
kapcsolatok elhalványulnak, beszűkülnek, vagyis  
a fogvatartott személy magára marad és egyre 
kevesebb segítségre számíthat hozzátartozóitól.

Lehetővé teszi, hogy az elkövető bocsánatot kérjen és 
nyerjen, az áldozat megbocsásson, az okozott kár pedig 
valamilyen min denki által elfogadott módon megtérüljön. 

Bár van, amit nem lehet maradéktalanul jóvátenni, 
megváltoztatni, de az őszinte szándék akkor is 
elengedhetetlenül fontos.

A szimbolikus jóvátételi programok elsődleges célja 
a fogvatartottak számára a bűncselekmény okozásával, 
illetve annak következményével történő szembenézés és 
felelősségvállalás elősegítése, a helyi közösségi értékek és 
érdekek melletti elköteleződés bizonyítása –  
a közösség részéről a jóvátétel elfogadásával a 
társadalmi beilleszkedés elősegítése. A projekt keretében 
megvalósuló programokban önkéntesen lehet részt 
venni, jellemzően a következő programokban: 
•	 településeken külső és belső helyiségek, terek 

rendbetétele (például elhanyagolt területek, parkok 
kitisztítása, állami intézmények kerítéseinek kifestése, 
játszóterek felújítása, civil és egyházi szervezeteknél 
felújítási munkálatok);

•	 adománygyűjtések;
•	 ajándéktárgyak, saját alkotások elkészítése,  

kiállítása, felajánlása;
•	 irodalmi és zenés műsorok egy-egy célcsoport részére;
•	 prevenciós célú előadások főként fiatalok és 

középiskolások számára.

Szabadulásra való 
felkészülés
Már a szabadságvesztés alatt igénybe tudnak venni 
ügyfeleink olyan szolgáltatásokat, amivel felkészülnek 
a szabadulást követő életre. Munkatársunk a következő 
segítséget tudja nyújtani:



•	 A szabadulás első napjának, hetének, 
hónapjának részletes végiggondolása, 
megtervezése 
Ahhoz, hogy szabadulást követően akár  
a szabaduló, akár a család ismét hozzá tudjon szokni 
a megváltozott élethelyzethez, szükséges már a 
szabadulás előtt ütemtervet felállítani, amit  
a családdal, kisközösséggel, támogató személyekkel 
is meg kell osztani.

•	 Személyes iratok beszerzése  
Ahhoz, hogy az első lépéseket megtegyük a szabad 
életben, rendelkeznünk kell az alapvető személyes 
okmányokkal:
o személyazonosító igazolvány,
o lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

(lakcímkártya),
o társadalombiztosítási igazolvány (TB kártya), 
o adóigazolvány (adókártya),
o vezetői engedély (jogosítvány).
A személyes iratok megléte hivatalos ügyek 
intézéséhez, munkavállaláshoz, orvosi ellátás 
igénybevételéhez feltétlenül szükségesek. 
Munkatársaink tudnak segíteni az iratok 
beszerzésében, az ezzel kapcsolatos hivatalos 
ügyintézésben.

•	 Munkahely  
A szakemberek jól ismerik városukat, a kisebb 
településeket, tudják, hova érdemes fordulni, 
honnan lehet munkahelyekkel kapcsolatos 
információkat szerezni.

•	 Iskolák, tanfolyamok, megkezdett  
tanulmányai folytatása  
Az oktatási, tanulási lehetőségek megyénként, 
településenként változóak.  
A szakemberek abban is tájékozottak, hol lehetséges 
befejezni az általános iskolát, hol lehet szakmát 
tanulni, ezek közül melyek ingyenesek, honnan lehet 
támogatást igényelni.

•	 Szociális támogatások  
Az önkormányzatok a rászorulóknak  
különféle segélyeket adhatnak.  
A szakemberek tudják, hogy ki mire jogosult,  
hogyan kell azt kérelmezni. Segítenek megírni  
a kérelmeket, kitölteni az adatlapokat.

•	 Életvezetési kérdések, családi kapcsolatok 
helyreállítása, családi problémák megoldása 
Krízishelyzetben, egyedi problémákkal is 
fordulhatnak a szakemberekhez, mert vagy rögtön 
tudnak segíteni az adott helyzet megoldásában 
vagy információt tudnak nyújtani, hogy Önök mit 
tegyenek, kihez forduljanak a továbbiakban.

•	 Egyéb hivatalos ügyekben is kérhet segítséget  
a szakemberektől. Például letelepedési, 
szállásbiztosítási, gyógykezelési ügyekben, valamint 
hivatalos levelek, kérvények vagy önéletrajzok 
megírásában is szívesen segítenek a kollégák.

A TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001  
azonosító számú projektről további tájékoztatást

a www.tettprogram.hu, és  
a www.bv.gov.hu/tamop-5-6-3 honlapon kaphat. 

Tájékoztató
a TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001
„A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és 
munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív 
utógondozás modellje” című projekt keretében 

nyújtott szolgáltatásokról 
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