
 

 

Building Bridges Project  

Áldozatvédelmi Intézkedések Protokollja1 

 

Jelen projektben a módszertan kialakításának sikere érdekében a csoportfoglalkozásra olyan 

elítélteket vonunk be, akik lakóhelyük szerint a foglalkozás helyszínének választott intézethez közeli 

településeken élnek. 

 

Facilitátorok és a megvalósítókat segítő szakemberek felkészítése a programra  

Az intézethez közeli lakóhely elve alapján esett a választásunk a megvalósítás helyszíneként a Közép-

dunántúli Országos Büntetés-

végrehajtási Intézetre (Baracska) és 

annak közelében az Oroszlányi Szociális 

Szolgálatra, valamint a Komárom- 

Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő 

Szolgálatára, Rendőrségére, 

Polgárőrségre, és a település lelkészeire 

(Oroszlány), akikkel a sikeres 

programmegvalósítás érdekében 

együttműködést alakítunk ki.  Közös 

műhelymunka során ismertetjük a szakemberek számára a program célját,  tevékenységeit, a helyi 

szakemberek feladatait.  

 

Áldozatok bevonása, felkészítése  

Building Bridges program előkészítéseként áldozatok toborzása, csoportalakítás, majd az áldozatok 

felkészítése történik arra, hogy csoportfoglalkozás keretében találkozzanak hasonló bűncselekményt 

elkövetett elítéltekkel, és nekik beszéljenek érzéseikről, elmondják saját történetüket.  

A kiválasztás és felkészítés munkálataiba a Szociális Szolgálat szakembereit és az Áldozatsegítő 

Szolgálat pszichológusát bevonjuk. A Szolgálatok munkatársait kérjük fel arra, hogy a lehetséges 

sértettek kiválasztásban működjenek közre. A programban önkéntesen részvételt vállaló sértettekkel 

interjút készítünk, majd támogatóikkal közösen csoportfoglalkozás keretében készítjük fel azokat a 

sértetteket az elítéltekkel való találkozásra, akik készek arra, hogy helyreállító programban vegyenek 

részt.  

 

                                                           
1
 A protokoll az elítéltek számára megvalósuló resztoratív programokban az áldozatok bevonását segítő 

tevékenység során alkalmazandó. 



 

 

Az elítéltek és közösségek felkészítése a jóvátételi találkozóra  

A foglalkozásokat a börtönben tartjuk, ahol az ország különböző térségeiben élő elítéltekkel 

találkozunk.  

A megvalósuló csoportfoglalkozások előkészítése során, a résztvevő elítéltek kiválasztásakor 

figyelembe vesszük az elítélt és a támogató közösségének felelősségvállalásra való készségét, 

lehetőségeit, valamint a megvalósíthatóság érdekében a lakóhelyet. A kiválasztásnál mérlegeljük az 

elkövetett bűncselekmény által megsértett személyek elérhetőségét, bevonhatóságát, illetve 

megfelelő helyettesíthetőségét – a bocsánatkérés, jóvátétel megvalósíthatóságának lehetőségeit.  

A büntetés-végrehajtási országos parancsnokságát, az intézet munkatársait kérjük fel arra, hogy az 

elítéltek kiválasztásában működjenek közre. Olyan elítélteket választunk ki, ahol a család, a támogató 

közösség is vállalja az együttműködést.  

Az elítélteket tájékoztatjuk a programról, számukra lehetőséget adunk, hogy pályázat útján 

eljuttassák jelentkezésüket szervezetünkhöz. Megfogalmazzák, hogy miért akarnak részt venni egy 

helyreállító programban. A jelentkezéseket a nevelők ajánlásával együtt a többi szempont figyelembe 

vételével mérlegeljük. – A más intézetekből jelentkező elítéltek számára az intézeti elhelyezés esetén 

válik lehetőség a részvételre.  

 

Megállapodás  

A lehetőségek ismeretében, az előzetes kiválasztási eljárást követően véglegesítjük a sértetti és 

elkövetői résztvevők, valamint a segítői hálózatban közreműködők körét.  

Valamennyi résztvevővel megállapodást kötünk, melyben világosan megfogalmazzuk az elvárásokat 

és felelősségeket.  

 

Csoportfoglalkozások melyek a helyreállítás gondolkodásmódjának 

alkalmazását segítik  

Building Bridges csoportfoglalkozásokat valósítunk meg a börtönben. A csoportfoglalkozások az 

előzőleg felkészített facilitátorok vezetésével zajlik. A foglalkozásokon részt vesznek az elítéltek, a 

sértettek és – alkalmanként, vagy szükség esetén – támogató szakemberek, hozzátartozók.  

A foglalkozások során a sértettek és az elítéltek megfogalmazzák érzéseiket, gondolataikat, 

felelősségvállalásukat és bocsánatkérésüket. Kifejezik a helyreállítás melletti elkötelezettségüket, 

vállalásaikat; a résztvevők jóvátételi cselekvési terveket készítenek.  

A foglalkozások eredményéről tájékoztatjuk az illetékes büntetés-végrehajtási és pártfogó felügyelői 

szolgálat illetékes szakembereit, lehetőség szerint a bv bírót. Szükség esetén javaslatot teszünk az 

elítélt feltételes kedvezménnyel való szabadulása esetére magatartási szabályként előírni a cselekvési 

terv megvalósítását.  

 



 

 

Konferencia 

A csoportfoglalkozásokat követően a résztvevő elítéltek eseteinek átadása, a cselekvési tervek 

megvalósítása érdekében – szükség és lehetőség szerint -  családi és/vagy békítő konferenciákat 

szervezünk a családtagok, támogatók, helyi szervezetek szakemberei, segítői bevonásával és a 

jóvátételi cselekvési terv megvalósításának lehetőségére tervet készítünk. Az elítélt megkezdi a 

jóvátételi munkát.  

A konferencia végén megállapodás születik, melyben rögzítjük a vállalt feladatokat, határidőket és 

felelősöket is.  A konferencia megvalósításába és a jóvátételi cselekvési terv megvalósításába, 

valamint az utógondozás feladatainak ellátásába is a helyi szakembereket vonjuk be.  

 

Utánkövetés  

A megállapodás megvalósításának rendszeres követése, a feladatok teljesítésének, a felelősök 

munkájának kontrollja. Szükség esetén korrekció elvégzése. A megvalósítást és népszerűsítést segítő 

tájékoztatása az érintett szervezeteknek.  

 

Záró szakmai fórum  

A megvalósításban részt vevő szakemberek és résztvevők tapasztalataikat megosztják további 

intézetekből, szolgálatoktól résztvevő kollégák számára annak érdekében, hogy a megvalósult 

program, a jelenlegi megvalósítás gyakorlata alapján más intézetekben és településeken is elérhetővé 

váljon.  

Lehetőség szerint film készül az esetekből, melyet bemutatunk.  

 

 

Budapest, 2014. augusztus 28. 

     Katona Csilla 

BB szakmai vezető 


