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Közösségi foglalkoztató
A Zöldpont Közösségi Foglalkoztató célja
a ﬁatalkorú, illetve a ﬁatal felnőtt bűnelkövetők sajátos szükségleteit, az esetükben előforduló leggyakoribb bűnismétlési kockázatokat és a sértettek érdekeit
ﬁgyelembe vevő beavatkozási formák kialakítása és személyre szabott alkalmazása. A közösségi foglalkoztató működése a Pártfogó Felügyelői Szolgálat és
különféle közösségi szereplők (például
civil szervezetek) együttműködésére
épül. Az együttműködő szervezetek részt
vesznek a bűncselekmény által okozott
sérelem helyreállítását, a bűnelkövetők
társadalmi integrációjának támogatását
szolgáló programok megvalósításában.
A közösségi foglalkoztató programjainak
nagy része előírható a pártfogó felügyelet
külön magatartási szabályaként.

− A közösség védelme
− Személyközpontú bánásmód: az
ügyfelek élethelyzetéhez, képességeihez, készségeihez igazodó
szolgáltatások, programok nyújtása
− A büntetés passzív eltűrése helyett az elkövetők aktív hozzáállását megkívánó szankcionálási
formák támogatása
− A sértettek érdekeinek, szükségleteinek ﬁgyelembevétele a programok kialakítása során
− A közösségi részvétel ösztönzése,
partnerségen alapuló működés

Programok
Szociális készségeket fejlesztő
csoportos foglalkozások
A csoportos foglalkozások biztosítása az
érintett ﬁatalkorúak, ﬁatal felnőttek viselkedéskorrekcióját, társadalmi adaptációját segítik elő. A csoportos foglalkozások
alkalmasak bizonyos viselkedési formák
átkondicionálására, szociális készségek
(konﬂiktuskezelési, problémamegoldó,
kommunikációs, empátiás készségek)
fejlesztésére.

Pszichológiai tanácsadás
A pszichológus igénybevétele elsősorban azoknak a fiataloknak javasolt,
akiknek mentális állapota nem teszi lehetővé a csoportos foglalkozáson való
részvételt. A pszichológiai tanácsadás
irányulhat a bűncselekmény következményeinek felismertetésére, a felelősség vállalás és empátiás készség erősítésére.

Közösségi jóvátétel
A közösségi jóvátétellel a ﬁatalkorú és a
ﬁatal felnőtt elkövetők szimbolikus formában, a közösség irányában teszik jóvá
a bűncselekményükkel az áldozatnak, illetve a közösségnek okozott sérelmeket.
A közösségi jóvátétel színterét olyan helyi, civil és állami szervezetek biztosítják,
amelyek maguk is ﬁatalokkal foglalkoznak, vagy meghatározott közösségi célok
megvalósítása, illetve közösségi értékek
védelme érdekében tevékenykednek (pl.
környezetvédelem, kórházi segítő munka,
egyéb karitatív tevékenységek). A szervezeteknél végzett jóvátételi tevékenység
mellett közösségi jóvátétel részét képezheti a közösségi értékeket tudatosító
képzéseken való részvétel is.

Családi döntéshozó
csoportkonferencia

tanulmányokhoz kapcsolódó könyveket,
tankönyveket.

kitöltéséhez indokolt esetben segítséget
nyújtunk.

A családi döntéshozó csoportkonferencia
egy külső, semleges személy (facilitátor)
irányításával zajló megbeszélés, amely
biztonságos körülmények között lehetőséget nyújt a ﬁatal, a családja és az általuk megnevezett támogatók számára az
együttes problémafeltárásra, megoldási
alternatívák keresésére. A konferencia
modellek lényege, hogy a döntéshozatalban a konﬂiktussal, illetve a problémával
érintett személyek tág köre vesz részt,
tipikusan családtagok, rokonok, barátok,
szakemberek.

Munkaerő-piaci tanácsadás,
álláskeresés

Szabadidős programok

A tanulmányi felzárkózást korrepetálással segítjük, különös ﬁgyelemmel a magántanulói jogviszonyban tanulókra.
A Zöldpont elérhető a Digitális Középiskola szolgáltatás. A résztvevők tanulmányaikat online végzik, az időszaki
vizsgákat a kistérségi központban kell
letenniük.
Segítséget nyújtunk az iskolakeresésben,
a megfelelő iskola kiválasztásában is.
A foglalkoztatóban könyvtárat is működtetünk, igyekszünk az ügyfelek rendelkezésére bocsátani az alap-, és középfokú

eMagyarország pont
Ingyenes internet-hozzáférést biztosítunk, támogatva a digitális esélyegyenlőséget.

Szociális ügyintézés,
hivatalos iratok pótlása
Adózáshoz, iratpótláshoz és szociális
ügyintézésekhez rendelkezésünkre állnak a közigazgatási szervek elektronikus
és papíralapú nyomtatványai, melyek
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Tanulássegítés

Segítünk a megfelelő állás kiválasztásában, a munkaadókkal való kapcsolatfelvételben, önéletrajzírásban, állásinterjúra való felkészülésben. A Zöldpont
Foglalkoztatási Információs Pontként is
működik. E szolgáltatás, célja az ügyfelek első kézből való tájékoztatása a legfrissebb foglalkoztatási, támogatási és
képzési lehetőségekről, állásajánlatokról, a Humán Szakszolgálat tevékenységéről, valamint a munkaügyi regisztráció
előnyeiről.

Különféle sport-, és kulturális programok szervezésével igyekszünk hasznos
időtöltést kínálni a ﬁatalok számára. Alacsonyküszöbű, prevenciós programunk
az éjféli sportbajnokság, amely az Öt Pont
Egyesület bevonásával és eszközeivel,
a Magyarországi Éjféli Sportbajnokság
(MÉSE) támogatásával zajlik. A részvétel két alapvető feltétele a szermentesség,
illetve a közösségi viselkedési normák
tiszteletben tartása.

