
                   

  

 

 

 

 

 

 

 

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  ÖÖNNKKÉÉNNTTEESS  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGG  

FFOOLLYYTTAATTÁÁSSÁÁRRAA  
  

SSZZEERREETTNNÉÉDD  KKIIVVÁÁLLTTAANNII  AA  SSZZAAKKMMAAII  GGYYAAKKOORRLLAATTOOTT,,  DDEE  NNIINNCCSS  HHOOLL??  

NNIINNCCSS  KKOONNKKRRÉÉTT  ÖÖTTLLEETTEEDD,,  DDEE  SSZZEERREETTNNÉÉLL  TTEENNNNII  VVAALLAAMMIITT  AA  KKÖÖZZJJÓÓ  

ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN??  SSZZEERREETTEEDD  AA  KKIIHHÍÍVVÁÁSSOOKKAATT??  NNIINNCCSS  

MMUUNNKKAATTAAPPAASSZZTTAALLAATTOODD,,  RREEFFEERREENNCCIIÁÁDD  AA  KKÉÉSSŐŐBBBBII  MMUUNNKKÁÁBBAA  

ÁÁLLLLÁÁSSHHOOZZ??  

  
A TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 projekt keretében tevékenységet végző 
önkéntes segítők - a bv. intézet és az utógondozó koordinátor szakmai 
felügyelete mellett - szolgáltatásokat nyújthatnak fogvatartott 
ügyfeleknek a sikeres szabadulás utáni beilleszkedés érdekében. Az 
önkéntesek munkavégzésének lehetséges helyszínei a büntetés-
végrehajtási intézetek, illetve a fogvatartottak szabadulását követően a 
Megyei Kormányhivatalok Igazságügyi Szolgálatai. 
Az önkéntesek által végezhető tevékenységek a következők: 

- A fogvatartott és szabadult személy pozitív változásra irányuló 
motivációjának megteremtése és fenntartása; 

- Szociális ügyintézés támogatása; 
- A lakhatási problémák megoldásában való közreműködés. 
- Személyre szabott támogatás nyújtása az utógondozó 

koordinátor irányításával. 

  

  

SSZZEERREETTNNÉÉLL  AA  KKÖÖZZIIGGAAZZGGAATTÁÁSSII  ÉÉSS  IIGGAAZZSSÁÁGGÜÜGGYYII  HHIIVVAATTAALL  

TTÁÁMMOOPP  55..66..33  CCSSAAPPAATTÁÁHHOOZZ  TTAARRTTOOZZNNII??  

  

 Találkoztál már börtönből szabadult emberrel, akinek 

segítségre volt szüksége? 

 Elhivatottságot érzel arra, hogy segíts a bajba jutott 

embereken? 

 Továbbképzési lehetőséget és kihívásokat keresel? 

Elmúltál már 18 éves és középiskolai tanulmányaidat 

befejezted? 

 Társaságra vágysz? Tenni szeretnél a közösségedért? 

  

  

AAKKKKOORR  JJEELLEENNTTKKEEZZZZ  ÖÖNNKKÉÉNNTTEESSNNEEKK  ÉÉSS  SSEEGGÍÍTTSS  TTEE  IISS  

AA  FFOOGGVVAATTAARRTTOOTTTTAAKK  ÉÉSS  SSZZAABBAADDUULLTTAAKK  

RREEIINNTTEEGGRRÁÁCCIIÓÓJJÁÁBBAANN!!  

 

 



                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amit MI kínálunk: 

 Hosszú távú önkéntes lehetőség az általad választott – 
lakóhelyed szerinti kistérség – településeken. 

 Szerződéses önkéntes munkavégzés. 
 Az önkéntesek és az utógondozó koordinátorok közötti 

személyes, e-mailes és telefonos kapcsolattartás. 
 Ingyenes képzés, szakmai támogatás.  
 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvény által biztosított – a projekt által 
indokolt – juttatások. 

 Esetmegbeszéléseken, konferenciákon való részvétel, 
hospitálási lehetőség. 

 Büntetés-végrehajtási intézetben történő 
munkavégzés. 

 Referencialevél munkába álláshoz. 
 Fiatal, dinamikus csapat. 
 

 

 

 

Amit TE adhatsz: 

 A szolgáltatás beépítése a köztudatba. 
 Kapcsolatfelvétel a büntetés-végrehajtásban lévő 

fogvatartottakkal, illetve a szabadultakkal. 
 Az ügyfelek felvilágosítása a szolgálat által kínált 

támogatási lehetőségekről. 
 Lelki segítségnyújtás a fogvatartottak és szabadultak 

számára. 
 Segítségnyújtás a kliensek ügyeinek intézésében. 

 

További információkért keresd fel a helyben illetékes 

utógondozó koordinátort 

a megyei kormányhivatalok pártfogó felügyelői 

szolgálatánál, aki bővebb információval tud szolgálni a 

jelentkezés feltételeivel kapcsolatban! 


