A projektben
kitűzött célok
A projekt célja a szabadságvesztés büntetést
töltő elítéltek, valamint az előzetes letartóztatás
alatt álló személyek társadalmi és munkaerő-piaci
reintegrációjának elősegítése, valamint a bűnismétlés
csökkentése. A többlépcsős folyamat során kiemelt
figyelmet fordítunk a fogvatartottak és szabadultak
egyéni szükségleteire, képességeik
fejlesztésére, és arra, hogy piacképes szakma
megszerzéséhez segítsük őket.

A program bemutatása
Az elítéltek reintegrációjának elősegítése érdekében
a munkaügyi terület, a büntetés-végrehajtás, valamint
az utógondozás szakterület együttműködése
eredményeként egymásra épülő szolgáltatáscsomagot biztosítunk:
•
fogvatartottak tájékoztatása a projekt
szolgáltatásairól,
•
a fogvatartottak készség- és
képességfejlesztése,
•
szakmaképzés megvalósítása,
•
intenzív utógondozás, munkaerő-piaci
tanácsadás humán szolgáltatások keretében.
A projekt az ország egész területére kiterjedően
lát el feladatokat a fogvatartottak és szabadultak
visszailleszkedése érdekében.

Humán szolgáltatások
A szolgáltatások országosan egységesek, de mindig
az egyéni szükségletekre épülnek. Cél a fogvatartottak
készségeinek és képességeinek fejlesztése,
így a bűnismétlés elkerülése és a társadalmi
kirekesztődés mértékének csökkentése.

1. Munkaerő-piaci reintegrációt segítő
szolgáltatások
munkaerő-piaci és információs
szolgáltatás,
álláskeresési tanácsadás,
álláskeresési technikák oktatása,
szabadulásra való felkészítés.
2. Társadalmi reintegrációt támogató
szolgáltatások
szabadulás előtti és utáni intenzív
utógondozás,
jóvátételi programok szervezése,
családi kapcsolatok helyreállítása,
helyi közösség érzékenyítése,
szabadulás utáni pszichés krízis kezelése
pszichológusok közreműködésével.
A projekt keretében szabadulást követően
6 hónapig van lehetőség az utógondozásra.
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családsegítő, gyermekjóléti intézmények,
civil és egyházi szervezetek,
helyi önkormányzatok,
munkáltatók, munkaügyi központok,
rendőrség, polgárőrség, bv. intézetek,
igazságügyi szolgálatok.

3. Önkéntesek és sorstárssegítők bevonása
A projektben önkéntesek is közreműködnek, főként
a természetes támogató hálóval nem rendelkező
fogvatartottak esetében. Így a szabadulás utáni
segítségnyújtás érdekében a szabadulást követően is
támogatást kaphat a korábbi elkövető.
4. Jóvátételi programok megvalósítása
A jóvátételi programok a családi és közösségi
kapcsolatok helyreállításának, illetve
a bűncselekménnyel okozott sérelmek
jóvátételének, a sértett, és a megsértett közösség
kiengesztelése érdekében történnek.

Együttműködések
a projekt keretében
1. Együttműködést fejlesztő tréning
Fontosnak tartjuk, hogy a társszakmák megismerjék
egymás tevékenységét, és felismerjék a közös
feladatellátás szükségességét. Háromnapos
felkészítés keretében találkozhattak és alakíthattak
ki együttműködéseket a társszakmák képviselői,
megvitatva az integrációs folyamat lehetőségeit,
szükséges lépéseit, a napi szintű feladatellátás
megkönnyítése érdekében.
2. Megyei műhelytalálkozók szervezése
a társszakmák bevonásával
Kerekasztal-beszélgetések a helyi szintű
együttműködések fejlesztése érdekében.
Különös tekintettel a következő intézmények
képviselői vannak jelen a rendezvényen:

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.
Szabadulás utáni utógondozás
Az utógondozó koordinátorok által végzett tevékenység
a helyi szintű szociális intézmények együttműködése
nélkül nem tud hosszú távon hatékony lenni,
a szabadultak visszailleszkedési esélyeinek növelése
érdekében hálózatok kialakulása a cél, főként
a következő területeken:

– lakhatási nehézségek megoldása,
– családdal, gyermekekkel történő
kapcsolat felvétele, ápolása,
– szociális támogatásokhoz való hozzáférés
elősegítése,
– munkahelykeresésben segítségnyújtás,
– civil és egyházi szervezetekkel kapcsolatfelvétel,
– hiányzó okmányok beszerzése.
A fizikai feltételek megléte mellett ugyanolyan
fontos a szabadultak krízisének feloldása, ebben való
támogatásuk.

A fogvatartottaknak nyújtott szolgáltatáscsomag
meghatározásánál kiemelt célunk:
– minél szélesebb körben elérhető legyen,
és vegye figyelembe a fogvatartottak
egyéni szükségleteit,
– a szabadulás időpontjára ügyfeleink
rendelkezzenek olyan készségekkel, amelyek
segítik őket családi problémáik kezelésében
és megoldásában,
– segítse elő a közösségi és társadalmilag elfogadott
értékekkel történő azonosulást, valamint
a munkaerőpiacra történő belépést.

Tájékoztató

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

kiemelt projektről

Készség- és
képességfejlesztés
A fogvatartottak részére tartott foglalkozások
a reális énkép és jövőkép kialakítását célozzák meg.
A fogvatartottak jártasságot szereznek önismeret,
konfliktuskezelés, döntéshozatal, tervezés,
problémamegoldás terén.

Szakmaképzés
A fogvatartottaknak biztosított képzés célja, hogy olyan
képzettséget szerezzenek, amellyel meg tudnak jelenni
a munkaerőpiacon, és hogy olyan releváns elméleti és
gyakorlati tudást szerezzenek, ami a mai munkaerő-piaci
elvárásoknak megfelel.
Az ország büntetés-végrehajtási intézeteiben szervezett
képzések az intézeti sajátosságok figyelembevételével
a következők lehetnek: térburkoló, ingatlanfenntartó
és karbantartó, asztalosipari szerelő, mezőgazdasági
munkás, bolti hentes, szobafestő, parkgondozó,
vízszigetelő, melegburkoló, építő- és anyagmozgató
gép kezelője, zsaluzóács.
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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.
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