Társadalmi
visszailleszkedést segítő
szolgáltatások
A szociális ügyintézés keretében segítséget kap
abban, hogy a lakhatáshoz, a munkavállaláshoz, az
egészségügyi ellátásokhoz szükséges hiányzó iratait be tudja szerezni. Tájékoztatást kap a lehetséges támogatásokról, igénylésének folyamatáról.
A segítő beszélgetés keretében – a büntetésvégrehajtási intézettel együttműködve – segítünk
Önnek megtervezni a szabadulásra felkészülést,
a sikeres visszailleszkedéshez szükséges szolgáltatásokat (pl.: életviteli, életvezetési tanácsadás,
tájékoztatás gyámhatósági eljárásról, szabadulás
helye szerint elérhető szolgáltatásokról, élelmiszer- és ruhaadományok beszerzési helyéről).
A korábban szabadult és sikeresen visszailleszkedett sorstársától is hasznos tapasztalatokat
hallhat arról, hogy a szabadulás után milyen nehézségekkel találkozhat.

Hozzátartozók bevonása,
családi kapcsolatok
helyreállítása
A projekt lényeges eleme, hogy lehetőséget biztosít az Ön hozzátartozójának segítésére is. Egyfelől segítő szolgáltatásokat vehet igénybe, másfelől a gyermekbarát látogatóhelyiségek
kialakításával támogatjuk Önöket a
családi kapcsolatok erősítésében.

Resztoratív
technikák/jóvátétel
A projekt lehetőséget biztosít Önnek jóvátételi
programban történő részvételre is, melynek célja
a fogvatartott számára a bűncselekménnyel való
szembenézés, a felelősségvállalás elősegítése, valamint az okozott kár szimbolikus helyreállítása.
Az előzetes letartóztatás alatt állók pedig az adott
élethelyzettel okozott kárt, sérelmet tudják szimbolikus módon helyreállítani.

Miben

segít
a TEtt-program?
Szolgáltatások
fogvatartottaknak

Mik lehetnek ezek?
• Saját alkotások elkészítése és felajánlása (pl.:
mesefigurák felfestése gyermekkórházak falára),
• előadások hátrányos helyzetű csoportok részére
(pl.: karácsonyi műsor időseknek),
• bűnmegelőzési és drogprevenciós célú előadások tartása,
• településtisztasági programokban történő
részvétel.

Utógondozás
A szabadulás utáni egy évben utógondozás keretében folytatódik Önnel az együttműködés.
Az elhelyezkedésben és a szabadulást követően
felmerült nehézségek megoldásában tud segítséget nyújtani a tanácsadó.

További információt az EFOP-1.3.3-16- 2016-00001
azonosító számú kiemelt projektről
a reintegrációs tiszteknél, illetve a tanácsadóknál kaphat.

A kiadvány
az EFOP-1.3.3-16-2016-00001
azonosító számú,
„Fogvatartottak
reintegrációja”
című kiemelt projekt
keretében készült.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A projektbe önkéntes alapon, kérelmi lap kitöltésével lehet jelentkezni, programba vonásáról a
Befogadási és Fogvatartási Bizottság dönt.

Egyéni Fejlesztési Terv
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Humán
szolgáltatások
Motivációs foglalkozások
A foglalkozások segítenek motivációjának fenntartásában. A szolgáltatások csak akkor érhetik el
a céljukat, ha Ön szeretne változni, változtatni. A
tanácsadó segítségével közösen megfogalmazzák azokat a célokat, melyek segítik Önt a szabadulást követően is a bűnismétlés elkerülésében
és a sikeres visszailleszkedésben.

Munkaerőpiaci
szolgáltatások
A szolgáltatáscsomag keretében a tanácsadó tájékoztatást nyújt Önnek az elhelyezkedési lehetőségeiről, segíteni tud a pályaválasztással vagy
pályamódosítási elképzeléseivel kapcsolatban.
Lehetőséget biztosít az álláskereséshez szükséges képességei fejlesztésére, valamint csoportos
és egyéni foglalkozás keretében is megismerkedhet az álláskeresés rejtelmeivel:
•
•
•
•
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EFOP-1.3.3-16-2016-00001
azonosító számú
kiemelt projekt

A projektbe bevont fogvatartottak negyede vehet
részt szakmaképzésen. A szakmaképzés során piacképes szakmát szerezhet. Az elméleti és gyakorlati oktatások során olyan ismereteket sajátíthat el,
melyek szabadulás után segítséget jelentenek az
elhelyezkedésben.
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A büntetés-végrehajtási intézetben dolgozó tanácsadó Önnel közösen felméri, hogy milyen
nehézségek, problémák merülhetnek fel a szabadulása utáni visszailleszkedésben. Ezek alapján
személyre szabott fejlesztési tervet készítenek. Ez
rögzíti, hogy Ön mely szolgáltatásokban vállalja az
együttműködést. Az Egyéni Fejlesztési Terv elkészítése során a tanácsadó figyelembe veszi azokat
a szolgáltatásokat is, melyekben eddig részt vett,
vagy éppen részt vesz a büntetés-végrehajtási intézetben töltött idő alatt.

Szakmaképzés

V

Jelentkezés

A kompetenciafejlesztés keretében csoportfoglalkozásokon vehet részt. A foglalkozás célja, hogy
képességet és jártasságot szerezzen önismeret,
konfliktuskezelés, kommunikáció, életvezetés, agressziókezelés, döntéshozatal, tervezés, valamint
problémamegoldás terén. A csoportfoglalkozások sikeres teljesítéséhez letöltő házakban 3 darab, előzetes házakban 2 darab 30 órás csoportfoglalkozáson szükséges részt venni.
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A projekt célja a várhatóan 5 éven belül szabaduló fogvatartottak, előzetes letartóztatás alatt álló
személyek visszailleszkedésének erősítése, a bűnismétlés kockázatának csökkentése, valamint a
hozzátartozók számára nyújtott szolgáltatásokon
keresztül a befogadásra alkalmas környezet megteremtése.

Kompetenciafejlesztés
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A projekt célja,
fogvatartotti célcsoportja

Milyen egy jó önéletrajz?
Mire számíthat egy állásinterjún?
Hogy tud könnyedén beilleszkedni az új
munkahelyen?
Hogyan tudja hosszú távon megtartani
munkahelyét?

