
A fogvatartottak részére fon-

tos, hogy ezen keretek között 

is a külvilág felé megmutassák 

megbánásukat és a társada-

lomba való visszailleszkedési 

szándékukat. A rajzokat és 

cérnaképeket készítő fogvatar-

tottak is családos emberek, 

akik ezeknek a rajzoknak az 

elkészítésénél saját személyes 

korábbi tapasztalataikra is 

támaszkodtak. 

  

Úgy gondolják, hogy ezekkel 

az alkotásokkal hozzájárultak 

a gyermeknapi rendezvény 

sikeréhez és tudják támogatni 

a Kék Madár Alapítványt is. 

Minden helyszínen lehetőség 

lesz ugyanis a beteg gyerme-

kek családját támogató, emlí-

tett alapítvány számára ado-

mányok elhelyezésére. A szim-

bolikus jóvátétel mellett a 

fogvatartottak részéről is fel-

merült az igény, hogy letéti 

pénzükből felajánlást tegyenek 

az alapítvány javára. Az Ál-

lampusztai Országos Bv. Inté-

zet ennek lehetőségét biztosít-

ja részükre. 

Az elmúlt hétvége ese-
ménydúsan telt a kalocsai 
Kubikus parkban. A Sárkány-
hajó Kupa ideje alatt már az 
Egészségnap programjait is 
látogathatták az érdeklődők, 
míg a Vajas vize még kis sem 
heverte a szombati 
„sárkányharcosok” viadalait, 
ismét élet töltötte meg a csa-
tornapart melletti népszerű 
szabadidős parkot. Ezúttal 
gyermeknapra vártak kicsiket 
és nagyokat, amelynek egy 
rendhagyó eleme is volt. Ne-
vezetesen az Állampusztai 
Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet „lakói” is 
közreműködtek. Az e mögött 
húzódó szándékról és célokról 
az állampusztai BV-intézet 
solti objektumának utógondo-
zó koordinátorát, Schneider 
Ilonát kérdeztük.  
 
Hogyan működtek közre a 

kalocsai gyermeknapi ren-

dezvényen? 

A TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-

0001 „A fogvatartottak több-

szakaszos, társadalmi és mun-

kaerő-piaci reintegrációja és 

az intenzív utógondozás mo-

dellje” c. kiemelt projekt kere-

tében megvalósuló jóvátételi 

programok által a fogvatartot-

taknak lehetőségük nyílik a 

szimbolikus jóvátételre. Az 

Állampusztai Országos Bünte-

tés-végrehajtási Intézet támo-

gat minden olyan kezdemé-

nyezést, amely által a fogva-

tartottak társadalomba vissza-

vezető útja kevésbé legyen 

nehéz. A fogvatartottak hete-

ken át kreatív-szakköri tevé-

kenység keretében gyermek-

rajzokat, cérnaképeket készí-

tettek, amelyek Kalocsán több 

helyszínen, több alkalommal 

lesznek megtekinthetők. 

 

Hogyan fog ez megvalósul-

ni a gyakorlatban? Merre 

találkozhatunk az említett 

képekkel? 

Először a gyermeknapi rendez-

vényen, azaz június 1-jén a 

Kubikus parkban állították ki a 

képeket. Június 6-8-ig pedig a 

Kék Madár Fesztiválon a szín-

házteremben, míg a két ren-

dezvény közötti időszakban a 

Kalocsai Járásbíróság aulájá-

ban lesznek láthatóak az alko-

tások.  

Hogyan szeretnének a 

programban résztvevők 

segíteni a képekkel? 

A rabok is segítenének – Kiállításokkal a beteg gyermekekért 
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A rabok is segítené-

nek— Kiállításokkal 

a beteg gyermeke-

kért 

Beszámoló a szom-

bathelyi műhely-

munkáról 

Fotópályázat 

Személyi változások 

a projektben 

Rendezvénynaptár 
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A második Területi műhely-
munka szervezését az idő-
pont és a helyszín kiválasz-
tásával kezdtük Unger Zsu-
zsanna kolléganőmmel. 
Az első Területi műhelymun-
kának az Igazságügyi Szol-
gálat adott otthont, így sze-
rettük volna, ha a második a 
Bv. Intézetben valósul meg. 
A TÁMOP 5.6.3 projekt szak-
mai felügyeletét ellátó, Né-
methy Sándor alezredes 
Úrral történt egyeztetést 
követően engedélyt kaptunk 
a Bv. tárgyalótermének 
használatára. Ezt követte az 
időpont egyeztetése, így a 
Műhelymunka 2014. 05. 16-
án a Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Inté-
zetben került megrendezés-
re.   

Kolléganőm feladata volt 
ezt követően a catering 
lebonyolítása. Beszerezte a 
kellő számú ajánlatot, mely-
ből végül a nyertest a pro-
jektiroda választotta ki. 

Ezután a részvevői kör 
meghatározása következett. 
Az első műhelymunkán a 
szociális és civil szféra kép-
viselői vettek részt, így úgy 
döntöttünk, hogy a soron 
következő műhelymunkát a 
fogvatartottak munkaerő-
piaci reintegrációjának szen-
teljük. 

Az Együttműködést fej-
lesztő tréningen kötött is-
meretségeket kihasználva a 
Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi Kirendelt-
ség két munkatársával, 
Pupné Nagy Erika és Kiss 
Tamás segítségével, vala-
mint a műhelymunka témá-
jából adódóan Németh Rita 
reintegrációs tanácsadóval 
közösen kezdtük meg az 
ötletelést. Figyelembe véve 
a projekt során szerzett 
tapasztalatainkat, miszerint 
a fogvatartottak vállalkozás 

indításával vagy külföldön 
képzelik el jövőjüket gyor-
san körvonalazódott a részt-
vevői kör (Ipartestület, Ka-
marák, Munkaügyi Kiren-
deltség, Személyzeti Szol-
gáltató és Tanácsadó cé-
gek). 

A program összeállítása 
már nem volt ilyen könnyű 
feladat. A célunk az volt, 
hogy a résztvevők megis-
merjék az Intézetet, a pro-
jektet, hogy rálátásuk nyíl-
jon a fogvatartotti populáci-
óra, az ítélet töltését, majd 
a szabadulást követő idő-
szakra. Ez képezte az alap-
ját az előadók kiválasztásá-
nak. 

Tóth Tamás bv. ezredes, 
büntetés-végrehajtási taná-
csos, intézetparancsnok 
Urat és Krucsay Mária alez-
redes Asszonyt, a Büntetés-
végrehajtási Osztály Vezető-
jét kértük fel a köszöntő és 
a megnyitó megtartására. 
Némethy Sándor alezredes 
Úr vállalta, hogy bemutatja 
a projektet, hisz szakmai 
felügyelőként rálátása van a 
Bv. Intézetben végzett mun-
kánkra. Az Együttműködést 
fejlesztő tréningről megis-
mert, Némethné Fodor Mari-
ann szociális és mentálhigié-
nés munkatárs a 
hajléktalanellátásról és a 
Savaria-Rehab Team Non-
profit Kft. által nyújtott szol-
gáltatásokról beszélt, hisz 
egy szabadulónak lakhatás 
nélkül megállni a helyét a 
munkaerő-piacon nagy kihí-
vás. 

Kardos Bernadett a VMK 
Szombathelyi Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi Kirendelt-
ség pszichológusa, tanács-
adója széleskörű tájékozta-
tást adott a munkanélküli-
ségtől kezdve az elítéltek 
munkaerő-piaci lehetőségein 
át az utógondozás fontossá-
gáig. Beszélt önismeretről, 

megküzdési stratégiákról, 
életvezetésről, a Munkaügyi 
Kirendeltség szolgáltatásai-
ról. 

Ezt követően első kézből 
hallhattak a résztvevők a 
fogvatartottak gondolatairól, 
mindennapjairól, lehetősé-
geikről. Jóvátételi program 
keretében mindkét stáb 
részéről 1-1 fogvatartott 
mesélt a múltjáról, jelenéről 
és a jövőbeni terveikről. 
Az ezt követő 
kerekasztalbeszélgetésen 
egy ilyen tartalmas délelőtt 
után bőven volt miről be-
szélgetni, vitázni, ötletelni. 
Az idő kevésnek is bizonyult. 
A moderátor szerepet Né-
meth Rita, reintegrációs 
tanácsadó kollégánk vállal-
ta. 

A műhelymunka zárását 
követően a résztvevőknek 
lehetősége nyílt intézetláto-
gatásra is, melyet Némethy 
Sándor alezredes Úr veze-
tett.  

Mind a programról, mind 
a cateringról pozitív vissza-
jelzést kaptunk. Többen 
jelezték, hogy szükség lenne 
még ilyen és ehhez hasonló 
találkozókra és hogy a kö-
vetkező műhelymunkán is 
örömmel résztvennének. A 
Szolgáltató cégek felajánlot-
ták a segítségüket mind a 
jelen lévő fogvatartottaknak 
a szabadulásuk utáni elhe-
lyezkedés segítésében, mind 
nekünk szervezőknek, hogy 
olyan cégek, vállalatok elér-
hetőségeit jutassák el hoz-
zánk, akik nyitottak lenné-
nek a szabadulók foglalkoz-
tatására. 

A műhelymunka szerve-
zőiként kolléganőmmel el-
mondhatjuk, hogy hasznos 
és jó kedélyű műhelymun-
kán vagyunk túl, melynek 
várható a folytatása. 

B e s z á m o l ó  a  s z o m b a t h e l y i  m ű h e l y m u n k á r ó l  
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Felhívjuk olvasóink figyel-
mét, hogy a Belügyminiszté-
rium a TÁMOP 5.6.3-12/1-
2012-0001 „A fogvatartot-
tak többszakaszos, társadal-
mi és munkaerő-piaci 
reintegrációja és az intenzív 
utógondozás modellje” ki-
emelt projekt keretében 
keresi azokat a fotókat, 
amely a projekt tevékenysé-
gét leginkább szimbolizálják. 
Célunk, hogy ráirányítsuk a 
figyelmet a fogvatartottak 
társadalomba való visszail-
leszkedését segítő aktivitás-
ra.  
A bemutatni kívánt tevé-
kenység: a bűnismétlés és 
a társadalmi kirekesztődés 
elleni fellépés, a reintegráció 
szerepe, a hátrányos hely-

zetben lévők társadalmi 
visszailleszkedésének segí-
tése.  
A fotókat az alább meg-
nevezett feltételekkel 
kérjük megküldeni:  
A beküldő személy 18 éves 
kort betöltötte. 
A fotókat e-mailben lehet 
beküldeni 
a tamop563@bm.gov.hu e-
mail címre. 
Egy e-mail max. 6 MB mé-
retű lehet. 
A megküldött képek file 
neveit a következőképpen 
nevezze el: sor-
szám_név_képcím Pl.: 
1_Tett Elek_Ébredés 
A JPG képek mérete: 300 
dpi, 21x30cm (3543×2380 
pixel) 

Maximum 2 db alkotás 
küldhető be. 
A részvételhez elengedhe-
tetlen a regisztrációs lap 
és a nyilatkozat megkül-
dése is. 
Beküldés határideje: 2014. 
június 18. 16.30 
Döntés várható ideje: 2014. 
június 20. 12.00 
A jövőben felhasználásra 

kiválasztott fotó(ka)t a 

www.tettprogram.hu honla-

pon, 2014. június 20-ig 

nyilvánosságra hozzuk. 

A központi Projektirodán 

2014. június 19-től új mun-

katárs dolgozik, Misz József 

pénzügyi referens.  

2014. június 1-től a Szegedi 

Fegyház és Börtön I. objek-

tumában Nagy Ágnes utó-

gondozó koordinátor kezdte 

meg munkáját. 

F o t ó p á l y á z a t  

Személyi változások a projektben 2014. június 

„Célunk, hogy 
ráirányítsuk a 
figyelmet a 

fogvatartottak 
társadalomba 
való 
visszailleszke-
dését segítő 
aktivitásra.” 
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E-mail: 

dobos.dorina@kih.gov.hu 

 

TERVEZETT RENDEZVÉNYEK 2014. JÚNIUS-JÚLIUS 

 

06.01:  Gyermeknapi rendezvényen, Kalocsán fotókiállítás - Állampusztai jóvátételi program 

06.02-03: Központi megvalósítók Munkaértekezlete- Budapest 

06.05:  „ Megbántam, jóvátenném”- jóvátételi program Nyíregyházán 

06.10-13: Motivációs Interjútechnika Tréning- Budapest 

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

06.16:  Jóvátételi program- Tereprendezés- Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda Veszprém 

06.16-17: Jóvátételi program- Tereprendezés- Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézet Győr 

06.16-19: Motivációs Interjútechnika Tréning- Budapest 

06.20:  II. Területi Műhelymunka- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Nyíregyháza) 

06.21:  Jóvátételi program- Kerékpárút tisztítása- Baracska 

06.25:  II. Területi Műhelymunka (jóvátételi programmal)- Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Miskolc) 

06.25:  II. Területi Műhelymunka- Hajdú-Bihar megye (Debrecen) 

06.25:  II. Területi Műhelymunka- Nógrád megye (Salgótarján) 

06.26:  II. Területi Műhelymunka- Főváros  

06.27:  IV. Területi Műhelymunka- Fejér megye (Dunaújváros) 

06.27:  Filmforgatás-Miskolc 

06.30:  III. Területi Műhelymunka- Bács-Kiskun megye (Kiskunhalas) 

07.02-04:  BM Szakmai Műhely Budapest 

07.07:  Jóvátételi program és filmforgatás- Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Solt – 

kerítés lefestése 

07.14-18: Jóvátételi program- Növényzet ritkítása, tereprendezés - Kálvária-domb Pécs 

07.19:  Jóvátételi program- Tereprendezés horgásztónál – Gyula 

07.31:  Stábértekezlet- Budapest 


