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BEVEZETÉS

Miért?

A büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak visszaesési aránya 50% körül mozog.

Mit?

A prevenció három szintje:

- az elsődleges megelőzés alatt a társadalom egészére kiterjedő intézkedéseket,

- a másodlagos alatt az egyes veszélyeztetett társadalmi csoportokra kiemelt

figyelmet fordító intézkedéseket,

- a harmadlagos prevenció alatt pedig a már bűnelkövetővé vált személyek

bűnismétlésének megakadályozása érdekében történő intézkedéseket értjük.

A visszaesés kezelésének egyik lehetséges útja a harmadlagos prevenció

erősítése, vagyis a fogvatartottak, szabadultak reintegrációs esélyeinek növelése.



A HARMADLAGOS PREVENCIÓ SZAKMAI 
ESZKÖZEI A KIEMELT PROJEKTEKBEN

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK a fogvatartottaknak és a szabadultaknak

• Munkaerőpiaci reintegrációt segítő egyéni foglalkozások
• Szociális ügyintézés, komplex esetkezelés
• Csoportos foglalkozások (készség- és képességfejlesztés, motiváció fenntartás)

CSALÁDI KAPCSOLATOK HELYREÁLLÍTÁSA és gyermekbarát látogatóhelyiségek

KÖZÖSSÉGI FOGLAKOZTATÓ MŰKÖDTETÉSE

SZIMBOLIKUS JÓVÁTÉTELI PROGRAMOK szervezése, melynek célja:

• az okozott sérelem, kár szimbolikus helyreállítása,

• közösségi értékekhez, érdekekhez való elköteleződés erősítése ezáltal a 
bűnmegelőzési hatás elősegítése,

• a helyi közösség érzékenyítése, a jóvátétel elfogadásával a társadalmi 
visszailleszkedés elősegítése.

• az adott élethelyzet (büntetőeljárással érintett családok) kapcsán jóvátételt 
tudnak nyújtani a letartóztatásban lévő fogvatartottak is.



FOGVATARTOTTAK ÉRZÉKENYÍTÉSE

Resztoratív érzékenyítő csoport

• Célja, hogy a fogvatartottak/szabadultak körében elősegítse a 
felelősségvállalást, bűncselekménnyel/ letartóztatással való károkozással 
történő szembenézést, kialakítsa az igényt az okozott kár (szimbolikus) 
helyreállítására a helyi közösség felé. 

• A csoport a terepe a konkrét jóvátételi programmal kapcsolatos 
információ átadásnak, és a jóvátételi tevékenység után a feldolgozásnak 
is.

Minden jóvátételi program előtt és után resztoratív érzékenyítő csoportot 
szervezünk.



JÓVÁTÉTELI PROGRAMOK TÍPUSAI

Szellemi alkotás (átadás vagy előadás)



JÓVÁTÉTELI PROGRAMOK TÍPUSAI

Munkavégzés



JÓVÁTÉTELI PROGRAMOK TÍPUSAI



JÓVÁTÉTELI PROGRAMOK TÍPUSAI

Egyéb



JÓVÁTÉTELI PROGRAMOK HATÁSA A RÉSZTVEVŐKRE

A program során:

• lelki tehertől való megszabadulás, könnyítés, érzelmek kifejezése, egyéb 
feszültségek oldása
• felfedezik a változás lehetőségeit, a másmilyenné válásnak képességét
• felelősség vállalás, másikra figyelés, empátia kialakul (a sértett felé is!)
• önismeretre, erősödő önbizalomra tesznek szert
• jövőre való orientáció, elkerülik a negatív viselkedést
• gondolat és vélemény kinyilvánítása, megosztása
• harmóniába kerül a szociális környezettel
• építő és ösztönző egymásra utaltság megtapasztalása
• nő az emberek és az élet iránti tisztelet és megbecsülés



EREDMÉNYEK

Konvergencia régió: a 24 bv. intézet 30 objektumában és két közösségi 
foglalkoztatóban 168 db jóvátételi program valósult meg, melyből 25 volt 
sajtónyilvános. 

KMR régió: 7 bv. Intézetben 14 db jóvátételi program valósult meg.

918 fő vett részt (1 fogvatartott több programban is részt vett, csak 
programonként vizsgáljuk).

A jóvátételi tevékenységre 2876 órát fordítottak.

Ez 359 darab 8 órás munkanapnak felel meg.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=g7MpgaRPJ1o&feature=
youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=g7MpgaRPJ1o&feature=youtu.be


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

https://tettprogram.hu/hu/letoltheto-kiadvanyok

https://tettprogram.hu/hu/filmek-videok

https://tettprogram.hu/hu/letoltheto-kiadvanyok
https://tettprogram.hu/hu/filmek-videok


KÖSZÖNÖM 
A MEGTISZTELŐ  
FIGYELMET!


