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(Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási,  
valamint egyéb re-integrációs programokon keresztül) 

 
 
A FICE Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete 
főpályázatával, az EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon és az 
EMMI Budapesti Javítóintézet társpályázatával 2012. január 1-je és 2013. június 30-a 
között megvalósult a TAMOP 5.6.1.A-11/3-2011-0004. számú „LÉPÉS-VÁLTÁS” 
elnevezésű szakmai program, melynek fő célkitűzése az volt, hogy segítse a javítóintézetben 
elhelyezett fiatalkorúak sikeres reintegrációját, kiemelten a javítóintézetből való elbocsátás 
után a munkaerő-piacon való elhelyezkedés esélyeit. 
 
A tevékenységek tényleges megkezdése, a tervek bemutatása, a 2012. március 1-jén a 
Budapesti Javítóintézetben megrendezett Nyitó Szakmai Naphoz köthető.  
 
A program abban kívánt segítséget nyújtani, hogy az előzetes letartóztatás vagy a 
javítóintézeti nevelés alatt a fiatalok minél hatékonyabb támogatást kapjanak ahhoz, hogy a 
kiszabott büntetés vagy intézkedés letöltése után ne kövessenek el ismételten bűncselekményt, 
növekedjen a foglalkoztathatóságuk, így nagyobb eséllyel be tudjanak lépni a munkaerő-
piacra, a társadalom normakövető, felelős tagjává tudjanak válni. 
 
A javítóintézetekben évek óta az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy a törvényben 
megfogalmazott büntetési célok mellett megjelenő nevelési követelményeknek minél 
hatékonyabb eszközökkel tudjon megfelelni. Ez a feladat sok nehézséggel is jár, tekintettel 
arra, hogy a bűncselekményt elkövető fiatalkorúak többségének az iskolázottsági szintje 
alacsonyabb kortársainál, a befogadás előtti környezett deprivációs szintje – munkanélküliség, 
lakhatási problémák, egészségügyi és mentális deficitek – általában halmozottan jelen vannak. 
 
A főpályázó és a konzorciumi partnerek a projekt megvalósítása során fejleszteni kívánták a 
javítóintézetek re-integrációs, re-szocializációs eszköztárát. A programba bevont összesen 72 
fiatal munkaorientációs és kulcsképesség-fejlesztő, kortárs mediációs, és élménypedagógiai 
foglalkozásokon keresztül olyan tapasztalatokra, ismeretekre tehetett szert, amelyeket 
eredményesen tudnak használni konfliktus- és problémahelyzetekben, illetve amikor negatív 
kortárshatásoknak vannak kitéve. Cél volt, hogy ismerjék fel erősségeiket, képességeiket, 
lehetőségeiket, amelyekre építve pozitív célokat tudnak meghatározni. Lehetőségük nyílt 
megtapasztalni a döntéseik következményeit, olyan ismereteket szereztek, amelyek segítik a 
munkaerő-piaci megjelenésüket. 
 
A Budapesti Javítóintézet részéről kiválasztott és programba bekerült 36 fiatal büszke volt 
arra, hogy ők kerültek kiválasztásra. A trénerek visszajelzése alapján a foglalkozásokon 
aktívan dolgoztak, az egyéni és csoportos beszélgetések alkalmával pozitívan nyilatkoztak a 
program hasznosságáról.  

 
Pprogramelemek a fiatalkorúak számára:  
 
A kortárs mediációs program az egyre elharapódzó konfliktusok, agresszív 
megnyilvánulások kezelésére és megelőzésére irányult. A módszer segít a különböző érdekek 
felszínre hozásában, a másik fél szempontjainak megértésében, csökkenti a durva 



megnyilvánulásokat, növeli a felelősségérzetet, és modellül szolgálhat a konfliktusok 
agressziómentes megoldására. 
 
A munkaorientációs képzés célja volt, hogy komplex álláskeresési technikák és 
munkaorientációs ismeretek átadásával a fiatalok munkavállalási esélyeit növeljük, képessé 
tegyük őket arra, hogy az állásinformációk forrásait alkalmazzák, sikeres önéletrajzot írjanak, 
megkeressék telefonon, illetve személyesen a munkaadókat, előnyös munkaszerződést 
kössenek, megszerzett munkahelyükön felmerült problémáikat sikeresen kezeljék, 
kollégáikkal megfelelően kommunikáljanak, állásukat hosszú ideig megtartsák. 
 
Az élménypedagógiai program legmarkánsabb hatótényezője a tapasztalati tanulás. 
Lényege, hogy a fiatalkorút az állandóan változó társadalmi körülményekre csak úgy lehet 
felkészíteni, ha a problémamegoldás képességét sajátítja el. Ennek keretében nem kész 
ismereteket nyújtottunk, hanem az ismereteket a fiatal maga szerezte meg, döntéseinek 
következményeit saját maga tapasztalta meg.  
 
A fiataloknak a képzések mellett, szakköri foglalkozásokon való részvételt is 
biztosítottunk: 
A pályázati program keretében három szakkört tudtunk beindítani. Agócs Attiláné 
irányításával bábszakkört, Balogh Zsolt szervezésében roma identitást erősítő tánc-mozgás-
zene szakkört és Varga György vezetésével képzőművészeti szakkört indítottunk, melyeket 
2013. június végéig lehetett a pályázati forrásból működtetni. Ezt követően saját forrásból 
biztosítottuk a zene-tánc szakkör további működését. A képzőművészeti szakkörön tanultakat 
intézetünk kreatív szakkörének keretében tudták a fiatalok hasznosítani illetve tovább 
fejleszteni. A báb- és tánc szakkör felkészülésének, munkájának eredményét az intézetünk 
dísztermében megrendezett színpadi fellépéseken keresztül ismerhették meg az intézet 
munkatársai és fiataljai. A képzőművészeti szakkör alkotásait helyben rendezett kiállításon 
lehetett megtekinteni, ezt követően az alkotásokat az intézet helyiségeinek díszítésére, 
otthonosabbá tételére helyeztük ki.  

 
A programban való részvételt egy úgynevezett mentori hálózat támogatta, illetve támogatja.  
A mentorok segítő szakemberek, akik abban segítettek, hogy a programban részt vevő fiatalok 
a csoportos képzések mellett egyéni támogatást is kapjanak. 
A tréningek, képzések mellett a mentorok segítettek abban, hogy személyesen végig 
gondolhassák, hogy milyen hosszú távú terveik vannak, mi szükséges ahhoz, hogy ezeket meg 
tudják valósítani. 
Intézetünk részéről a programot hét munkatárssal valósítottuk meg: négy fő mentor, valamint 
két fő gyógypedagógus és egy fő pszichológus segítségével. 
 
A munkatársak képzésének elemei: 
 
Konfliktuskezelő módszerekről, mediációról szóló tréning (30 órás) – 20 fő részére 
A program célja volt, hogy a javítóintézetekben megismerjék, és használják az alternatív 
konfliktuskezelési technikákat és a mediációt. A programban résztvevő szakemberek 
konfliktuskezelő, mediációs képzésen vettek részt, melynek keretében elsajátították a 
különböző módszerek elméletét, és szituációs játékok keretében gyakorlatot is szerezhettek a 
tréningek során. 
 
 
 
 



Krízisintervenció és agressziókezelés tréning (30 órás) – 20 fő részére  
Saját gyakorlati tapasztalatot és alkalmazható elméleti tudást nyújtó készségfejlesztő tréning, 
melynek eredményeképpen a javítóintézetekben dolgozó, főként a fiatalkorúakkal közvetlenül 
foglalkozó nevelők megismerhették a krízisállapotok kialakulásának folyamatát, okait, a 
beavatkozás konkrét gyakorlati lehetőségeit. Megtanulták alkalmazni a felhangolt állapotok 
csillapításának technikáit. 
 
A program során esetmegbeszélő csoportok működtetése segítette a munkát. 
 
Budapest, 2013. 


