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Disclaimer / Jogi nyilatkozat: 
 
 
Ezt a kiadványt a "The development of ex-prisoners' integration into the 
labour market DEPILM" címő projekt keretein belül adták ki, mely az 
Európai Közösség Egész Életen Át Tartó Tanulás Program Grundtvig 
Tanulási Kapcsolatok támogatásával valósult meg. A kiadvány tartalma 
nem szükségszerően tükrözi az Európai Közösség álláspontját, és nem 
vonatkozik rá az Európai Közösség felelıssége. A kiadvány megállapítá-
sai kizárólag a szerzık véleményét tükrözik, és nem tekintendık az Eu-
rópai Bizottság vagy más szervezet hivatalos álláspontjának. 
 
A kiadványban szereplı információk és adatok többféle forrásból szár-
maznak, melyek elızetes értesítés nélkül változhatnak. A szerzık nem 
vállalnak felelısséget a tartalom minıségéért, teljességéért, megfelelısé-
géért és hitelességéért. Bár a szerzık minden ésszerő lépést megtettek 
annak érdekében, hogy a közölt tartalom pontos és teljes legyen, a szer-
zık nem felelısek semmilyen közvetlen, közvetett vagy következmény 
kárért, amely az itt közölt információk használatából merült fel. 
 
 
Szerzıi jogok 
 
Copyright © 2010-2012 " The development of ex-prisoners' integration 
into the labour market - DEPILM" projekt partnerség. Minden jog fenn-
tartva. 
 
Ezen kiadvány szabadon felhasználható nonprofit, személyes és oktatási 
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jó gyakorlatokról, melyek az elítéltek és börtönviseltek társadalmi reintegrációját se-
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1.  Elıszó 

A DEPILM projekt1 gondolata a részt vevı magyar, cseh és litván partnerek tanács-
kozásai alatt fogant meg, kik a társadalmilag hátrányos helyzető személyek és cso-
portok reintegrációjával foglalkozó civil szervezetek. A végsı lökést a projekt meg-
alapozásához azonban az a találkozás adta, melyen Danguol÷ Boguševičien÷, a lit-
ván SDMC szervezet vezetıje és Anders Carlberg, a svéd Fryshuset alapító tagja 
vett részt, és melyen egyértelmővé vált, hogy a Fryshuset intézmény mőködési filo-
zófiája teljesen egybevág a DEPILM koncepció célkitőzéseivel. 

Ez a filozófia Anders Carlberg “The Generations Gap – a threat to democracy” címő 
könyvében kerül kifejtésre, melybıl a következıkben idézünk néhány részt. 

„Amikor a külvárosi bőnözı bandákkal dolgoztunk: szkinhedekkel, neonácikkal, és 
hasonló, társadalomból kirekesztett fiatalokkal, mindig az volt az egyik fı felada-
tunk, hogy közös „játszóteret” keressünk és találjunk, egy olyan területet, ahol 
egyenlı félként, egyenlı feltételekkel vehetünk részt a párbeszédben. … Barátokká 
kell válnunk abban az értelemben, hogy ugyanolyan tisztelettel bánunk a fiatalja-
inkkal, mint egymással. Felnıttek szeretnénk lenni, mivel megkíséreljük átgondol-
ni, hogy mi magunk kik is vagyunk, és miket tapasztaltunk meg, azután a meg-
szerzett tapasztalatainkra támaszkodva elmondjuk másoknak, milyen a bozóton 
átvezetı út.” 

“A dán filozófus, Søren Aabye Kierkegaard “Till Eftertanke” (Megfontolandó) címő 
versében szépen fogalmazta meg azt, hogy mi kell ahhoz, hogy felnıttnek nevezhes-
sük magunkat: 

 

                                                      
1 The Development Of Ex-Prisoners' Integration Into The Labour Market - DEPILM Egész Életen Át 
Tartó Tanulás Program - Grundtvig Tanulási Kapcsolatok, projekt száma 2010-1-LT1-GRU06-02831 3 
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Ha sikerre vágyom 
Valakinek célba juttatásában, 
Legelıször meg kell találnom, 
Hol van ı, 
És onnan kezdeni. 
 
Aki erre képtelen, 
Az becsapja magát, 
Ha azt hiszi, 
Segíthet másokon. 
 
Hogy másokon segíthessek, 
Valóban többet kell tudnom 
Mint ı, 
De mindenekelıtt azt kell tudnom, 
Amit ı tud. 
 
Ha erre képtelen vagyok, 
Semmit sem ér, 
Hogy én többet tehetek, 
S többet tudok ınála. 
 
Ha úgy vélem, meg kell mutatnom, 
Milyen sokat tehetek, 
Ez csak azért van, mert hiú s büszke vagyok 
És a másik csodálatára vágyom, 
Semmint arra, hogy segítsem ıt. 
 
Az igazi segítségnyújtás 
Alázattal kezdıdik 
Felé, kit segíteni szeretnék. 
Be kell lássam, 
A segítségnyújtás: 
Nem uralkodásra, hanem 
Szolgálatra vágyakozás. 
 
Ha erre képtelen vagyok, 
Nem segíthetek másokon sem. 
 

(nyersfordítás angolból) 
 
“Sokszor ott találjuk a probléma megoldását, ahol maga a probléma található. Nem 
véletlen, hogy az Exit és a Lunga Gatan / Easy street (a Fryshuset programjai – a 
szerk.) sikerrel járt ott, ahol a hatóságok megbuktak. A sikerük titka: azok közül 
választani a vezetıket, akik korábban maguk voltak a probléma.” 
 

Idézetek Anders Carlberg “The Generations Gap – a threat to democracy” címő könyvébıl. 

 
 

���� 
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2.  Bevezetı 

A börtönbıl szabadultak integrációja függ a társadalomtól, a családtól, a szociális 
ellátórendszertıl és további faktoroktól, amelyek közt a foglalkoztatás kritikus 
elemnek számít. 

A volt elítéltek beilleszkedésének problémáját sokáig figyelmen kívül hagyta mind a 
politika mind a társadalom. A felismerés, miszerint ık egy különösen sérülékeny, 
odafigyelést igénylı csoport, akiket nem csupán felügyelni és ellenırizni, hanem 
szocializálni és integrálni kell a társadalomba, viszonylag új elképzelésnek számít.   

Kiadványunk célja, hogy bemutassa a DEPILM projekt eredményeit különös tekin-
tettel a szerzık azon módszeres, átfogó és meghatározó igényére, amely a börtönbıl 
szabadulóknak a munka világába történı visszavezetését, társadalmi kirekesztıdé-
sük csökkentését és integrációjuk elısegítését illeti.    

A volt rabok általában jóval több lelki és egészségügyi problémával küzdenek mint 
az átlagemberek, hiszen nehéz életkörülmények közt, anyagi mélyponton, sokszor 
az alkohol és a drog csapdájában vergıdnek. 

A bőnelkövetıkrıl és rabokról szóló statisztikák, csak úgy, mint a projektben részt-
vevı EU országokban vonatkozó törvények és politikák teljes mértékben különböz-
nek. A börtönt elhagyók a szakképzettség, a munkalehetıség és lakóhely hiányával 
szembesülnek. Következésképpen a szabadulást követıen szinte azonnal újabb 
bőnténybe keverednek, ami a társadalomra is rendkívül rossz hatást gyakorol. 

A bőntetés végrehajtó intézetek felelısek a rabok társadalomba történı visszaillesz-
kedéséért a börtönbüntetésük ideje alatt. Mégis a “kiszabadulás” után a probléma 
ráterhelıdik a társadalomra – a politikusokra, foglalkoztatókra, szakszervezetekre, 
civil szervezetekre ugyanúgy, mint a társadalom egyes tagjaira, akik mind fontos 
szerepet töltenek be a börtönbıl szabadultak reintegrációjában.  
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A börtönbıl történı szabaduláskor – munkanélküliként, hatalmas adósságokkal, 
amelyek még a börtönbekerülést megelızı idıszakból származnak, szállás, szakké-
pesítés és családi kapcsolatok nélkül – ezek az emberek teherré válnak a társada-
lom számára szubjektív és objektív okokból egyaránt. Ezen személyek visszaillesz-
kedésének segítése alapfontosságú. A sikeres integráció sok mindenen múlik: a 
média, a társadalom, az intézményrendszer és a civil szervezetek közös erıfeszítése 
szükséges. Az integráció lényege abban rejlik, hogy azon személy, aki már letöltötte 
a büntetését ugyanolyan státuszú személyként térhessen vissza a társadalomba, 
mint mielıtt elítélték. 

Azok az elítéltek, akik már megjárták a börtönt megbélyegzettnek számítanak, ne-
gatív érzelmeket, sıt sokszor undort keltenek a társadalomban. A volt rabokat sok-
szor a külsejük alapján is megítélik: tetoválásaik, fizikai erejük, ruházatuk és visel-
kedésük, szóhasználatuk és kedvteléseik alapján ítélkeznek felettük.  

A volt rabok társadalomból történı kirekesztése az alapvetı emberi jogok (úgy mint 
gazdasági, szociális és kulturális) figyelmen kívül hagyását fejezi ki egyfelıl.  A 
mindenkori politika fı céljának kellene lennie ezen állampolgári jogok biztosítása és 
meglétük folyamatos felülvizsgálata. 

A legtöbb börtön csupán a rabok irányítását és ellenırzését végzi. Ez kirekesztı-
déshez és diszfunkcionális orientációhoz vezet a normális társadalmi szabályok te-
rén, és rengeteg olyan további problémát generál, amely a késıbbiekben megoldást 
igényel.  

Nyilvánvaló, hogy szükség van egy olyan komplex és szinergikus beavatkozásra, 
ahol a feladatok megoszlanak a különbözı szakmák, partnerek és szakemberek 
közt, ahol a válaszok erre a problémára a börtönpszichológusok és nevelık együtt-
mőködésén, s további szereplık (felnıttképzık, oktatók, szociális munkások, men-
torok, munkaerıpiaci tanácsadók stb.) bevonásán alapul.     

 

 
A DEPILM projekt partnerek találkozója a Fryshuset Ifjúsági Központban (Stockholm, 2011. május 10-13.)
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3.  Büntetés végrehajtási rendszer 

A büntetı igazságszolgáltatási rendszer Európában rendkívül sokszínő, ezért óva-
tosan kell közelítenünk ahhoz, hogy közvetlen összehasonlítást végezzünk. Az ilyen 
rendszerek, amelyek összehasonlítható betekintést nyújthatnak, még a fejlıdés út-
ját járják. Az EUROSTAT megállapítja, hogy a bőnelkövetési statisztikák visszatük-
rözik a bőnelkövetések és az ehhez kapcsolódó igazságszolgáltatási rendszerek jog-
rendbéli különbözıségét, a rendıri adatrögzítés gyakorlatai, jelentéstételbeli kötele-
zettségei és még számtalan egyéb szempont eltérıségét az Európai Únión belül. Az 
EU tagállamok – a büntetıjog harmonizációja és közös alapokon nyugvó fejlesztése 
kapcsán – megegyeztek a szabálysértési fogalomkörök közös megállapításában és 
az ezekhez kapcsolódó büntetések kiszabásában. Mitöbb, az egyes nemzeti bírósá-
gok ítéleteinek elismerése a bírói együttmőködés sarokkövévé vált büntetıjogi 
ügyekben, rengeteg olyan gyakorlati eszközt biztosítva, ami a határokon átnyúló 
együttmőködést segíti elı. 

 
Litvánia 

Litvániában a volt fogvatartottak intézményesített tevékenységének támogatása és 
finanszírozása a büntetés végrehajtási intézményrendszer feladatkörébe tartozik.  

Ezen intézmények feladata, hogy segítséget nyújtsanak a szabadultak társadalmi 
integrációjában és a még fogvatartottaknak szociális támogatást nyújtsanak képes-
ségeik tükrében. A szabadulás után ezen feladatok az önkormányzatok hatáskörébe 
kerülnek át, akik azonban nem tudnak megbirkózni ezzel a kihívással a speciális 
támogatói rendszer hiányában.  

A “szociális támogatás” fogalomköre kimerül a segély-juttatásban, ami az aktuális 
alapszükségleteket fedezi csupán. A hosszabb távú megoldások (pl.: közös lakhatás 
megteremtése, népkonyha stb.) már nem biztosított. Foglalkoztatási lehetıségek 
(pl.: védett munkahelyteremtés, közmunka, stb.) csak korlátozott számban léteznek 
néhány területi munkaerıpiaci cserében. A társadalmi re-integrációt elsısorban 
civil szervezetek végzik.   

 



10 

Csehország 

A meglévı jogi szabályozás alapvetıen meghatározza a cseh büntetés végrehajtási 
és rehabilitációs rendszer szerkezetét. 

1. Az Igazságügyi Minisztérium Börtön Szolgálata felelıs a felügyeleti- és börtön-
rendszer felszereltségéért, amely a rabok kíséretét végzi és lehetıséget biztosít a 
rabok foglalkoztatásához, tanulásához és szakképesítés megszerzéséhez. 

2. Próbaidıs és Mediációs Szolgálat mőködik a szabaduló rabok számára (elsısor-
ban a feltételesen szabadlábra helyezettek számára) a további gondozásuk, segí-
tésük, nyomonkövetésük érdekében, kapcsolatban állva további szociális ellá-
tókkal, munkaügyi szervezetekkel és intézményekkel. 

3. Szociális Munkás Hálózat mőködik, akik szakmai segítséget nyújtanak azon 
kirekesztıdött egyének visszailleszkedéséhez, akik krízisben vannak (pl.: fiatal 
elkövetık, volt rabok) kapcsolatot tartva ezen személyekkel mint tanácsadójuk, 
pártolójuk, vagy “kritikus barátjuk”. 

4. A Munkaügyi Központ egy állami szervezet, amely elemzi és értékeli a 
munkaerıpiaci helyzetet, intézkedéseket hoz a kereslet befolyásolása érdekében, 
munkalehetıségeket ajánl. Együttmőködik más közintézményekkel (helyi és re-
gionális), a szociális ellátórendszerrel, az egészségügyi ellátórendszerrel, foglal-
koztatókkal és más munkaerıpiaci szereplıkkel. 

 

A fenti rendszert kiegészítik a civil szervezıdések szolgáltatásai (nem-állami szerve-
zetek önkéntesek), amelyek segítenek olyan problémák megoldásában és elhárítá-
sában, mint pl. a börtönök túltelítettsége, vagy a volt rabok eladósodottságának 
kérdésköre. 
 

Ciprus 

A ciprusi börtön mőködése (egy intézmény van az országban) az Európai Börtön 
Szabályokra épül és harmonizál az Európai Bizottság vonatkozó szabályzatával. 

Három részre tagolódik: 

1. A zárt börtön, ahol komoly biztonsági intézkedések élnek. 

2. A Nyitott Börtön, amely a börtön területére terjed, egy behatárolt körzetet jelent 
a Börtönön belül, ahol az ırizetes él, dolgozik és mozog és ahol az ellenırzés 
sokkal lazább. 

3. A Tanácsadó és Börtönön kívül Foglalkoztató Központ, amelyik magában foglalja 
azon speciális ırizetesek körét, akik nap közben a börtönön kívül dolgozhatnak. 

A Nyitott Börtön és a Tanácsadó és Börtönön kívül Foglalkoztató Központ célja az 
ırizetesek szociális rehabilitációja és visszahelyezésük a társadalomba. 

Minden rabnak egyenlı joga van részt venni a különbözı munkaprogramokban, 
testedzésben, szakmai képzésben, oktatásban és kreatív kikapcsolódásban. 

Minden rab lehetıséget kap dolgozni, amennyire lehetséges olyan munkakörben, 
amit ı választ. Erre a célra teljesen felszerelt mőhelyek vannak kialakítva a börtön-
ben, ahol a rabok bátorítást kapnak, hogy fejlesszék tudásukat szakácsként, sza-
bóként, asztalosként, mőszerészként, könyvkötıként, fodrászként, kertészként, 
szerelıként, vagy akár a börtöngazdaságban is dolgozhatnak.   
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Magyarország 

A jogi terminus technicus szerint a magyar börtönszolgálat egy fegyveres büntetés 
végrehajtási szervezet, amely a szabadságvesztések, börtönbüntetések és enyhébb 
ítéletek végrehajtója. A börtönszolgálat felelıse a Belügyminisztérium, egyben ık 
ellenırzik a fegyencek börtönön belüli foglalkoztatását a börtön szolgálat által üze-
meltetett foglalkoztatókban.   

A hatékony jogi szabályozással ellentétben az intézetek kapacitása jóval alacso-
nyabb a bent lévı rabok számánál, emiatt túlzsúfoltak a börtönök (jelenleg 139 %-
os a kihasználtság). 

A börtönszolgálat munkatársai az alábbi fı célok mentén tevékenykednek: 

• Védıırizet és rend biztosítása a börtönökben 

• Emberséges viselkedés a fogvatartottakkal szemben 

• Személyes fejlıdés bıséges tárházának biztosítása – a visszaesı bőnözés meg-
elızése érdekében 

• Jogi egyenlıség/egyenrangúság a bebörtönzés idején 

 

Svédország 

Az Igazságügyi Minisztérium a felelıs szerv a börtönszabályozás terén, de nincs jo-
ga beleavatkozni a börtönök és próbaidıs szolgálatok napi gyakorlatába sem köz-
pontilag, sem regionálisan. Ez a jog a Svéd Börtön és Próbaidıs Szolgálatot illeti 
meg.  

A börtönöket A-F biztonsági besorolás szerint osztályozzák. Az osztályozás egy koc-
kázatkezelési rendszer alapján készült, amelyben az összes rabot besorolják. Az A 
osztályú, legbiztonságosabb börtönökbe a társadalomra leginkább veszélyes rabo-
kat helyezik el, míg az F osztályú börtönöket úgy is ismerik, mint “nyitott börtö-
nök”, ahol a biztonsági szint nagyon alacsony.  

A jelenlegi börtönszabályozási eljárás értelmében a szabadságvesztési ítéletek célja, 
hogy felelısséget vállaljanak a szabálysértık a közösség ellen elkövetett bőneikért, 
ugyanakkor ellensúlyozzák a bebörtönzöttség káros hatásait.    

Az eljárás fontos része a fogvatartott külvilággal történı rendszeres kapcsolattartá-
sa. Látogatásokkor nincs ır jelen. A rabok rendszeresen kapnak rövidebb-hosszabb 
távú eltávozási engedélyt a börtönbıl. Gyakorlatilag az összes börtönben van tanu-
lási lehetıség. Az elítéltek a kötelezı alapfokú és középfokú képzést is igénybe vehe-
tik, sıt akár egyetemi oktatásban is részt vehetnek távoktatás formájában.  

Minden elítéltnek kötelezı különbözı programokban részt venni. Ezek “hagyomá-
nyos munkát”, képzést, speciális rehabilitációs vagy eljárási programokat jelente-
nek, napi külsı tanulmányi elfoglaltságot vagy munkát a hivatalos munkaidıben, 
belsı szolgálatot, amik a konyhai feladatokat, karbantartási-építési tevékenysége-
ket, vagy a szakképzést jelentik.  
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4. A börtönviseltek foglalkoztatása 
A börtönviseltek társadalmi integrációja felé vezetı út egyik lényeges lépése a fog-
lalkoztatás. Jelentıs hányaduk a foglalkoztatás szempontjából a legaktívabb élet-
korban van, azonban szakképzettségük és munkabírásuk nem kielégítı, és munka-
erıpiacon sem képesek tájékozódni.   

A foglalkoztatási programok csak azok számára hasznosak, akik tudatos döntésük 
alapján tartózkodnak a további bőncselekmények elkövetésétıl, tehát már rendel-
keznek a szükséges motivációval ahhoz, hogy véget vessenek bőnözı életmódjuk-
nak. 

Pályaválasztási tanácsadás, képzések és speciális foglalkoztatási programok elindí-
tásával a börtönviseltek bevezetése a munkaerıpiacra már a büntetés-végrehajtás 
ideje alatt megkezdhetı, a szabadulást követıen pedig a gyakorlati foglalkoztatás 
szempontjából folytatható. 

Munkaerı-felvétel és munkahelyi problémák 
Tanulmányok és felmérések alapján elmondható, hogy a büntetés-végrehajtás falai 
közül szabaduló potenciális munkavállalókkal szemben nincs meg a bizalom, illetve 
érvényesülnek negatív sztereotípiák. 

Az alábbi nyílt végő érvelés talán megcáfolhatja az erıs fenntartásokat, és megnyit-
hatja a munkavállalás lehetıségének kapuját a börtönviseltek számára: 

1. A legtöbb ember képes magas szintő szakmai eredmények elérésére, és erı-
sen motivált. 

2. A börtönök rehabilitációs programjainak alkalmazása felkészíti a 
fogvatartottakat a munkaerı-piacra való belépésre, segíti a szocializációs ké-
pességek elsajátítását, ösztönzi a pszichológiai és viselkedésbeli változásokat. 

3.  Rizikócsökkentı faktorok bevonásával és a munkatársak kiválasztásba való 
bevonásával csökkenthetı az alkalmazottak és ügyfelek potenciális negatív 
reakciója a börtönviseltek alkalmazásával szemben. 

4. A bizalom és nyitottság jegyében a munkaadó elárulhatja alkalmazottainak, 
hogy büntetett elıélető kollegákkal dolgoznak együtt. Ugyanakkor egy ilyen 
döntés szükségtelen feszültséghez vezethet a csoporton belül. Mindkét lehe-
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tıséget figyelembe kell venni az átláthatóság, nyílt munkahelyi légkör és a 
demokratikus vezetés megtartása érdekében. 

5. Friss bőnügyi nyilvántartásban szereplı személy alkalmazásakor a vállala-
toknak az elfogadott alapelvekre és eljárásokra kell támaszkodniuk. A felvé-
teli eljárás csak azok számára nyitott, akik teljes mértékben tiszteletben tart-
ják az egyenlı jogok alapelvét. 

6. A vezetıségnek törekedni kell arra, hogy elısegítse a börtönviselt munkavál-
laló gyors alkalmazkodását egy segítı munkatárs kinevezésével, aki mentor-
ként viselkedik a képviselet, értékek és hozzáállás tekintetében. 

Munkahelyi képzés 

Az oktatást és élethosszig tartó tanulást Európában úgy tekintik, mint az átmenet 
folyamatában segítséget nyújtó eszközt azok számára, akiknek a szakoktatás és 
szakképzés (VET) nem feltétlenül elérhetı.  

A börtönökben a VET programok a piac kereslet-kínálat elve szerint mőködnek, és 
az intenzív munkahely-közvetítı szolgáltatások mellett folyamatos ellenırzést bizto-
sítanak, hogy a szabadultak elhelyezkedését veszélyeztetı problémák felmerülése 
esetén kéznél legyen a segítség.  

A börtönbıl szabadultak képzése összetett feladat, azt csak olyan szakemberek vé-
gezhetik, akik vezetıi képességekkel, és pedagógiai szakértelemmel is rendelkeznek.  

A csoportos tréninggel idıt és intézményi forrásokat spórolhatunk, azonban jelen-
tıs hátulütıje, hogy csökkenhet a tanulás minısége és a résztvevık motivációja.  A 
szabadultak munkaerı-piaci integrációjában egy megfelelıen összeállított mentor-
programmal kielégítı eredményeket érhetünk el. Amerikában, Angliában és Ma-
gyarországon mentoráláson alapuló intézkedések bevezetése csökkentette a már 
elindult rehabilitációs programokból kiesık számát. A mentorprogramokban részt 
vevık 60%-a munkalehetıséget kapott.  

A csoportos, egyéni és önképzı módszerek csak motivált résztvevıkkel lehet haté-
kony. A börtön elhagyása után a munkaerıpiacra való belépést tervezı személyek-
nek a csoportos és egyéni tréning kombinációja ajánlott. A csoportos tréning in-
kább nagyobb csoport munkavállaló alkalmazása esetén javasolt. A csoportos tré-
ning jól kombinálható a proszociális készségek fejlesztésével. 

 

 
A összegyőjtött munkaanyag prezentációja Larnakában  
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5. Jó gyakorlatok 

A szociális támogatásnak vagy a munkaerı-piaci integrációnak nincs olyan mőködı  
modellje, amely a rendszer összes forrását összefogná és megbirkózna a felmerülı 
kihívásokkal. A megvalósítás terhét azonban a civil társadalmi szervezetek viselik.  
 

Litvánia 

Litvániában a börtönviseltek társadalomba való beilleszkedését, jogaik védelmét 
felkaroló, az elítéltek készségfejlesztését projektekben közvetve vagy közvetlenül 
részt vállalva támogató tevékenységeket elsısorban az Egyházmegyei Karitászok 
látják el. Az evangélikus egyház jótékonysági és kulturális szervezete a “Sandora”, a 
keresztény jótékonysági alap a “Samarija”, a Laikas és más szervezetek is képviselik 
tagjaik érdekeit.  

Csehország 

A Cseh Köztársaságban az elítéltek szabadulásra való felkészítését és a szabadulá-
sukat követı támogatásukat a cseh törvényhozás szabályozza, melyben részt vesz a 
büntetés-végrehajtás állami rendszere, állami tisztségviselık (munkaügyi hivatalok, 
szociális munkások), civil szervezetek és az egyházak:  

 

a) A Próbaidı és Mediáció az Igazságszolgáltatásban Egyesület a társadalmon be-
lüli konstruktív konfliktuskezelést támogatja, amely a bőnözés megelızésének 
és ellenırzésének eszköze lehet.  

b) A Cseh Helsinki Bizottság a törvényhozás tevékenységét ellenırzi az emberi és 
polgári jogok szempontjából.  

c) Mosty (Hidak) egy civil pszichológiai központ, mely olyan álláskeresı klubot tart 
fenn, ahol volt elítéltek is használhatják az iroda eszközeit álláskeresés céljából.   

d) Česká katolická charita (Caritas): segít az egészségügyi és szociális ellátásban.  
e) Diakonie: szociális, egészségügyi, oktatási és lelkigondozói tevékenységet végez.   
f) Armáda spásy (Üdvhadsereg): segítséget nyújt a hajléktalanoknak, idıs és beteg 

embereknek és a hátrányos helyzető csoportoknak.  
g) Za branou (Kapu): elítélteknek, szabadultaknak és családjaiknak nyújt szaksze-

rő segítséget, mint pl. tanácsadás nehéz szociális helyzetbe került embereknek. 
h) Foglalkoztatást Segítı Központ.  
i) Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského (Borromeo Szent Károly 

Irgalmas Nıvérek Kongregációja: a nyitott börtönben apácák és nıvérek segítik 
és felügyelik a nıi fogvatartottakat, akik idısek és betegek ellátását, és ehhez 
kapcsolódó tevékenységeget végeznek.  
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j) Új Esély, Ostrava: civil szervezet, amely a börtönbıl szabadultak, hajléktalanok, 
elmegyógyintézetbıl távozottak integrációját és szocializációját tőzte ki célul. 

 

Svédország 

A svédországi jó gyakorlatok a következık: 

a) “EXIT” egy svéd, országos hálózattal rendelkezı program, amely segít leszámolni 
a “fehér felsıbbrendőség” ideológiájával, konzultációt és képzést nyújtva azok-
nak a szakembereknek, akik pl. iskolákban, szociális szolgáltatóknál, rendvé-
delmi szerveknél kapcsolatba kerülhetnek az ideológiát valló személyekkel.  

b) A “Fryshuset” alapítványnak meggyızıdése, hogy bátorításra, bizalomra, felelıs-
ségvállalásra és megértésre van szükség ahhoz, hogy a fiatalok képessé váljanak 
belsı értékeik megismerésére és rátaláljanak a társadalomba vezetı útra.  

 
A prágai találkozó során a projektpartnerek egy különleges helyet látogattak meg - 

a Borromeo Szent Károly Irgalmas Nıvérek által fenntartott idısek otthonát, ahol börtönviselt nıket is alkalmaznak 
 

 
Magyarország 

Magyarországon jó néhány szervezet kapcsolódik be projektjeivel a börtönviseltek 
társadalmi és munkaerı-piaci reintegrációjába. Jó gyakorlatok például a követke-
zık: 

a) “ESZKÖZTÁR” projekt – kézikönyv olyan munkáltatóknak, akik hajlandóak spe-
ciális igényő munkavállalókat, pl. börtönviselteket alkalmazni.  

b) "Parkgondozó képzés és fejlesztı tréningek az Állampusztai Büntetés-
végrehajtási Intézetben" - projekt 

c) „Váltó-sáv” projekt – Fogvatartásból szabadult fiatalok társadalmi és munkaerı-
piaci (re)integrációs esélyeinek növelése. 

d) RETEXTIL projekt “A háztartási és ipari textilhulladék újrahasznosítása” célja 
egy speciális és eredeti módszer terjesztése, amellyel csupán emberi energiát 
felhasználva újrahasznosíthatóak a maradék textilek.  A módszer alkalmazása 
különösen jó hatással van csoportok, emberek együttmőködésére.  
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e) A “Tarnabod a Befogadó Falu – elektronikai hulladékbontó” projekt hosszútávra 
biztosít lakhatási lehetıséget hajléktalan személyeknek és családoknak, ezzel is 
segítve társadalmi beilleszkedésüket. A programot a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat valósítja meg, egyidejőleg lakhatást, munkalehetıséget, szociális szolgálta-
tást biztosítva a rászorulóknak. 

 

Ciprus 

A börtönviseltek beilleszkedésének elısegítésével kapcsolatos legfontosabb tevé-
kenységek a következık:  

a) Igazságügyi Minisztérium: „A börtönbıl szabadultak társadalomba való beil-
leszkedésének és rehabilitációjának útmutatója“  ami elısegíti a szabadultak 
bevezetését a társadalomba. 

b) Büntetés-végrehajtási Osztály: Útmutatók a fogvatartottak családjai számá-
ra: „Kapcsolattartás“, „A szabadulás elıkészületei“ „Hogyan mondjuk el a 
gyerekeknek“ címmel. 

c) Jóléti Osztály: a családi tanácsadók útmutatást és támogatást nyújtanak a 
családon belüli erıszakot elszenvedı családtagoknak. 

d) A civil szervezetek (NGO-k) láthatóvá teszik a társadalom számára a csalá-
don belüli erıszak problémáját, az áldozatok számára pedig menedékeket 
tartanak fenn, pl.: A Családon Belüli Erıszak Megakadályozásáért Egyesü-
let, APANEMI – Információs és támogató központ nıknek, PIK – Ciprusi ne-
mek közti egyenlıség megfigyelı intézet.  

 

 
“A retextil olyan nyelv, melyben a teremtett világ organikus rendjét ismerhetjük meg.” – az egyik legjobb gyakorlat 

Magyarországról: a Retextil Alapítvány speciális igényekkel bíró, illetve érzékeny társadalmi csoportokhoz tarto-
zó embereket alkalmaz.   

 

A legjobb gyakorlatok részleteiért látogassa meg a projekt weboldalát, ahol a 
DEPILM Módszertan2 található: http://www.sidmc.org/depilm/en/ 

 

� 

                                                      
2
 The Development Of Ex-Prisoners' Integration Into The Labour Market – DEPILM Grundtvig Learning Partnerships - 

REPORT 2010 – 2012. 
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