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A „Fogvatartottak reintegrációja” című, EFOP-1.3.3-16-2016-00001
azonosító számú kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 2016-2020 között.
A projekt megvalósítása során stabil együttműködési rendszert kívánunk
kialakítani a partnerszervezetekkel, kiemelten a kormányhivatalokkal.
A kormányhivatalokkal együttműködési megállapodást kötöttünk ügyfélfogadási helyszín biztosítására és a közfoglalkoztatási kapcsolattartói
listához való hozzáférésre, a szabadulás utáni utógondozás megvalósítása
érdekében. Mivel a fogvatartottak többsége nem a büntetés-végrehajtási intézet szerinti településre szabadul, szükséges, hogy a tanácsadóknak
eseti jelleggel lehetősége legyen a járási kirendeltségeken fogadni a szabadult projektügyfeleket és részükre humán szolgáltatásokat nyújtani,
ezzel elősegítve a szabadultak foglalkoztatási, illetve közfoglalkoztatási
rendszerbe történő bevonását.
Az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017 (III. 20) Korm. határozat a közfoglalkoztatás 2017. év egyik céljaként nevesíti a büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak társadalmi beilleszkedésének elősegítését.
Ezért szükséges, hogy a közfoglalkoztatás rendszeréhez kapcsolódva valósuljon meg az utógondozási projektelem.
A humán szolgáltatásokat a szabadulást követő egy éven keresztül tudja
biztosítani a projekt. A szabadultakkal folytatott munka középpontjában
ekkor a munkahelykeresés, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat rendszerével való együttműködés, valamint a helyi közösségbe történő beilleszkedés elősegítése áll.
A megyei kormányhivatalok és járási hivatalok közfoglalkoztatási és
munkaerőpiaci feladatokat, valamint a gyámügyi és igazságügyi feladatokat
ellátó szervezeti egységeinek munkatársaival folyamatos kapcsolatot kívánunk kiépíteni, az együttműködés és elköteleződés erősítése, a szabadultakkal való hatékonyabb közös munka biztosítása érdekében.
Az együttműködés alapvető feltétele, hogy partnereinknek bemutassuk a
projekt céljait, folyamatát, szolgáltatásait. Jelen kiadvány ezt a célt szolgálja.
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A projekt céljait a TÁMOP-5.6.2. és a TÁMOP-5.6.3. kiemelt projektek
eredményeit és tapasztalatait figyelembe véve alakítottuk ki:
– a társadalmi és a munkaerőpiaci reintegráció erősítése a jogerős szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, valamint az előzetes letartóztatás alatt álló személyek tekintetében,
–
az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében
reintegrációs programok megvalósítása,
– a társadalmi kirekesztődés mértékének csökkentése.
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A projekt célcsoportjai és tevékenységei:
1. A fogvatartottak egyes csoportjai – előzetes letartóztatottak, jogerősen elítéltek, nők, férfiak, fiatalkorú és felnőtt fogvatartottak –,
valamint a projekt időtartama alatt szabadultak számára személyiség- és kompetenciafejlesztő, valamint képzési és utógondozási programokat valósít meg, reintegrációs szolgáltatásokat nyújt
egyéni és csoportos formában. Egységes, a fogvatartottak többsége
által igénybe vehető, de egyéni adottságokhoz illeszkedően differenciált fejlesztésekre ad lehetőséget.
2. Fontos cél a hozzátartozók segítése is. Elsősorban azért, mert
egyrészt ők közvetlenül hatnak a fogvatartottak mindennapjaira,
erősíteni tudják a fogvatartottak motivációját, másrészt a szabadulás utáni befogadó környezet kialakításához hozzájárul, ha a
családtagok maguk is rendezett munka- és lakhatási körülményeket teremtenek. A projekt számukra munkaerőpiaci és társadalmi
reintegrációjukat segítő szolgáltatásokat nyújt, csökkentve ezáltal a
kirekesztődésük mértékét.
3. A projekt a fogvatartotti célcsoporttal foglalkozó szakembereket
felkészíti, egységes és korszerű ismeretekkel látja el annak érdekében, hogy képessé váljanak a reintegrációt segítő szolgáltatások
egységes alapelvek mentén történő, magas színvonalú biztosítására. Együttműködő szervezetek, önkéntesek, sorstárs segítők közreműködését is támogatja.
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A projekt megvalósításának helyszínei
A projekt az ország kevésbé fejlett régióira (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) terjed ki,
az ott található büntetés-végrehajtási intézetekben valósul meg. Tekintettel
a fogvatartottak lehetséges átszállítására, és a szabadulás helyére, a KözépMagyarország régióban költségvetési forrásból valósítunk meg a fogvatartottak számára reintegrációs programot a projekttel azonos szakmai tartalommal, így biztosítva a szolgáltatások országos elérhetőségét.
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Szakmai megvalósítók
A projekt keretében a tanácsadó/mentor/mentor-koordinátor munkakörökben dolgozó munkatársak feladata a társadalmi és a munkaerőpiaci
reintegrációt segítő humán szolgáltatások biztosítása. Szakítva az előzményprojektek gyakorlatával, nem válik szét külön munkakörökre, munkaügyi és
szociális területre a szolgáltatástípusok biztosítása, ezáltal a kormányhivatalokkal történő együttműködés sem válik ketté. A projektmunkatárs kvázi
esetmenedzserként szervezi az ügyfél köré a szükséges szolgáltatásokat.
A partnerszervezeteken kívül önkéntesek és sorstárs segítők is közreműködnek a projekt megvalósításában. Főként a természetes támogató
hálóval, hozzátartozókkal nem rendelkező fogvatartottak esetében fontos, hogy a szabadulás utáni segítségnyújtás megalapozása érdekében
már a fogvatartás alatt támogatást kaphassanak.
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I. A fogvatartottaknak nyújtott
szolgáltatások
A fogvatartott szükségletei alapján a tanácsadó a fogvatartottal közösen
személyre szabott fejlesztési tervet alakít ki, melyben rögzítik a fogvatartott által vállalt együttműködés kereteit, a sikeres reintegrációjához
szükséges szolgáltatásokat. Ezt, az Egyéni Fejlesztési Tervet meghatározott időközönként értékelik, megerősítik, az elért eredmények és az esetlegesen felmerülő új szükségletek alapján módosítják.
A projekt keretében 4000 fogvatartottal készítünk Egyéni Fejlesztési Tervet,
és nyújtunk számukra humán szolgáltatásokat. 1800 fogvatartott vesz részt
kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozáson és 1000 fő részére biztosítjuk,
hogy piacképes szakmát szerezzen.
A fogvatartottak letöltő házakban 90 órás, előzetes házakban 60 órás önismereti, agresszió- és konfliktuskezelési, kommunikációs, életvezetési, valamint a felmért szükségletek alapján egyéb készség- és kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozásokon vesznek részt. A foglalkozások célja, hogy
a fogvatartottak képességet és jártasságot szerezzenek önismeret, konfliktuskezelés, döntéshozatal, tervezés, problémamegoldás terén, ezzel hozzájárulva a reális énkép és önismeret kialakításához a társadalmi normák mentén, felkészítve a célcsoportot a társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációra.
A fiatalkorú fogvatartottak részére az életvezetési tréning kötelező érvényű, melynek célja az életviteli készségek fejlesztése, illetve az egészséges
életmód kialakítása.
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A fogvatartottak szakképzés keretében a munkaerőpiaci igényeknek,
valamint kompetenciájuknak megfelelő piacképes szakmát szerezhetnek,
melynek célja a szabadulás utáni elhelyezkedés elősegítése.

Humán szolgáltatások a projekt keretében
Annak érdekében, hogy a fogvatartottak a projekt időtartama alatt fenntartsák motivációjukat, a munkatársak rendszeres motivációs foglalkozásokat tartanak egyéni és csoportos formában. A belső motiváció a
fogvatartottak esetében általában nagyon alacsony szinten áll, ezért különösen fontos már a fogvatartás időtartama alatt megerősíteni, valamint
az együttműködést kialakítani, hogy szabadulás után is folytassák a programban történő részvételt.
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A projekt tanácsadói a fogvatartottak számára munkaerőpiaci és foglalkozási információkat nyújtanak egyéni és csoportos formában. A szolgáltatás
célja, hogy a munkaerőpiaci részvétel növeléséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez, az inaktivitás csökkentéséhez, a munkaerőpiaci és a szociális biztonság
megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról megfelelő, teljes körű és naprakész tájékoztatást kapjanak.
Az egyéni életpálya-tanácsadás egy olyan komplex folyamat, szolgáltatás, amely az egyéni kompetenciák figyelembevételével segít az életkorspecifikus pályaválasztási, pályamódosítással összefüggő, pályakorrekciós elakadások kezelésében, valamint a kapcsolódó problémákra való
megoldás megtalálásában.
Az álláskeresésre való felkészítés, kompetenciafejlesztés szolgáltatáscsomag keretében azon képességek fejlesztése történik meg,
amelyek a szabadulás utáni sikeres munkavállalást biztosítják. Ezek szükségesek ahhoz, hogy a börtönből szabaduló képes legyen elhelyezkedni,
a munkahelyén beilleszkedni, képes legyen a rendszeres és megbízható
munkavégzésre.
A szolgáltatás részei:
– egyéni álláskeresési tanácsadás,
– egyéni munkahelyi szocializáció,
– kulcsképességek csoportos fejlesztése,
– álláskeresési technikák csoportos oktatása.
A társadalmi reintegrációt segítő szolgáltatások körében a projekt a
társadalmi beilleszkedést a szociális munka eszköztárával támogatja: szociális ügyintézéssel és a segítő beszélgetés elemeire építő egyéni esetkezeléssel. A szolgáltatáscsomag elemei:
– Szociális ügyintézés; lakhatási, elhelyezkedési, egészségügyi, szociális és
társadalombiztosítási ellátásbeli tanácsadás, eljárási segítség és iratpótlás.
– A szabadulásra felkészítés a segítő beszélgetéssel, az egyéni esetkezeléssel, a megfelelő napirend kialakításával, a reintegrációt nehezítő
káros hatások enyhítésével valósul meg.
– A szabadultak számára sorstárs segítő (korábban szabadult, sikeresen visszailleszkedett személy) bevonásával a tanácsadó támogatja
az önsegítő csoport szervezését, koordinálását.
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– A szabadulás utáni beilleszkedés elősegítése érdekében a természetes támogató háló megerősítése a hozzátartozók és önkéntesek projektbe vonásával, a számukra nyújtott szolgáltatásokkal; a szociális
munka, a családok és a helyi közösség érzékenyítésével valósul meg.
– Facilitálás a családi kapcsolatok helyreállításában.

– A bűncselekménnyel okozott sérelmek jóvátétele, a sértett és a megsértett közösség kiengesztelése, jóvátételi programokban történő
részvétellel valósul meg.
– A fogvatartotti felelősségvállalás erősítése és a konkrét jóvátételi
programra történő felkészítés a resztoratív érzékenyítő csoportfoglalkozáson történik.
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A humán szolgáltatásokat utógondozás keretében a szabadulást követő
egy éves időtartamban nyújtjuk a szabadultak számára. A tanácsadó feladata a munkahelykeresés, az állami foglalkoztatási szolgálat rendszerével
történő együttműködés támogatása, valamint a helyi közösségbe történő
beilleszkedés elősegítése.
A szabadultakkal történő segítő kapcsolat sikeréhez kiemelten fontos a projektmunkatárs és a kormányhivatalok munkatársai közötti együttműködés.
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II. A hozzátartozóknak nyújtott
szolgáltatások
A projektben részt vevő hozzátartozókkal is Egyéni Fejlesztési Tervet készítünk. Ez alapján részesülnek a munkaerőpiaci szolgáltatásokban, szociális ügyintézésben, egyéni esetkezelésben. Hozzátartozói csoportot is
működtetünk.
A projekt támogatja a látogatóhelyiségek gyermekbaráttá tételét és a családi beszélők infrastrukturális fejlesztését.
A társadalomba történő sikeres visszailleszkedés egyik fontos eleme a
családdal történő rendszeres találkozás és ezen idő minőségi eltöltése.
A gyermekek személyiségfejlődése szempontjából fontos, hogy ne egy
számukra rideg, taszító környezetben találkozzanak a szüleikkel. A látogatóhelyiség gyermekbaráttá tételének célja, hogy a fogvatartottat támogassuk a szülői szerep gyakorlásában, fenntartásában. Barátságos, családias környezetet teremtünk, ahol mesefilmet nézhetnek, rajzolhatnak,
olvashatnak, játszhatnak gyermekükkel.
A projekt keretében nyújtott csoportos hozzátartozói szolgáltatásokat lehetőség szerint a beszélőkre építjük rá.
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Büntetés-végrehajtási intézetek elérhetőségei
Konvergencia régió intézetei
Állampusztai Országos Bv. Intézet..................................................06-78/407-860
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Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet – Martonvásár.............06-22/580-202
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Sopronkőhidai Fegyház és Börtön..................................................06-99/511-530
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Szegedi Fegyház és Börtön I. objektum........................................06-62/554-970
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Szegedi Fegyház és Börtön III. objektum......................................06-62/620-800
Szombathelyi Országos Bv. Intézet.................................................06-94/516-700
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Tolna Megyei Bv. Intézet.....................................................................06-74/505-830
Veszprém Megyei Bv. Intézet............................................................06-88/591-570
Zala Megyei Bv. Intézet.......................................................................06-92/313-433
Közép-Magyarország régió intézetei
Budapesti Fegyház és Börtön...........................................................06-1/432-5900
Fővárosi Bv. Intézet II. objektum......................................................06-1/488-5010
Fővárosi Bv. Intézet III. objektum.....................................................06-1/432-2600
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet.....................06-1/264-2662
Márianosztrai Fegyház és Börtön....................................................06-27/620-400
Fiatalkorúak Bv. Intézete.....................................................................06-24/503-100
Tököli Országos Bv. Intézet................................................................06-24/503-100
Váci Fegyház és Börtön.......................................................................06-27/620-300
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További információt az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító
számú kiemelt projektről az alábbi elérhetőségeken kaphat:
www.tettprogram.hu
www.bv.gov.hu/efop-1-3-3

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL,
AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG.
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