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A negyedik nemzetközi találkozó összefoglalója és workshop füzete 

Egyéni személyre szabott segítés: mentorálás, egyéni fejlesztés/képzés és tanulási utak 

A negyedik nemzetközi projekttalálkozó 2017. február 23-24-én Szlovákiában, Dolny 

Kubinban valósult meg. A projekt összes szervezete képviseltette magát a találkozón: Váltó-

sáv Alapítvány – HU, Gartycious Grudas – LT, Rubikon Centrum – CZ, Slawek 

Foundation – PL, EDUKOS – SK. Minden egyes szervezet két-két képviselője vett részt a 

programon, amelynek a szervezője a KIC EDUKOS volt. 

A program 2017. február 23-án 10 órakor vette kezdetét, helyszíneként pedig az EDUKOS 

konzultációs és információs központja szolgált. Otília Skarbová, az EDUKOS alelnöke 

nyitotta meg köszöntőbeszédével a találkozót, majd a bűnelkövetőkkel való munka személyes 

tapasztalatait vázolta. Kitért a reszocializációs tevékenységek kivitelezésének területén 

együttműködő intézményekre is, melynek felelőse. Ebből egy gyümölcsöző és élénk 

beszélgetés bontakozott ki a résztvevők között. A partnerek felsorolták, illetve 

összehasonlították a különböző problémákat és akadályokat, amelyekkel saját országukban 

azonos tevékenységek szervezésekor szembesülnek, valamint ötleteket és javaslatokat 

fejtettek ki, lehetséges megoldási stratégiákat listáztak. Többek között az egyik kiemelten 

megvitatott kérdéskör az adományozásé volt. Ezek után Katarína Trubanavá, az EDUKOS 

közszolgálati projektjének vezetője mutatta be röviden programját, majd egy hosszú távú 

kliensével, Ján Podbrezny-vel együtt ismertetette kliensének életútját, ezzel szemléltetve a 

mentorálás, egyéni támogatás és készségfejlesztés alapjait szabadulás előtt és után. A 

prezentáció után egy rövid megbeszélés következett a kliens jövőbeni terveiről és kilátásairól, 

valamint az egyéni szakmai tervének lépéseiről. 

A nap második fele a találkozó témájában tartott előadásoknak volt szentelve: egyéni, 

személyre szabott segítés: mentorálás, egyéni fejlesztés/képzés és tanulási utak. A 

partnerszervezetek képviselői bemutatták jelen téma kontextusában megvalósított 

tevékenységeik jellemzőit és működési lehetőségeit: 

Váltó-sáv Alapítvány a módszer saját felfogását mutatta be elméleti kontextus szempontjából, 

valamint az általuk nyújtott gyakorlati tevékenységek speciális jellemzőit. Ezen kívül 

részletesen kifejtették a kliensekkel folytatott munka számos protokollját és a 

munkafolyamatban szükséges dokumentációt. Gartycious Grudas a „megbocsátás” sajátos 

módszerét mutatta be, ami az erkölcsi nevelés egyéni modellje. Az általános bemutatást 

követően kiemelték, miképp szolgálhat iránymutatásként ez a módszer a szabadulásra 

felkészítés, valamint a szabadulás utáni folyamatokban; később gyakorlati módszerek 

bemutatása következett. Az előadás második részében gyakorlati anyagokkal, feladatokkal 

ismerkedhettek meg a résztvevők, amelyek a megbocsátás készségét fejlesztik. KIC 

EDUKOS a börtönben és börtönön kívül végzett mentori és oktatói programját mutatta be, 

amelyet főként a munkaügyi irodával, valamint a büntetés-végrehajtás pártfogásával  



együttműködésben csinálnak. Miután mindkét kontextusban kifejtették a munka 

jellegzetességeit és a tevékenységi köröket, a „Sikeres visszatérés lépései” című projektről 

meséltek, valamint az ehhez kifejlesztett fogvatartottaknak és szabadultaknak szóló 

kiadványukról, amely a sikeres reintegrációs folyamatban nyújthat segítséget. Ezen felül a két 

mentori és oktatói tanfolyamról is megtudhattak részleteket a résztvevők. Rubikon Centrum a 

roma mentorprogramjukat, valamint az ezzel összefüggésben lévő különböző speciális 

követelményeket, módszereket és eredményeke mutatta be, amelyet a büntetés-végrehajtás 

pártfogó rendszerével együttműködésben végeznek. A prezentáció második részét a 

reintegrációs és sorstárs mentori program bemutatásának szentelték. Itt is részletesen 

kifejtették a követelményeket, módszereket és eredményeket a programmal kapcsolatban. 

Slawek Foundation a szabadulás előtti és utáni programjait mutatta be, mindegyiknek a 

mentori aspektusára koncentrálva. A megemlített programok között volt a bizonyságtétel, 

Védőangyal, zarándoklat programjuk, egyéni beszélgetések, misztériumjáték, filmterápia és 

családterápia – mind-mind szabadulása felkészítő programként; ezen kívül első lépésként a 

szabadság felé, valamint szabadulás utáni programként a coaching.  

A program második napján, 2017. február 24-én a besztercebányai bünetetés-végrehajtási 

intézetet látogatták meg a résztvevők. A börtön igazgatóhelyettese egy előadás keretében 

mutatta be a partnereknek az intézmény történetét, renoválását, kapacitását, a börtönpopuláció 

összetételét és a szlovák börtönrezsim jellemzőit. Az előadásban elhangzott információkból 

beszélgetés indult, amely főképp a szlovák fogvatartottak munkakörülményeire, az ő speciális 

helyzetükre (mint munkavállalók) koncentrált, valamint a meglátogatott intézmény oktatási és 

kulturális lehetőségeire és tevékenységeire. A prezentáció után a börtönépület megtekintése 

következett. 

Projekt honlap: http://www.prepoject.hu/ 

Partnerek honlapjai: 

Váltó-sáv Alapítvány (HU): www.valtosav.hu 

Slawek Foundation (PL): http://www.fundacjaslawek.org/ 

EDUKOS (SK): http://www.edukos.sk/ 

Rubikon Centrum (CZ): http://rubikoncentrum.cz/ 

Charity and support fund „Garstycios Grudas” (LT): https://garstyciosgrudas.wordpress.com/ 
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