A PROJEKT SZÜKSÉGESSÉGÉT ALÁTÁMASZTÓ TÉNYEZŐK
BEMUTATÁSA
A fogvatartottak – szociális helyzetük vonatkozásában – jellemzően a társadalom
legmarginalizáltabb rétegét alkotják, így foglalkoztatásuk kiemelt jelentőségű
kérdés, hiszen nagymértékben határozza meg a szabadulás utáni megélhetési
stratégiák lehetséges körét, illetve a reintegráció lehetőségének feltételeit. A fogvatartottak iskolai végzettsége és munkatapasztalata szignifikánsan alacsonyabb
az országos átlagnál. Ilyen hátrányos szociális helyzetben lévő rétegnél pedig különösen fontos fokozott figyelmet fordítani ezen reintegrációt elősegítő képzésekre, szolgáltatásokra.
A fogvatartottak szocioökonómiai státuszát tekintve tehát mindenképp indokolt olyan reintegrációs projektek létrehozása, melyek pozitív irányba képesek
elmozdítani a reintegráció esélyét. A büntetés-végrehajtási intézetben eltöltött
idő során a fogvatartott kapcsolati hálója az idő múlásával gyengül, a tapasztalatok alapján öt év után leépül. Ezért olyan projekt megvalósítása a cél, melyben a
fogvatartott társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációját egyaránt elő tudjuk segíteni. A projekt keretében fontosnak tekintjük a hozzátartozóknak nyújtott szolgáltatásokat is, egyfelől csökkenti a hozzátartozók társadalmi kirekesztődésének
mértékét, másfelől elősegíti a szabadult befogadó környezetbe történő beilleszkedését. A helyi közösségek megszólítása is erősíti ezt a kettős célt.

A PROJEKT ELŐZMÉNYEI
TÁMOP-5.6.2. kiemelt projekt
A TÁMOP-5.6.2/1-2010-0001 számú kiemelt projekt II. szakaszának megvalósítása során az elítéltek reintegrációjának elősegítése céljából a munkaügyi terület,
a büntetés-végrehajtási, valamint a börtönpártfogás, utógondozás szakterület
együttműködése, egymásra épülő szolgáltatáscsomag biztosítása valósult meg
a kiemelt projekt megvalósítási területén lévő valamennyi büntetés-végrehajtási
intézetben (Észak-Magyarország régió, Észak-Alföld régió, valamint Dél-Dunántúl
régió büntetés-végrehajtási intézetei).
Az alprojektbe bevont személyek száma 2012. július 31-éig 2303 fő volt, ebből
1758 fogvatartott számára készült Egyéni Fejlesztési Terv, a készségfejlesztést sikeresen 689 fő végezte el. A programban 312 fogvatartott szerzett OKJ-s szakképesítést vagy végezte el a betanító képzést.
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A TÁMOP-5.6.2. projektet követően országos projekt indult, így minden intézetben lehetővé vált, hogy az átszállított fogvatartottak folytathassák a megkezdett
reintegrációt segítő folyamatot.

TÁMOP-5.6.3. kiemelt projekt
A négy szakaszból álló fogvatartotti program során 5766 fő került bevonásra a
fejlesztési folyamatba, akik közül 1218 fő szerzett szakmai bizonyítványt 70 szakmaképzés során. A fogvatartottaknak lehetőségük volt új, piacképes szakmák
megszerzésére, pl. építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető szakirány), ingatlanfenntartó és karbantartó, asztalosipari szerelő, konyhai kisegítő,
szobafestő, faipari gépkezelő.
A fogvatartottak szakmaképzésének bemeneti követelménye a 60, illetve 90
órás készség- és képességfejlesztő tréningeken/kompetenciafejlesztő foglalkozásokon való részvétel volt. A foglalkozások kiemelt célja az önismeret, a kommunikáció fejlesztése, a konfliktuskezelési és életvezetési technikák megismerése, az
agressziókezelés elsajátítása volt, mely tevékenység során 2194 fő fejlesztését valósítottuk meg. Összehangolt humánszolgáltatásokat nyújtottunk a fogvatartás
alatt a készségek szinten tartása és fejlesztése, a szabadulás utáni első lépések
megtétele, a társadalmi visszailleszkedés, valamint a munkaerőpiacon való elhelyezkedés támogatása érdekében 2460 fogvatartottnak.
A helyi közösségek visszafogadásra történő felkészítését is szem
előtt tartottuk, ennek elősegítésére
szimbolikus jóvátételi programokat
szerveztünk 85 alkalommal. Ennek
célja a bűncselekmény elkövetése
miatti károkozással történő szembenézés, a felelősségvállalás elősegítése, és a helyi közösség kiengesztelése volt.

AZ EFOP-1.3.3. KIEMELT PROJEKT CÉLJA

válni. A büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak visszaesési aránya 50% körül van. A
probléma kezelésének egyik lehetséges útja a
másodlagos, harmadlagos prevenció erősítése,
azaz a szabadultak reintegrációs esélyeinek növelése. A projekt célja – építve az előzményprojektek tapasztalataira és eredményeire – a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést
töltő elítéltek, az előzetes letartóztatás alatt
álló személyek társadalmi és munkaerőpiaci
reintegrációjának erősítése és az elkövetők
bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében reintegrációs program megvalósítása.
Ezért kiemelten fontos a fogvatartotti célcsoporttal foglalkozó szakemberek felkészítése,
egységes és korszerű ismeretekkel való ellátása annak érdekében, hogy képessé váljanak a
reintegrációt segítő szolgáltatások egységes alapelvek mentén történő, magas
színvonalú biztosítására. A projekt egyrészt fókuszál a fogvatartottak és hozzátartozók segítésére (személyiség- és kompetenciafejlesztés, képzés és humánszolgáltatás), másrészt a modell befogadására alkalmas környezet megteremtését célozza meg. A projekt az összehangolt reintegrációt segítő szolgáltatási rendszerben
egységes, a fogvatartottak többsége által igénybe vehető, de egyéni adottságokhoz illeszkedően differenciált fejlesztésekre ad lehetőséget, hozzájárulva ezzel a
bűnismétlés és a társadalmi kirekesztődés mértékének csökkentéséhez.

A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK HELYSZÍNEI
A projekt az ország kevésbé fejlett
(Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) régióira terjed ki, az ott található büntetés-végrehajtási
intézetekben
valósul meg.

A szabadságvesztés letöltése alatt megvalósuló reintegrációs program célja, hogy
az elítélt szabadulásakor belső meggyőződésből szándékozzon és célirányos
külső segítség igénybevételével képes legyen a társadalom jogkövető tagjává
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Tekintettel a fogvatartottak lehetséges átszállítására, és a szabadulás helyére,
a Közép-Magyarország régióban költségvetési forrásból valósítunk meg a fogvatartottak számára reintegrációs programot a projekttel azonos szakmai tartalommal, így biztosítva a szolgáltatások országos elérhetőségét.

A KIEMELT PROJEKT KÖZVETLEN CÉLCSOPORTJA
• reintegrációs tevékenységet megvalósító szakemberek, önkéntesek, sorstárssegítők, pártfogás területén dolgozók, munkaügyi szervezet munkatársai
(továbbiakban együtt szakember),
• a büntetés-végrehajtás rendszeréből a projekt megvalósítása és fenntartási
időszaka alatt szabadult személyek,
• a projektbe való belépéskor a kevésbé fejlett régiók egyikében szabadságvesztés büntetésüket töltő és előzetes letartóztatás alatt álló fogvatartottak,
• a fogvatartottak és szabadultak családtagjai
A projekt eredményeinek hasznosulása érdekében a jogerősen elítéltek közül az
1-5 éven belül, illetve az előzetes fogvatartottak esetében a bűncselekmény típusa alapján várhatóan 5 éven belül szabadulók részvétele indokolt, várhatóan
esetükben legnagyobb a szolgáltatáscsomag reintegrációs hozadéka.

AMIT NYÚJTUNK – SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
FOGVATARTOTTAKNAK
A PROJEKT KERETÉBEN 4000 FOGVATARTOTT SZÁMÁRA BIZTOSÍTUNK
SZOLGÁLTATÁSOKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT:
• fogvatartottak toborzása, tájékoztatása,
• a fogvatartottak gyakorlati felkészítése (személyiség-, készség- és képességfejlesztés),
• a fogvatartottak szakképzése,
• szabadulásra felkészítés: humánszolgáltatások egyéni és csoportos formában,
• szabadulás utáni utógondozás.

Fogvatartottak toborzása, tájékoztatása
A toborzás és tájékoztatás során a fogvatartottak megismerik a projekt szolgáltatásait, bemutatásra kerül a reintegrációs program. A programba jelentkezők kiválasztása a büntetés-végrehajtási intézetben működő Befogadási és

KÖZVETETT CÉLCSOPORT
Az adott helyi közösség, a fogvatartottak és szabadultak lakókörnyezete (települések, településrészek), valamint a büntetés-végrehajtási intézetek közelében
lévő települések, illetve azok lakosai, lakossági csoportjai, resztoratív (kárhelyreállító) programok résztvevői.
A projekt megvalósításába bevonni kívánt érintettek: munkáltatók; közfoglalkoztatók; sértett, sértetti közösség; sértettek hozzátartozói; a büntetés-végrehajtási
szervezet teljes állománya; segítő szervezetek.
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Fogvatartási Bizottság döntése alapján valósul meg, mely ülésen a projektmunkatárs is részt vesz. A döntés szólhat a programba vonásból, illetve – a tanácsadók
ügyfélszámától függően – a jelentkező várólistára helyezéséről, vagy elutasításáról. Ezt követően a tanácsadó elkészíti a reintegrációs szolgáltatások alapjául szolgáló Egyéni Fejlesztési Tervet a fogvatartott részére, melyben meghatározásra
kerülnek a fogvatartotti szükségletek és a tanácsadó által javasolt szolgáltatástípusok.

Piacképes szakmaképzések: fogvatartottak szakképzése a munkaerőpiaci
igények, valamint a fogvatartottak kompetenciájának megfelelő szakmákra
A PROJEKT VÁLLALÁSA, HOGY 1000 FOGVATARTOTT SIKERES VIZSGÁT TESZ
ÉS SZAKMÁT SZEREZ.

A fogvatartottak egységes tematikában megvalósuló kompetenciafejlesztése (személyiség-, készség- és képességfejlesztése)

A fogvatartottak iskolarendszeren kívüli szakképzése során a munkaerőpiaci igényekhez, valamint a fogvatartotti kompetenciákhoz igazodva az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképzések, részszakképzések, akkreditált, betanító
jellegű egyéb szakmai elméleti és gyakorlati képzések, valamint a képzésekhez
kapcsolódó szakmai gyakorlat kerül megvalósításra.

A PROJEKT VÁLLALÁSA, HOGY 1800 FOGVATARTOTT SIKERESEN ELVÉGZI
A KOMPETENCIAFEJLESZTÉST.

Humánszolgáltatások biztosítása fogvatartottaknak

A kompetenciafejlesztő foglalkozások olyan strukturált csoportfoglalkozások,
melyek a humánszolgáltatások (munkaerőpiaci és társadalmi reintegrációt segítő egyéni és csoportos foglalkozások) rendszerébe illeszkednek. A csoportfoglalkozásokat a projektben közreműködő szakmai megvalósítók vezetik a segítő/
tanácsadó folyamat szerves részeként.
Letöltő ház esetén 3×30 órás, előzetes ház esetén 2×30 órás foglalkozáson
vesznek részt a fogvatartottak.

1. Egyéni és csoportos motivációs foglalkozások szervezése
Az egyéni beszélgetések, csoportfoglalkozások, a kompetenciafejlesztő foglalkozások és a szakmaképzések csak akkor érhetik el a céljukat, ha a fogvatartottak
belső motivációból, önmaguk szeretnének változni, változtatni. Ez a belső motiváció a fogvatartottak esetében általában nagyon alacsony szinten áll, ezért különösen fontos a program kezdetétől az utolsó pillanatig a motivációjukat fenntartani, a kitartásukat megerősíteni.

Célja: a reális énkép és önismeret kialakítása a társadalmi normák mentén, felkészítés a társadalmi, munkaerőpiaci reintegrációra. A foglalkozások révén a fogvatartottak képességet és jártasságot szereznek önismeret, konfliktuskezelés, döntéshozatal, tervezés, problémamegoldás terén. A fiatalkorú fogvatartottak – mint
kiemelt figyelmet igénylő csoport – részére életvezetési tréninget szerveznek,
melynek célja az életviteli készségek fejlesztése.
Tartalma: önismereti, agressziókezelési, konfliktuskezelési, kommunikációs, életvezetési, valamint a felmért szükséglet alapján egyéb készség- és kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozások a fogvatartottak számára. A csoportok kialakítása
és a kompetenciafejlesztő foglalkozás típusának meghatározása a segítő folyamatban felmerült szükségletek/tapasztalatok alapján és a büntetés-végrehajtási
intézet releváns szakembereinek bevonásával történik.
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2. Munkaerőpiaci és információs szolgáltatás nyújtása, álláskeresési tanácsadás, kulcsképességek fejlesztése, álláskeresési technikák oktatása
• Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása (egyéni/csoportos): a szolgáltatás célja, hogy a munkaerőpiaci részvétel növeléséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez, az inaktivitás csökkentéséhez és a munkaerőpiaci és
szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról a célcsoport megfelelő, teljes körű és naprakész tájékoztatást kapjon.
• Életpálya-tanácsadás (egyéni): olyan komplex folyamat/szolgáltatás,
amely az egyéni kompetenciák figyelembevételével segíti az egyént az életkor-specifikus pályaválasztási, pályamódosítással összefüggő, pályakorrekciós elakadások kezelésében, valamint a kapcsolódó problémákra való megoldás megtalálásában.
• Pályaválasztási tanácsadás: elsősorban azoknak a fogvatartottaknak javasolt, akik az általános iskola befejezése után középiskolai tanulmányaikat nem
fejezték be, de munkatapasztalattal rendelkeznek. Tapasztalatok, ismeretek
összegzése; érdeklődési körök, képességek feltérképezése; a kiválasztott vagy
elképzelt szakmáról, foglalkozásról információnyújtás; valamint a felnőttképzés lehetőségeiről szóló információk átadása történik a tanácsadás során.
• Pályamódosítási tanácsadás: főbb témái az új pályaelképzelés, a képzési
lehetőségek, a tanulási képességek felmérése és a döntési készségek fejlesztése, melyek öndefiníciós eljárások alkalmazásával támogatottak.
• Álláskeresésre való felkészítés, kompetenciafejlesztés: azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése, amelyek a szabadulás utáni sikeres munkavállalást biztosítják.
– álláskeresési tanácsadás (egyéni),
– kulcsképesség fejlesztés (csoportos),
– álláskeresési technikák oktatása (csoportos),
– munkahelyi szocializáció (egyéni),

Társadalmi reintegrációt elősegítő szolgáltatások

• Segítő beszélgetés/tanácsadás és tájékoztatás biztosítása a fogvatartotti
szükségletek alapján az egyéni esetkezelés során.
• Önsegítő csoport facilitálása: a szabadultak számára sorstárssegítő (korábban szabadult, sikeresen visszailleszkedett személy) bevonásával a tanácsadó segíti az önsegítő csoport szervezését, koordinálását.

A szabadulás utáni beilleszkedés elősegítése érdekében a természetes támogató háló megerősítése, felkészítése a visszafogadásra, a helyi közösség
érzékenyítése
A természetes támogató háló megerősítése egyfelől a hozzátartozók projektbe
vonásával, a számukra nyújtott szolgáltatásokkal, másfelől a helyi közösség érzékenyítése a rendszerszemléletű szociális munka eszközeivel történik. A társas
kapcsolatokkal nem, vagy alig rendelkező fogvatartottak esetében kiemelten
fontos, hogy a szabadulás időpontjára már rendelkezzenek támogató személyekkel, ennek érdekében önkénteseket vonunk be.

Helyreállító technikák alkalmazása, facilitálás, a családi kapcsolatok helyreállítása, illetve a bűncselekménnyel okozott sérelmek jóvátétele, a sértett és a megsértett közösség kiengesztelése érdekében
1. Családi kapcsolatok helyreállítása
A fogvatartotti motiváció fenntartásában különösen nagy szerep jut a családi kapcsolatoknak,
azok minőségének.
A tevékenység a szociális munka
eszköztárával valósul meg (szociális munka családokkal).

A társadalmi beilleszkedést a szociális munka eszköztárával segítjük elő: szociális
ügyintézéssel és a segítő beszélgetés elemeire építő egyéb egyéni tanácsadással/
tájékoztatással.
• Szociális ügyintézés: ennek keretében kiemelt cél, hogy a fogvatartott a szabadulás időszakára rendelkezzen megfelelő lakhatással, valamint a munkavállaláshoz, az egészségügyi ellátáshoz szükséges iratokkal.
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2. Jóvátételi programok előkészítése, szervezése, megvalósítása
A jóvátétel célja az okozott sérelem, kár szimbolikus helyreállítása. A jóvátétel során a fogvatartottak nem a közvetlenül érintett sértetti körnek nyújtják a jóvátételt, így nem az okozott kárt állítják helyre, nem függ össze az elkövetett bűncselekmény és a jóvátétel tárgya. A helyi közösség számára megszervezett jóvátételi
programok célja egyfelől a fogvatartott számára a bűncselekmény okozásával,
illetve annak okozatával való szembenézés és a felelősségvállalás elősegítése, tudatosság növelése, valamint a szimbolikus módon a helyi közösség számára történő jóvátétel során megjelenő közösségi értékekhez, érdekekhez való elköteleződés erősítése miatt létrejövő bűnmegelőzési hatás elősegítése. Másfelől a helyi
közösség érzékenyítése, a jóvátétel elfogadásával a társadalmi visszailleszkedés
elősegítése. Programunk nem csak a bűncselekmény elkövetésének szimbolikus
jóvátételére irányul, az előzetes letartóztatással kialakult élethelyzet kapcsán, a
büntetőeljárással érintett családok, a közvetlen környezet, a kisközösségek és a
társadalom számára is jóvátételt tudnak nyújtani akár az előzetes letartóztatásban lévő fogvatartottak is.

Szabadultak utógondozása/utánkövetése
A humánszolgáltatások a szabadulást követő első évben is elérhetőek a fogvatartottak részére. A szabadultakkal folytatott munka középpontjában a sikeres
munkába állás és a helyi közösségbe történő beilleszkedés áll, ennek érdekében
elősegítjük a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal és a közösségben elérhető segítő szervezetekkel való együttműködést.

AMIT NYÚJTUNK – SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
A FOGVATARTOTTAK HOZZÁTARTOZÓI SZÁMÁRA
A PROJEKT VÁLLALÁSA, HOGY A FOGVATARTOTTAK HOZZÁTARTOZÓI KÖZÜL 1000 FŐ RÉSZESÜL HUMÁNSZOLGÁLTATÁSBAN.
A projekt keretében nyújtott csoportos hozzátartozói szolgáltatásokat lehetőség
szerint a beszélőkre építjük rá, figyelmembe véve azt, hogy a hozzátartozót további költségekkel ne terheljük, valamint azt, hogy az infrastrukturális feltételeket a csoportfoglalkozáshoz elsősorban a bv. intézetben tudjuk biztosítani. Ahol
az infrastrukturális feltételek a csoportfoglalkozáshoz nem adottak, ott a tanácsadók egyéni foglalkozásokat valósítanak meg.

Hozzátartozók toborzása, tájékoztatása
A projekt keretében a fogvatartottak hozzátartozóit a fogvatartottak útján érjük el.
A bv. intézeti szakemberek (reintegrációs tisztek és pártfogó felügyelők) is segítik
a hozzátartozók tájékoztatását és kiválasztását a programba történő bevonáshoz.

Munkaerőpiaci és információs szolgáltatás nyújtása, álláskeresési tanácsadás, kulcsképességek fejlesztése, álláskeresési technikák oktatása
A hozzátartozók számára nyújtott munkaerőpiaci reintegrációt segítő szolgáltatások célja, hogy a szabadultat visszafogadó család stabilabb élethelyzetbe
kerüljön, stigmatizációjuk és a kirekesztődésük mértéke csökkenjen. A munkát
vállaló családtag a szabadult motivációját is erősíti, valamint személyes példáján
keresztül segíti a közösségi értékek melletti elköteleződést. Mindez hozzájárul a
bűnismétlés kockázatának csökkentéséhez.

Társadalmi reintegrációt elősegítő szolgáltatások a hozzátartozók számára
• Szociális ügyintézés: Kiemelten fontos a szabadulás utáni visszafogadás és
sikeres reintegráció érdekében, hogy a hozzátartozónak is rendezett legyen
a lakhatása, rendelkezzen a munkavállaláshoz és az ellátásokhoz szükséges
iratokkal, valamint azon ellátásokhoz, melyekre jogosult, biztosított legyen
a hozzáférése.
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• Segítő beszélgetés/egyéni tanácsadás és tájékoztatás: A hozzátartozói
szükségletek alapján segítő beszélgetés, egyéni esetkezelést biztosítunk. Előzetesen fogvatartottak hozzátartozói körében szükség esetén krízisintervenció
nyújtása, a hozzátartozók felkészítése, tájékoztatása a büntetőeljárással és a
büntetés-végrehajtással kapcsolatosan őket érintő kérdésekben. Fontos megelőzni, csökkenteni szegregációjukat. Jogerősen fogvatartottak esetén a visszafogadás előkészítése a fő cél, ehhez a hozzátartozó kirekesztődésének megelőzése, helyi közösségbe történő integrációjának erősítése elengedhetetlen.

Hozzátartozói csoport facilitálása
A hozzátartozók számára a tanácsadó segíti a hozzátartozói csoport szervezését,
koordinálását. A tanácsadó méri fel a hozzátartozók igényeit a csoporton való
részvételre, valamint nyújt tájékoztatást annak időpontjáról és helyszínéről.

LÁTOGATÓHELYISÉGEK GYERMEKBARÁTTÁ TÉTELE ÉS
A CSALÁDI BESZÉLŐK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
A projekt célcsoportjai között nem csak a fogvatartottakat nevesíti, hanem azok
szűkebb-tágabb közösségeit is. A társadalomba történő sikeres visszailleszkedésnek egyik fontos eleme a családdal történő rendszeres találkozás és ezen idő minőségi eltöltése. Fontos, hogy a gyermekek számára is megfelelő, a körülményekhez képest kellemesebb környezetben valósuljanak meg a családi találkozások. A
gyermekek személyiségfejlődése szempontjából is fontos, hogy ne egy számukra
rideg, taszító környezetben találkozzanak a szüleikkel.
Egyes intézetekben a fogvatartotti étkezdék szolgálnak a rendszerint szombati
napokon lebonyolítandó látogatások végrehajtására. Amennyiben látogatóhelyiség rendelkezésre is áll, a látogatás céljára szolgáló helyiségekben gyermekbarát
rész jelenleg több intézetben nem áll rendelkezésre. A helyiségek gyermekbaráttá tétele során azt a célt kívánjuk elérni, hogy a helyiségben lévő gyermeksarok
kialakítása hasonlítson az óvodai környezethez, legyen színes, barátságos, családias, kreatív. Így a látogatás során a hozzátartozók - amennyiben a gyermekeket is magukkal hozzák - elősegítik a fogvatartott szülői szerepének fenntartását,
erősítését. A látogatás alkalmával a gyermekek szüleikkel közösen elfoglalhatják
magukat, a kellemes környezetben eltöltött közös családi program (mesefilmet
nézhetnek, rajzolhatnak hozzátartozóiknak, olvashatnak, játszhatnak) elősegíti a
kötődés kialakítását, fennmaradását, erősítését.
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A MODELL BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS KÖRNYEZET
MEGTEREMTÉSÉT CÉLZÓ PROJEKTELEMEK
A járási hivatalok foglalkoztatási osztálya és megyei kormányhivatalok
igazságügyi osztálya munkatársainak tájékoztatása, felkészítése, érzékenyítése az együttműködés és elköteleződés erősítése, a szabadultakkal
való hatékonyabb közös munka biztosítása érdekében.
• A kormányhivatalok munkatársainak tájékoztató kiadványt készítünk a projektről.
• Az ügyfélfogadási helyszín biztosítására vonatkozóan megállapodás kerül
megkötésre a kormányhivatalokkal. Mivel a szabadultak többsége nem a
büntetés-végrehajtási intézet szerinti településre szabadul, szükséges, hogy
a tanácsadóknak eseti jelleggel lehetősége legyen arra, hogy a járási kirendeltségeken fogadják a szabadult projektügyfeleket és részükre humánszolgáltatásokat is nyújtsanak, ezzel elősegítve a szabadultak foglalkoztatási, illetve közfoglalkoztatási rendszerbe történő bevonását.
Szakmai fórumok szervezése a megye/régió területén a szabadultak reintegrációjában résztvevő állami és civil szervezetek szakemberei, valamint
potenciális munkáltatók részére.
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Szakmai műhelymunka
Célja a reintegrációs jó gyakorlatok összegyűjtése, a szervezetek számára kapcsolatépítési lehetőség biztosítása, annak felmérése, hogy a gyakorlatok közül mi az,
ami a bv. szervezet napi működésébe szakmailag beilleszthető, ezek forrásigényének feltárása. A műhelymunkán kapott információk alapján megtörténik a
nem beépíthető elemek hosszú távú fenntarthatóságához szükséges forrásigény
felmérése, a forrásteremtés lehetőségének vizsgálata.
Munkaadói kerekasztal
Munkaadói kerekasztal-beszélgetést szervezünk a szabadultakat foglalkoztató potenciális munkaadóknak. A rendezvényen a bv. intézeti munkáltatás kerül bemutatásra a bv. gazdasági társaságok bevonásával, valamint bemutatásra kerülnek a fogvatartottak számára nyújtott reintegrációs szolgáltatások is. Terveink szerint a cégek
külső partnerei is beszámolnak a fogvatartottak foglalkoztatásáról, majd a résztvevő
munkáltatókkal megvitatjuk a szabadultak foglalkoztatásának lehetőségeit.
Resztoratív technikák és a szociális munka eszközeinek alkalmazása lakosságcsoportok érzékenyítése céljából
A helyi közösség érzékenyítése a resztoratív technikák alkalmazásával (elsősorban
jóvátételi programok megvalósítása és a program helyszínein tábla kihelyezése a
jóvátétel tényéről) és a közösségi szociális munka eszközeivel történik.
Roadshow szakembereknek
A projekt eredményeit, tevékenységeit bemutató 5 roadshow is szolgálja a helyi
közösség érzékenyítését, olyan szakemberek tájékoztatásán keresztül, akik a szabadultakkal és családtagjaikkal kapcsolatban vannak (pl. gyermekvédelmi szakemberek, pedagógusok, állami, egyházi és civil segítő szervezetek munkatársai).
Kiadvány munkáltatóknak
A munkáltatók számára „Tájékoztató füzet munkaadók részére” címmel kiadványt készítünk, melynek célja a munkaadói oldal érzékenyítése a szabadultak foglalkoztatására.
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A PROJEKTMONITORING ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA
Kutatás – Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
A kutatás célja:
• A fogvatartottak reintegrációjára befolyással bíró kockázati tényezők feltárására, a kockázatelemzés és -kezelés rendszerére, eredményeire irányuló kvalitatív jellegű vizsgálatok lebonyolítása.
• A fogvatartottak reintegrációs igényeinek és szükségleteinek felmérése.
• Szoftverfejlesztés.
• A modellkörlet hatékonyságának vizsgálata, költség-haszon elemzés készítése.

Projektmonitoring és projektértékelés – Belügyminisztérium
Célja:
• Projektértékelési dokumentumtár létrehozása.
• A reintegrációt mérő makroszintű adatok feltérképezése.
• A TÁMOP-5.6.3. projekt hosszabb távú és az EFOP-projekt rövid távú számszerű eredményeinek felmérése.
• A büntetés-végrehajtási intézetekben folyó szakképzés lehetőségeinek feltérképezése szükségletfelméréssel.
• A büntetés-végrehajtás, valamint a foglalkoztatási szervek és kirendeltségeik együttműködésének elősegítése, értékelése a volt fogvatartottak sikeres
reintegrációja érdekében.
• Reintegrációs szolgáltatáscsomag kialakítása és a szakmai munka minőségbiztosítása, minőségfejlesztése.
• A szakmai megvalósítók által tartott kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozás minőségfejlesztése, eredményességének vizsgálata.
• Fogvatartotti szakképzés minőségbiztosítási célú monitoringjának megvalósítása.
• Szabadultak utógondozásának minőségellenőrzése, eredményességének
vizsgálata.
• Műhelymunka-sorozat megszervezése.
• Javaslatcsomag kidolgozása a projekt keretében kialakított szakmai, módszertani fejlesztések tapasztalatainak a büntetés-végrehajtási szervezet működésébe való beépítésére.
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A TEtt-programról minden információt megtalál a www.tettprogram.hu
weboldalon, vagy keresse a TEtt-program oldalát a Facebook-on:
https://www.facebook.com/Tett.Program
További információk: www.bv.gov.hu/efop
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