Hídépítés program Zárókonferencia
2015. november 19-20.
RÓMA
A magyar partner által vezetett Workshop témája: hogyan készítjük fel az áldozatokat és az
elkövetőket az egymással való találkozásra és beszélgetésre.



A békítő kőrről

http://www.foresee.hu/uploads/tx_abdownloads/files/peacemaking_circle_handbook.pdf
Angol nyelvű kézikönyvet ajánljuk, ami a fenti linken letölthető.
A gyakorlati megvalósítás során a baracskai programban résztvevő besurranásos lopás
bűncselekmény elkövetője (Z) találkozott egyik sértettjével, egy házaspárral (Á és O). A
résztvevők Z és az őt támogató segítője volt M, valamint Á és O, és egy fő társadalmi
képviselő és a facilitátor. A békítő kör megvalósult 2015. július 30. napon.
Az elkövető elmondta, mi történt, hogyan gondolkodott akkor és most ezekről az
eseményekről. Majd a sértettek mondták el, hogyan szereztek tudomást arról, ami történt a
házukban. Mit gondoltak akkor és gondolnak most az eseményekről.
Hogyan hatott rájuk, kire volt még hatással, valamint mire van szükségük ahhoz, hogy a
dolgok helyre jöjjenek.
Az elkövető reagálhatott a sértettek által elmondottakra.
A sértettek azt kérték, hogy az elkövető rendezze az életét, és erről kérték, hogy a programot
szervező szervezet munkatársai értesítsék őket.
Rendszeres foglalkozásokon vesz részt az elkövető azóta is, melyet a programot szervezők
tartanak, biztosítanak.
A sértett szeretne bekapcsolódni egy olyan szervezet munkájába, akik segítenek az
elkövetőknek a börtönből szabadulás után munkába állni. Ebben is szervezetünk segít,
munkacsoportba vonjuk be a vállalkozó sértettet. – Kapcsolatban vagyunk.
A másik sértett azt vállalta, hogy ha ő értesül arról, hogy az elkövető élete rendeződött, akkor
erről a környezetét is informálni fogja, mivel őket is érintette az elkövetéskor a
bűncselekmény. Ők is féltek, tartottak attól, hogy náluk is bűncselekményt fognak elkövetni.
– Ezért hasznosnak tartja a sértett, hogy a jó hírről, az elkövető életének rendezéséről is hírt
kapjanak a szomszédságban élők.



Szociális szolgálatokkal együttműködés (Oroszlány, Balassagyarmat és Gyál )
fontossága eredményei és előnyei.

A szociális szolgálatok bevonására azért került sor, mert a résztvevő sértettek és elkövetők tapasztalataink szerint - a foglakozások után igénylik azt, hogy a saját
sértetteikkel/elkövetőiekkel találkozhassanak és elmondhassák a csoportfoglalkozások során
megfogalmazott gondolataikat. A szervezetünk számára nagy távolságokat jelentő személyes
utógondozást csak úgy tudjuk vállalni, ha rendelkezésünkre állnak a résztvevők lakóhelyén
illetékes segítő szakemberek.
A szociális szakemberek a résztvevők szabadulása után tovább tudták gondozni a problémás
helyzeteket, amik közül nagy számban fordultak elő hátrányos helyzetű családok és azon
belül is családon belüli erőszak bűncselekmények.



praktikus magyar tapasztalatok, amiket a Hídépítés program megvalósítása
után megoszthatunk

Baracska
Márianosztra
8*3 óra
8*3 óra
12 -12 fő oroszlányi lakosok az
8 fő hátrányos helyzetű
elkövetők fiatal felnőttek és több
családokból (rokonok is
közöttük az idősebb korban lévő
közöttük) származó, alacsony
felnőtt elkövető és együttműködést iskolázottságú fiatal felnőttek
vállaló sértettek, 4 fő segítő és 2 fő az elkövetők, 4 fő sértett, 1 fő
facilitátor
segítő és 1 fő facilitátor
Mindkét csoportra jellemző, hogy Oroszlány egy jellegzetesen
elmaradott városrészében élnek ezek a családok – aki nem közülük
való, az többnyire alkohol miatt került börtönbe
Józsika(anya), Feri(János),
Attila(Dóri), Tibor(Béla),
Tamás(rendőrnő) , Tamás(PÜ-Kati)
, Zoltán(Orsi-Ádám), István (fia),
István (felesége), Gusztáv, László,
Sándor (drogos bűncselekmények
sértettei)
családon belüli erőszak, vagy
hivatalos személy elleni erőszak
valamint alkohol és droggal
összefüggésben elkövetett
bűncselekmények jellemzően
A sértetti csoportban nagyszámú
bántalmazott nő volt, akik számára
a szociális ellátás nyújtott támaszt,
ahol gyerekeket neveltek,
biztonságot is. Az elkövetők
néhányan megfogalmazták
jóvátételi szándékukat, és
megértették, hogy a bántalmazást
követően a kapcsolat nem

G+ barátja, + 5 fő, és a
„sajnálom” értelmi sérült fiú

Balassagyarmat
8*3 óra
4 fő sértett és 4 fő elkövető, 4
fő segítő, 2 fő facilitátor ( + 11 fő sértett – elkövető, akik
„levelező tagozaton”
kapcsolódott be a programba
Egerből )
2 fő balassagyarmati lakos és
2 fő más, környező
településről érkezett, a
sértettek közül is 1 fő más
teleülésről érkezett
Judit, Gabi, Balázs, Erzsike –
András, Gábor, Ricsi, Dávid.
(Attila és Erik)

rablás, drog, erőszakos,
életellenes bűncselekmények

lopás, rablás

Az elkövetők szembesültek a
sértettek által átélt
sérelmekkel. Igyekeztek
kibújni a felelősség vállalás
alól. Majd amikor az általuk
semmibe vett értelmi sérült
elítélt társuk elmondta a
sértettnek, hogy sajnálja, amit
el kellett szenvednie a

Négy sértettből kettő nem
ismerte az elkövetőt. Mind a
négyen szívesen rendeznék a
kapcsolatot. Az ismeretlen
tettes számára
megfogalmazták kérdésekeit,
amiket akkor tennének fel
számára, ha találkoznának,
megismernék őt. Az elkövetők

folytatható, csak kontroláltan
lehetséges a kapcsolattartás –
melyet a helyi segítők támogatnak,
így minden fél békére lelt. (Tamásrk, István-feleség, Attila-Dóri) Feri
és Sándor nem vállalta fel a
szembesülést.

sértettnek, majd a sértett erre
reagált, hogy ez jól eső érzés
számára - akkor a többi
elkövető is elkezdett úgy
emlékezni, hogy ők is
mondták, hogy sajnálják
mindazt a fájdalmat, amit a
sértetteknek át kellett élnie.

Békítő kör megvalósult és további
békítő körök előkészítése folyik.

Havonta találkozók a börtönben
Havonta találkozó az
azóta is az elkövetőkkel. A
elkövetőkkel a helyi segítő
szabadultakat a helyi segítők
közreműködésével.
támogatják.
(bántalmazott)Sértetti/hozzátartozói
önsegítő csoport jött létre.



első bűntényes fiatal felnőttek
voltak, akik már a börtönben
bizonyították, hogy az életüket
nem a bűnelkövetés útján
kívánják folytatni. Hátrányos
helyzetűek voltak börtönbe
kerülés előtt is. Drog és
alkohol problémák is voltak.
Ketten segítő szervezethez
fognak szabadulni. Ketten
családjukhoz mennek haza,
bár egyikük esetében ez éppen
a kurzus ideje alatt vált
bizonytalanná. Minden
résztvevő bocsánatot kért, és
valamennyi sértett el is
fogadta a bocsánatkérést.
Egyhangúan nyilatkoztak a
sértettek, hiteles volt számukra
az elkövetők bocsánatkérése,
és valamennyiüknek jól esne,
ha saját elkövetőjüktől is
kapnának ilyet.
Közben levélben megkereste
egy sértett a parancsnokot,
hogy beszélni akar az
elkövetővel, mielőtt öngyilkos
lesz – békítő kör szerveződik
Havonta találkozó az
eredetileg létrejött csoporttal.
Szabadulókkal folyamatos
munka békítő kör
megvalósítása érdekében.

hogyan dolgozhatunk a résztvevőkkel a kurzus után

1. a helyi segítők egyéni gondozást végeznek, segítik a sértettek életét és a szabaduló
elkövetők esetében a helyi segítők támogatják a beilleszkedést (egyéni gondozási tervek
szükség szerint) – (Oroszlány és Balassagyarmat, Eger)
2. havonta, rendszeresen találkozunk az elítélti csoporttal, és nyomon követjük az esetek
változásait (Baracska)
3. a helyi segítő kísérik tovább az elítélti csoportot (Márianosztra – gyamügyes – sértett
volt)
4. sértetti önsegítő csoportot hoztunk létre (Oroszlány)
5. havonta sértett-elkövető és segítő résztvevők találkoznak és kísérik a változásokat
(Oroszlány)
6. békítő köröket valósítunk meg (Baracska, Pásztó, Eger)
7. konferencián számoltunk be szociális munkások számára a családon belüli erőszak
kezelésében a resztoratív módszerek alkalmazásáról és a megvalósult Híd programról
8. média beszámolók

