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Előszó 

  
Prison Fellowship International (Nemzetközi Börtöntársaság) kidolgozta a Sycamore Tree 

Project®-et (STP) 1996-ban a tagországai számára, mely programba az áldozatok 

szempontjait vette alapul. (A Sycamor Tree project magyarországi megfelelője a Zakeus 

program.)  Olyan facilitátor által vezetett, elítéltek által alkotott kis csoportokba hívta be a 

bűncselekmények sértetteit, amik a börtönben valósultak meg, és amiknek a témája a bűn és 

az igazság érvényesülése volt. A résztvevők többnyire nem közvetlenül ugyanannak a 

bűncselekménynek a sértettei és elkövetői - egymástól „függetlenek” -, de gyakran a 

bűncselekmények hasonlóak voltak. 

  
STP-t most rendszeresen használják a Prison Fellowship 34 tagországban. Latin-Amerika, a 

Karib-tenger, Európa, Afrika és a Csendes-óceánon. Ruandában, Kolumbia és a Salamon-

szigeteken, segíti a népirtás és polgárháború utóhatásainak kezelésében. Tanulmányok 

Angliában és Új-Zélandon kimutatták, hogy STP hatására a résztvevő elkövetők hozzáállása 

megváltozik olyan irányba, ami azt sugallja, kevésbé valószínű, hogy új bűncselekményeket 

követnek el. Még nincs kutatás, ami a visszaeső bűnelkövetés mértékére vonatkozna, sem a 

résztvevő áldozatokra gyakorolt hatásról, de mindkettő témakörökre vonatkozó kutatási 

projektek vannak folyamatban. 
  
Néhányan megkérdőjelezték, vajon STP figyelembe veszi-e a helyreállító folyamat óta a 

sértettek és elkövetők függetlenségét. Tapasztalatunk az, hogy ez egy hatékony módja a bűn 

és az igazság érvényesülésén alapuló helyreállító igazságszolgáltatás szemléletébe való 

bevezetésnek, a sértettek és elkövetők számára egyaránt. Azt is mondhatjuk, úgy tűnik, segít 

néhány áldozatot gyógyulni a traumából, és megérteti az elkövetővel a bűn tovagyűrűző 

hatását bűncselekmény áldozatai, családtagjaik és közösségeik életére. Bizonyos esetekben 

STP résztvevők facilitátor vezetésével olyan találkozón vettek részt, ahol a sértett azzal az 

elkövetővel találkozott, aki vele szemben követte el a bűncselekményt.  

  
STP-t használó országokban jelentős kulturális, jogi, szabályozási és vallási különbségek 

vannak. Következésképpen a Prison Fellowship International a tagországok számára a 

szükség szerinti alkalmazást javasolta. Európa valószínűleg az a régió, amelyben a legtöbb 

kiigazítást tették, részben a rendeletek erősen strukturált jellege és sok ország szekularismusa 

miatt. Európában az STP is virágzott, és reméljük, hogy a Hídépítés projektben még többen 

fognak részt venni. 
  

Daniel W. Van Ness 

igazgató, Prison Fellowship International Igazság és Megbékélés Központja 
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1. fejezet 
Hídépítés: Bevezetés 

  

A vezetői munkafüzet célja a Hídépítés program ismertetése, és gyakorlati útmutatás nyújtása 

olyan civil segítőknek és szervezeteknek, akik helyreállító programot kívánnak megvalósítani. 

A vezetői munkafüzet egy képzési eszköz, amely lépésről-lépésre bemutatja a Hídépítés 

program tartalmát és haladását. 
  

Mi az a Hídépítés? 
A Hídépítés név, az EU által finanszírozott projekt elnevezése, amelynek célja létrehozni egy 

beavatkozási programot a sértettekért és a bűnelkövetőkért. Információ a projektről a 

honlapon megtalálható: http://restorative-justice.eu/bb 

  
A Hídépítés program egy csoportba egyesíti a bűncselekmények sértetteinek csoportját az 

elkövetők csoportjával a "helyreállító párbeszédért" és a tanulásért. Az sértettek lehetőséget 

kapnak, hogy „független” elkövetőkkel találkozzanak, és elmondják, hogy a jogsértő 

magatartás milyen hatással van az életükre. A bűncselekmények áldozatainak ez egy olyan 

lehetőség, ahol megosztják egymással tapasztalataikat az áldozattá válásról, elmondják 

történeteiket arról, hogyan érintette az elkövetett bűncselekmény őket, és annak hatásait az 

életükre, tapasztalnak egyfajta bocsánatkérést, konstruktív párbeszédet folytathatnak 

elkövetőkkel, helyreállítást és a gyógyítást, és érzelmi támogatást tapasztalnak meg. Az 

elkövetők, akik részt vesznek a programban, esélyt kapnak arra, hogy megértsék, a jogsértő 

magatartásuk hogyan befolyásol másokat, nagyobb empátiát gyakorolnak a bűncselekmények 

áldozatai felé, valamint új perspektívában lássák a múltbeli viselkedésüket. Így 

elgondolkozhatnak arról, hogy az olyan értékek, mint a tisztelet, az empátia és a 

felelősségvállalás milyen szerepet játszhatnak az életükben. Végül lehetőséget kapnak arra, 

hogy a múltbeli cselekedetüket szimbolikusan jóvátegyék. 

  

A Hídépítés program háttere és jellemzői 
A Hídépítés projekt, amely hét európai országban a Prison Fellowship szervezetek és 

intézmények közötti együttműködésében (a Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, 

Olaszország, Hollandia, Portugália, és Spanyolország) és két kutatást végző szervezet 

közreműködésével (a University Hull, a brit és a Makám kutatás, Ausztria) valósul meg. A 

projekt által annak érdekében jött létre, hogy fejlessze és alakítsa a Sycamor Tree Project ® 

(STP)-et, tegye Európa-szerte használhatóvá. A következőkben röviden bemuatatjuk a Prsison 

Felowship szervezetet és a Sycímor Tree (STP) programot, majd ismertetjük, hogyan 

alkalmazza mindezt a Hídépítés project. 

  

Prison Fellowship 
A Prison Fellowship mozgalmat 1976-ban alapította Charles Colson, miután a Watergate 

bűncselekményért kapott büntetését letöltötte, és szabadult a börtönből. 
[1] 

A börtönben töltött 

idő alatt, Colson felismerte a keresztény tanú fontosságát a börtönökben, és szabadulása után 

létrehozta a Prison Fellowship szervezetet az USA-ban. Ez lett az alapja egy világméretű 

szervezetnek, a Prison Fellowship International (PFI) szervezetnek. Ma 125 országban van 

tagszervezete, és a PFI a legjelentősebb egyesülete a keresztény szolgálatoknak, melyek a 

büntető igazságszolgáltatás területén működnek. Megkülönböztető jellemzője a PFI 

szervzeteknek, hogy jelentős a hangsúlyt fektetnek az imádság és a gyakorlati 

tevékenységekre - például a látogatják és támogatják az elítélteket és azok a családját, és  

http://restorative-justice.eu/bb
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn1
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jogsegély és helyreállító igazságszolgáltatás programokat szerveznek -, hogy igazságot és 

gyógyulást szolgáltassanak válaszul a bűnözésre. 
  
  
  
A Sycamor Tree projekt® 
PFI kifejlesztette a STP-t 1996-ban, a Zakeusról elnevezett bibliai történetet alapján. 

 [2] 
, 

A programot kipróbálták az Egyesült Államokban, Angliában és Walesben, és Új-Zélandon 

1997-ben. Az elkészített kézikönyvet 1998-ban tették közzé.  

STP 34 országban minden kontinensen futott a Prison Fellowship által képzett önkéntesek és 

a kiscsoport vezetők segítségével. STP általában 6-8, egyenként 2-3 órás ülésből állt.  

A különböző országokban két fő módja volt az STP megvalósításnak: (1) az egyenlő számban 

vettek részt elkövetők és áldozatok a teljes kurzus alatt, valamint (2) az elkövető-orientált, 

amelyben sértettek számára ismertették a tanfolyamot, de amelyben a sértettek csak néhány 

ülésen vettek részt.  

STP célkitűzése, hogy a részt vevő sértettek és elkövetők igényeinek egyaránt megfeleljen a 

program. Tekintettel a fogvatartottakra, a célok között szerepel: ösztönzi őket, hogy 

vállaljanak felelősséget tetteikért; lehetővé tenni számukra, hogy fejlesszék az áldozat felé a 

tudatosságot és az empátiát; lehetővé tenni számukra, hogy megtapasztalják a gyónás, a 

bűnbánat, a megbocsátás és a megbékélés által a bűncselekmények feldolgozását; és, hogy 

segítsen nekik a részt venni a jelképes jóvátételi cselekményben.  

Tekintettel a sértettekre a program céljai közé tartozik,  hogy segítse a sértetteket abban, hogy 

kérdéseikre választ kapjanak, mivel bűncselekmény követtek el ellenük; kapjanak egy esélyt, 

hogy a történeteiket elmondják, és elkezdődhessen  egy gyógyulási folyamat; segítse őket, 

tájékozottabbá válni a bűnözés, bűnözők, és helyreállító igazságszolgáltatás témakörében; 

tegye lehetővé számukra, hogy az elkövetők felelősséget vállaljanak a velük szemben 

elkövetett sértő magatartásukért; megkönnyítse számukra a feldolgozást, annak érdekében, 

hogy pozitív és hasznos eredményt hozzanak ki a káros tapasztalatból, amit a bűnözés okozott 

nekik; és segítse őket egyfajta lezárásban, hogy a megbocsátáson keresztül eljussanak a 

megbékélésre. 
  
PFI lehetővé teszi, annak tagszervezetei számára, hogy alkalmazzák az STP programot 

adaptálva, feltéve, hogy a felülvizsgált változat továbbra is tartalmazza a hét alapvető elemet: 
  

1. A sértettek és a bűnelkövetők találkoznak, hogy megvitassák a bűnelkövetés 

hatását, és megosztják személyes történeteiket. 

2. A résztvevők megvitatják a bűnelkövetés, a felelősség/elszámoltathatóság, a 

gyónás, a bűnbánat és a megbékélés hatását. 

3. Keresztény trénerek segítik a csoportmunkát, mint egy támogató közösség, akik 

gondoskodnak a résztvevők érdekében a szabályok betartatásán, ami az egymás 

tiszteletben tartása, az egyenlőség, a titoktartás, az aktív részvétel, mások 

meghallgatása.  

4. Tanulás nagyrészt irányított kiscsoportos beszélgetéseken keresztül történik, 

amelyben minden résztvevő számára megengedett, hogy megossza a gondolatait 

és erre ösztönzik is őket. 

5. Az elítélt résztvevőket felkérik, hogy szimbolikus jóvátételi cselekedetet 

vigyenek véghez a kárpótlás érdekében a program végén. 

6. A program végén egy nyilvános ünnep van, amely során a sértett és bűnelkövető 

résztvevők megosztják egymással, mit tanultak és tapasztaltak a kurzus során. 

7. A program a bibliai elveken alapul. 
[3]  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn2
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn3
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Helyreállító igazságszolgáltatás 

A helyreállító igazságszolgáltatás gondolkodásmódja jellemzi STP- és Hídépítés programot. 

A Helyreállító igazságszolgáltatás jellegzetes szempontból tekint és reagál a bűnözésre. Ősi 

gyökerei vannak a gondolkodásmódnak, amelyből a kortárs helyreállító igazságszolgáltatás 

mozgalom alakult ki az 1970-es években. 1990 óta növekszik az érdeklődés, és ma büntető 

igazságszolgáltatási rendszerek a világ minden táján kísérleteznek a helyreállító 

igazságszolgáltatás módszer alkalmazásával. 

A büntető igazságszolgáltatás a legjobb hatást akkor éri el, ha nem egyszerűen bünteti az 

elkövetőt, hanem ösztönzi és segíti a bűnelkövetőt, hogy megértse  és helyreállítsa a károkat 

és rendezze az emberi kapcsolatokat. 
[4] 

 

  

Helyreállító párbeszéd 

A kulcs eszme a helyreállító igazságszolgáltatás mozgalomban, hogy egy hatékony módszer a 

cél elérésében a bűncselekmény által okozott károk javítás érdekében folytatott helyreállító 

párbeszéd. 
[5] 

 A helyreállító párbeszéd az elkövetők és a sértettek a konferencia körben 

szemtől-szembe a facilitált megbeszélésen vesznek részt, ahol a kárt amit az elkövető okozott 

felfedik,  és megvitatják, mit lehet tenni, hogy a kárt helyrehozzák. A hangsúly párbeszéden 

van, a sértettek és az elkövetők, maguk döntenek ezekben a kérdésekben, támaszkodva a 

szakértők és a szakemberek segítségére, hogy válaszokat és megoldásokat találjanak. A 

helyreállító párbeszéd fő célja, hogy lehetővé teszik elkövetők és áldozatok számára, hogy 

közös értelmezésre és megállapodásra jussanak  arról, hogyan lehet jóvá tenni a kárt.  

  

Hídépítés 

Az STP egy bűnözésre adott válasz, amely jelentős lehetőség az igazságosság és a gyógyulás 

elősegítésére. A Hídépítés projekt alapja az elképzelés, hogy Európa-szerte kibontakoztassa 

az STP pontenciált. Ennek elérése érdekében a Hídépítés projekt az STP alapgondolatait 

alkalmazza néhány jelentős módosítással. Különösen: 

  

         A Hídépítés program magában foglalja a tudományos kutatást. Kezdettől fogva a 

Hídépítés project gyakorlati fejlesztését a helyreállító igazságszolgáltatás és az 

áldozattá válás korszerű ismeretei formálták és informálták, a jellegzetes értékelési 

célok azon faktorok azonosítását, melyek segíthetik, vagy akadályozhatják a 

Hídépítés program sikeres végrehajtását. 
[6] 

 

         A különös aggály volt a Hídépítés fejlesztésekor, hogy a program olyan előnyös 

legyen a részt vevő áldozatoknak, mint az elkövetőknek. Ezért a program alapja az 

a tudás hogy az ilyen beavatkozásokba, hogyan vonjuk be a sértetteket, mik a 

sértettek szükségletei, hogyan alakulhat legjobban a találkozás.  

         Hídépítés úgy tervezték, hogy megvalósítható több beállításban, börtönön kívül és  

belül egyaránt. 

  

A vezetői munkafüzetről 
Ez a kézikönyv készült civil személyek és szervezetek számára, a Hídépítés program 

megvalósításához. Annak biztosítása érdekében, hogy a program megvalósítása hatékony és 

szabványok szerinti legyen, valamint a résztvevők biztonságának és jólétének biztosítása 

érdekében ajánljuk, hogy a Hídépítés programot megvalósító személyek megfelelő oktatásban 

részesüljenek. Ezért azt tanácsoljuk, hogy aki tervezi a Hídépítés program megvalósítását, 

vegye fel a kapcsolatot a Hídépítés projekt csapatával. Kapcsolatok elérhetők: 

http://restorative-justice.eu/bb/ . 
  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn4
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn5
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn6
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2Frestorative-justice.eu%2Fbb%2F
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A vezetői munkafüzet a Hídépítés program alapelemeinek képzés alapja: Hídépítés program 

áttekintését biztosítja  (2. fejezet); Elmagyarázza a program segítőinek szerepét és felelősségét 

(3. fejezet); A Hídépítés programért feltárja a toborzás és résztvevők (áldozatok és a 

bűnelkövetők) felkészítésének útját  (4. fejezet); Elmagyarázza a szervezők számára a 

Hídépítés program alapvető szerkezetét és néhány általános irányelvet (5. fejezet), 

Hangsúlyozza a nyomon követés fontosságát, és javaslatot tesz szervezésre és elvégzésére (6. 

fejezet).  
  
Bár bemutatja, a facilitátor szerepét és hatásköreit a Hídépítés programban, a vezetői 

munkafüzet nem biztosítja facilitátor képzés programját. Azonban néhány útmutatás elérhető 

a honlapunkon arról, hogyan gondoskodjon a megfelelő képzésről. http://restorative-

justice.eu/bb/. 

A weboldal tartalmazza a válogatott forrásokat, amelyik hasznos azok részére, akik a 

Hídépítés programot megvalósítani kívánják. A Börtöntársaságok, akik szeretnék 

megvalósítani a Hídépítés programot, elérhetik a STP kézikönyveket és egyéb anyagokat, a 

Prison Fellowship Európa (PFE) szervezeténél. 
[7]  

  

http://restorative-justice.eu/bb/
http://restorative-justice.eu/bb/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn7
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2. fejezet 
A Hídépítés program áttekintése  

  

Helyreállító igazságszolgáltatás
[8] 

 
A büntetési rendszerek a jog szerinti igazságszolgáltatásra törekednek. Igyekeznek kiróni az 

arányos büntetést a törvénysértőkre, valamennyi polgárt azonos mértékkel mérve, és a 

gyanúsítottak és a bűnözők jogait tiszteletben tartva. A büntetés végrehajtása során is 

igyekszik a büntetőjog előretekintő céloknak megfelelni, mint a további bűnelkövetés 

lehetőségének csökkentése és az elrettentéssel az elkövetés iránti vágy csökkentése.  

Amennyire sikerül ezeket a feladatokat teljesíteni, annyira értékes társadalmi funkciót tölt be 

a büntetési rendszer: a büntetőeljárás egy értelmes válaszadás a bűncselekményre, és a 

nagyobb biztonság megteremtője. 

  
Különböző okok miatt a legtöbb büntető igazságszolgáltatási rendszer csak részben teljesíti 

ezeket a feladatokat. Azonban még ha tökéletesen működik is, továbbra is csak néhány 

büntetőjogi szabály megszegése által felmerült igénynek felel meg. A büntetőeljárás sok testi, 

lelki, pénzügyi és társadalmi kárt okoz a sértetteknek (közvetve és közvetlen). Ezzel a bizalom 

sérül, mely a társadalomban, az emberek közötti egészséges társadalmi kapcsolathoz 

szükséges. Vitatható ugyan, de még az elkövetők is gyakran sérülnek az eljárás során 

(függetlenül attól, hogy elítélték és büntetik). Ha az embert érintő büntetőeljárás által 

tapasztalható a jog érvényesülése és gyógyító hatása, a társadalom válasza a bűnözésre túl 

terjed a jogi igazságosság kiszolgáltatásán. Ezen kívül erőfeszítéseket kell tenni, hogy 

helyrehozza a bűncselekménnyel okozott "szélesebb kárt". 
  

Felismerve ezt az igényt egy hatalmas társadalmi mozgalom indult az elmúlt évtizedekben a 

helyreállító igazságszolgáltatás gyakorlatának alkalmazása érdekében a bűncselekmény, a 

törvényszegésre adott válaszul. A helyreállító igazságszolgáltatás alapelve, hogy társadalmi 

prioritásnak kell lennie a büntetés utóhatásaként a bűncselekmény által okozott kár 

megjavítása. Egy másik fontos gondolat, hogy a legjobb ennek elérésére az összes 

bűncselekmény által érintett fél részvételével szemtől-szembe találkozó megvalósítása, ahol 

közösen döntik el, hogyan kezelik a sérelmek következményeit és a jövőben várható hatásait. 

  
A gyakorlatban a helyreállító igazságszolgáltatás különböző formákban jelenik meg. A 

legfejlettebbek a sértett és elkövető közötti közvetítés, a mediáció és a "konferencia" 

módszerek alkalmazása, amelyen a bűncselekmény által közvetlenül érintett emberek egy 

csoportja vesz részt, facilitátor által vezetett ülésen (ideális esetben intenzív előkészítést 

követően). A részt vevők elmondják mi történt a bűncselekmény elkövetése kapcsán, és 

döntenek a bűncselekmény kezeléséről, a hangsúlyt az érzelmek kifejezésére és károk 

helyreállítására helyezik. A helyreállító igazságszolgáltatást érintő büntető politikai diskurzus 

a mediáció és konferencia módszerek alkalmazására összpontosított. Azonban tapasztalataink 

szerint a bűncselekmény által érintett személyek számára számos más formát ölthet. Ezek 

egyike a Sycamor Tree Project ® (STP). 
[9]  

  

A Sycamor Tree Project ® – a Hídépítés koncepció alapja 
A Hídépítés program alapja a meglévő Sycamore Tree projekt koncepciója. A Prison 

Fellowship International a globális szervezet, amely a helyreállító igazságszolgáltatás 

programot nyújtotta. Tagszervezetei kezdetben úgy tervezték, hogy a program megvalósítható 

a börtönökben, az elkövetők, a sértettek és az önkéntesek csoportjai számára. Az STP 

program mindig arra helyezte a hangsúlyt, hogy a tényleges áldozatok a helyreállító 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn8
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn9
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igazságszolgáltatás folyamatban részt vegyenek, bár a részt vevő érintett áldozatok száma 

változó volt a világ különböző részein. Valószínűleg hasznos tudni azt, hogy ez az eltérés ad 

egy folytonosságot.  Az egyik szélsőség, hogy egy áldozat szerepel egy szekcióban a kurzus 

során. A másik végletben egyenlő számú elkövetők és sértettek vannak jelen, úgy hogy a 

sértettek számára több belépési lehetőség van több szekcióban. (Mint látni fogjuk, a Hídépítés 

program törekvése az, hogy ez utóbbi gyakorlat legyen kiindulási pontként/célként a 

folytonosság része). 
  
Bár STP programok sokfélék azok megvalósításában, mindegyikben azonos a központi 

struktúra, összpontosítva elkövetők esetében arra, hogy tudjon meg többet a bűnözés 

hatásáról, azokról, akiknek az életét érintette, és fókuszba helyezte a sértettek segítését. STP 

segítségével az elkövetők a tetteikért való felelősségvállalást tanulhatták meg és lépéseket 

tehettek a bűncselekmény által okozott károk helyreállítására. Az STP program fő témái a 

következők: 
  

         Helyreállító igazságszolgáltatás – bevezetés 

         Mi a bűncselekmény, és kiket érintett és érint 

         Felelősségvállalás 

         Vallomás 

         A megbocsátás és a megbékélés 

         Jóvátétel (szimbolikus) 
  

Az STP program során sértettek (aki nem egy áldozat-ból akármi-ból az elkövetők, akik részt 

vesznek) jön hogy a bűncselekményt követő érzelmek és a helyzetre vonatkozó személyes 

tapasztalatait megosztani.  

Kutatást végzett a résztvevőkkel, a BB projekt megállapította, hogy a SÉRTETT története az 

úgy tűnik, hogy egy hatékony módja annak, hogy az elkövető felismeri és megérti a tényleges 

hatását az bűncselekménynek.  

A kutatás azt is kimutatta, hogy a megosztás sokat jelentett az érintett áldozatok számára is. 

Megállapították, hogy közben STP programok áldozatai gyakran úgy érzik, ez volt az első 

alkalom, hogy esélyük kaptak arra, hogy beszéljenek elkövetőkkel, és hallassák a hangjukat, a 

büntető igazságszolgáltatási rendszerben. Évek alatt a STP áldozatai gyakran számoltak be 

arról, hogy a program segített nekik elengedni sok negatív érzést. Ennek érdekében 

elengedhetetlen, hogy az elkövetők hajlandóak legyenek meghallgatni őket, és kimondják, 

sajnálják azt, ami történt. 

A személyes élettapasztalatok elmondása által az elkövető szembesül azzal, hogy emberek 

számára okozott sérelmeket. 

Hajlamosak vagyunk az elkövetőről egy sztereotip képet alkotni, a személyes találkozás 

elhalványítja és humanizálja a képet. A BB projekt keretében STP után végzett vizsgálatok 

hangsúlyozzák az állítást, a gyógyulás gyakran olyan erős, hogy az áldozat többé nem érzi 

magát áldozatnak, és tovább akar lépni. 
  

Hídépítés 
Hídépítés egy olyan projekt, amely arra törekszik, fejlessze tovább a STP projektet annak 

érdekében, hogy több és jobb lehetőségeket teremtsenek az áldozatok és elkövetők közötti 

helyreállító párbeszédnek. Hídépítés arra törekszik, hogy a büntetőjogi rendszerben 

lehetőséget teremtsen az áldozatoknak, hogy hallassák a hangjukat, hogy megosszák 

személyes tapasztalataikat. Hídépítés, a STP egyike az alapító ötletét hangsúlyozta: áldozat 

nem csupán azt jelenti, hogy elérje az elkövetőt, annak érdekében, hogy segítse öket abban 

hogy empatikusabbá váljanak a sértettekkel szemben. Inkább olyan embereket vonnak be 
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sértettként, akik érdemesnek tartják magukat arra, hogy lehetőséget kapjanak, és részt 

vegyenek a helyreállító folyamatban. Hídépítés áldozatok számára kínálnak lehetőséget, hogy 

dolgozzanak a helyreállításon és a megbékélésen. Sok múltbéli STP program tapasztalata 

alapján, a reméljük, hogy a Hídépítés hozzájárul a sértettek jólétéhez, és az ő szemszögéből a 

gyógyult és jobb élethez. A kutatás alátámasztja, hogy a BB projekt törekszik annak 

meghatározására, hogyan és milyen mértékben következik be a sértettek gyógyulása. Azt is 

várjuk, hogy a gyógyulás érdekében jó lehetőség a helyreállító párbeszédek megvalósítása a 

sértettek és elkövetők között, de lehet alkalmazni egyéb módszereket, például a béke körök a 

helyi közösségekben. Ezért Hídépítés börtönön kívül is megvalósít alkalmakat, és a projekt 

megkísérli felmérni a gyógyító hatását ezeknek is.  
  
Hídépítés további elemeket ad a meglévő STP annak érdekében, hogy további útmutatást 

nyújtson a sértetteket támogatásához. Hogyan építsük a BB-t annak érdekében, hogy több 

áldozatot tudjunk bevonni az STP-be? A fő fejlesztés, hogy a Hídépítés lesz hű az STP 

elképzeléshez, hogy az áldozatok és a bűnelkövetők egyenlő számban vesznek részt a 

foglalkozásokon, és a teljes folyamatban. Hídépítés intenzívebben összpontosít áldozatokra, 

fejleszti az eszközösket a a programba vonás érdekében, biztosítja számukra a támogatást, és 

lehetővé teszi az EU tagországok számára, hogy olyan programok fussanak, amelyben 

törekednek arra, hogy egyenlő számú áldozat és a bűnelkövető résztvevő legyen. Ez még több 

kölcsönhatás az áldozatok és a bűnelkövetők között, ami több lehetőséget ad, hogy támogassa 

az összes résztvevő saját folyamatát. Ez a csoport összetétel szükségessé teszi a lényegi 

kiegészítéseket. Hídépítés egyszerre összpontosít az elkövetők viselkedésére és a 

helyreállítási folyamat haladására, épp úgy, mint a sértetti történetekre, és az ő gyógyulási és 

helyreállítási folyamatainak haladására.  Hídépítés további útmutatást és érzelmi támogatást 

ad a résztvevő sértettek számára. Az igényeikre és kérdéseikre válaszokat, a 

börtönprogramban, vagy a közösségi békítő körökben kapnak. Hídépítés tájékoztatja, és 

felkészíti a segítőket arra, hogyan kell kivitelezni az áldozat és elkövető találkozás 

előkészítését és utógondozását. Az alábbi ábrán (1. ábra) a Hídépítés célja jelenik meg az 

áldozatok tekintetében. 
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1. ábra: A  Hídépítés program logikai felépítése 

  

Minőségbiztosítás a Hídépítés programban 
BB program megvalósítás során elengedhetetlen, hogy mechanizmusokat amelyek: 
  

         biztosítja valamennyi résztvevő jólétét;  

 biztosítja a BB alapértékek mindenkori fenntartását; 

         biztosítja a büntetés-végrehajtás vezetése (ahol a program fut a börtönben) és a 

nyilvánosság meggyőzését a programban; 

         biztosítja, hogy az eredményeket ellenőrizni és figyelemmel kísérni lehessen, és 

szisztematikus módon rögzíteni, hogy a program sikere bizonyítható legyen. 

  
A BB projekt részeként iránymutatások a minőségbiztosítás érhetők el a projekt honlapján. 
  

Hídépítés: Projekt célkitűzései 
Hídépítést egy konzorcium hozta létre, amely hét Prison Fellowship Eu tagszervezetből, és a 

két kutatási intézményből áll. 
[10] 

 A projekt van támogatott mellett egy Európai Bizottság 

Cselekvési Támogatás JUST/2013/JPEN/AG/4479. 

  
A program hosszú-, közép- és rövid távú céljai: 
  
Hosszú távú célok 

       Kiemelkedő az áldozatsegítő tevékenység, különösen is az érzelmi támogatás és a 

helyreállítás elősegítése. 

      Kiemelkedő a helyreállító igazságszolgáltatás előmozdítása Európában a sértett – 

elkövető találkozások által.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn10


13 
 

       Hozzájárulás a társadalmilag igazságos közösségek kialakulásához Európában. 

      Hozzájárulnak az áldozat részvételével megvalósuló európai sértett-elkövető 

programok. 

      Hozzájárul munkájával az elkövető értékrendjének változásán a bűnözés 

utóhatásaként. 

  
Középtávú célok  

       Egy hatékony módszer (STP) átvétele és továbbfejlesztése a BB áldozat segítő legyen 

a különböző európai országokban és a helyzetekben. 

      Lehetővé teszi az áldozat-elkövető közvetítők és segítők, tanácsadók, börtön 

pszichológusok, szociális munkások és mások az áldozatok támogatása érdekében a 

helyreállítás során. 

       Tréning az áldozat-elkövető közvetítők és segítők, tanácsadók, börtön pszichológusok, 

szociális munkások és mások a Hídépítés módszertanában. 
  
Rövid távú célok  

       Hídépítés végrehajtása az európai börtönökben és a közösségekben; 14 program a 

tesztelése. 

      Vállalkozik a Hídépítés szigorú folyamatértékelésére, meghatározza a különböző 

ülések megvalósíthatóságát, az Európai börtönein belül és kívül. 

      A Hídépítés módszertani ismereteknek terjesztése. 

      Egy könyv írása a Hídépítés program sértett-elkövető találkozásokról. 
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3. fejezet 
Hídépítés facilitálása 

  

Minden egyes BB programot facilitátor működtet, egy vagy több társ-segítő segíti a munkáját. 

Ebben a fejezetben bemutatjuk a facilitátor és társ segítők szerepét és felelősségét, a 

szükséges attribútumokat, tudást, készségeket és tapasztalatot. 
  

Segítők: Szerepek és felelősségek 
A facilitátor alapvető funkciói a következők: 
  

         vezeti a csoportot és a témákat; 

         ösztönzi és elősegíti a nyílt kommunikációt és konstruktív párbeszédet a résztvevők 

között, lehetővé téve számukra, hogy kifejezzék gondolataikat és érzéseiket, 

megosszák egymással tapasztalataikat, és megvitassák a problémáikat; 

         biztosítja, hogy a program-környezet biztonságos és támogató legyen; 

         a sokszínűség és esélyegyenlőség előmozdítása; 

         a titoktartás biztosítása és fenntartása; 

         a résztvevőket megfelelő további információkkal látja el a más forrásból származó 

támogatási lehetőségekről; 

         vezeti a segítői csoportot és gondoskodik a megvalósításhoz szükségletekről 

(utazás, engedély)  a csoporton belül kijelöli a feladatokat és társ segítők munkáját 

támogatja a hatékonyság érdekében; 

         összegyűjti a visszajelzéseket a BB hatékonyság méréséhez. 

  

Részletezzük a facilitátor szerepét: 

  
A csoport segítségével vezeti a témát 

A facilitátor a Hídépítés program minden szekciójáért felelős, hogy az a választott program 

szerkezet szerint megvalósul. Ez magában foglalja annak biztosítását is, hogy egy egyértelmű 

"szállítási terv" szerint gondoskodik az egyes munkamenetekhez, szükséges és elegendő 

program anyagok rendelkezésre álljanak. . 
  

Helyreállító párbeszéd megkönnyítése 
Hídépítés középpontjában kommunikáció és a párbeszéd állnak. Annak érdekében, hogy ezt 

megkönnyítse a program vezetője köteles: 
  

        el magyarázni el a csoportmunkára vonatkozó szabályokat, a részvétel és a 

kommunikáció tekintetében, és biztosítja a szabályok betartását; 

         ösztönözni és elősegíteni minden tagot, hogy részt vegyen a csoport közös 

munkájában ; 

         biztosítani, hogy minden kommunikáció tiszteletteljes legyen – ahogyan a 

résztvevők beszélnek, és ahogyan meghallgatnak másokat. 
  
Biztonságos és támogató környezet kialakítása, fenntartása 
A Hídépítés programnak biztonságos és támogató környezetben kell megvalósulnia. A segítő 

csoport hozzon létre elfogadó, támogató, ösztönző környezetet, hangulatot. A facilitátor 

feladata biztosítani, hogy megfelelő intézkedések álljanak rendelkezésre a csoport és tagjai 

védelme érdekében. Ez magában foglalja hogy a megvalósítás helyszínén rendelkeznie kell 

egy világos stratégiával egy esetleges válsághelyzet kezelésére. 
[11]  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn11
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Sokszínűség és az esélyegyenlőség 
Ez a facilitátor feladata, hogy a Hídépítő program teljes időtartalma alatt biztosítja a 

sokszínűség és esélyegyenlőség irányelv szerinti lehetőséget. 
[12]  

  
Titoktartás 
A facilitátor feladatai közé tartozik, biztosítani a Hídépítés titoktartási alapelvének 

ismertetését a programhoz csatlakozott a résztvevők számára és betartatásához ragaszkodni a 

Hídépítés-munkamenetek során. 
[13] 

 A facilitátornak biztosítania kell, hogy a csoport 

foglalkozásokról elektronikus vagy nyomtatott adatokat biztonságosan tárolja a bizalmasságra 

vonatkozó követelmények figyelembe vételével. Néhány börtön megkövetelheti a résztvevők 

viselkedéséről való beszámolót. Erről a résztvevőket a program elején tájékoztatni kell. 

  

Információ a további támogatási lehetőségekről 
A facilitátornak össze kell állítania két rövid útmutatót a sértetti és elkövetői résztvevők által 

elérhető helyi további támogatási lehetőségekről. Az útmutatókat biztosítani kell a résztvevők 

számára a program során. 
  
Visszajelzés 
A facilitátoroknak biztosítaniuk kell, hogy a visszajelzését a program minden ülése után 

összegyűjtsék, és hogy ezek elemzését figyelembe vegyék a következő ülés előtt. 
  
Szupervizió és támogatás a társ-segítők számára 

A facilitátor a társ-segítők számára hatékony szuperviziót és támogatást nyújt, és ösztönzi 

őket, hogy megszerezzék a tudást, a szakértelmet és a tapasztalatot ahhoz, hogy program 

vezetőkké váljanak. A program során szükség van egy világos feladat megosztásra a 

gördülékeny együttműködéshez. A facilitátornak vezető szerepe van ebben is. 

  

Társ-segítők 
Ajánlatos, hogy a facilitátort legalább egy társ-facilitátor segítse. A szerepe a társ 

facilitátornak, hogy támogassa a vezetőt, értelemszerűen minden feladatában.  
  

A társ-facilitátornak, a teljes felelősséget fel kell vállalniuk a csoportért, ha bármilyen okból, 

az egyeztető elhagyja a szekciót (ha egynél több társ-facilitátor van, akkor erre a szerepre 

egyet feltétlenül előre ki kell jelölni). Sok esetben a társ-segítők a vezetői a kiscsoportos 

beszélgetéseknek. Annak érdekében, hogy ezt hatékonyan tegye, kell, hogy jól felszerelt és 

kiképzett legyen; a háttér, a tartalom, a tárgyak, valamint a csoportvezető készségek 

tekintetében. 

  

A segítők számra szükséges alapvető tulajdonságok, a tudás és a készségek  

Segítők és társ-segítők elkötelezettek kell legyenek a Hídépítés alapelvek és értékek (lásd 2. 

fejezet) iránt. Ezen kívül különösen szükséges készségek és attribútumok: 
  

        hatékony kommunikációs képesség, beleértve a meghallgatás, értő figyelem 

képességét is; 

         kiváló tervezési és szervezési készségek, beleértve a csoport vezetést is 

        elemező és értékelő képességek, hogy a teljesítményt (beleértve a saját 

teljesítményét) és a haladást képes legyen értékelni; 

        nyitottság, beleértve a rugalmas gondolkodást a folyamatokról és a viselkedésről, az 

ellenszenves gondolkodásmódokról; 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn12
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn13
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         tanulás iránti elkötelezettség; 

         magas fokú tudatosság a biztonsági kérdésekben; 

         személyes felelősség érzékenysége. 
  

Az emberek a fenti tulajdonságokkal és képességekkel megtalálhatók számos helyzetben. 

Segítőknek döntően, nem kell semmilyen képesítéssel és státusszal rendelkeznie, sem pedig a 

háttérben a munkát végeznie a büntető igazságszolgáltatás területén, sem bármely szakosított 

ismerettel rendelkeznie (kriminológia, viktimológia, helyreállító igazságszolgáltatás, stb.). 

Fontos az, hogy bizonyítani tudja, rendelkezik a fenti tulajdonságokkal és képességekkel, és 

hajlandó és képes a szükséges speciális ismeretek megszerzésére. 

  
A Hídépítés a helyreállító igazságszolgáltatás elvei alapján tájékozott, de jellegét tekintve 

eltér a sértettek és az elkövetők számára nyújtott professzionális támogatástól. Az ötlet része a 

Hídépítésnek, hogy merítsen létező közösségek forrásából nyújtott támogatásból a 

sértetteknek és elszámoltathatóságot az elkövetőknek. Egy másik fontos gondolat a 

Hídépítésben a közösség és a börtön közötti kapcsolatépítés (és egyéb helyszínek, ahol 

elkövetők találhatók). Ezért a facilitátor szerepét elvileg bárki betöltheti, függetlenül attól, 

hogy milyen a szakmai helyzete. A kulcsfontosságú tényező, hogy a jelölt Hídépítés program 

vezetésben való alkalmasságának megítélésében a fent vázolt tényezők szerint történjen: 

motiváció, elkötelezettség, készségek és jellemvonások és hajlandóság a képzésen való rész 

vétel. 

  

Toborzás és segítők, társ-segítők képzése 
Toborzás különböző úton keresztül lehetséges. Ezek közé tartozik: 
  

        azok között, akik  jelenleg önkéntes munkatársai a szervezetednek; 

        reklámok elhelyezése újságokban, magazinokban és a szervezet által használt 

kommunikáció egyéb formáival elérhető személyek köréből 

        személyes kapcsolatokon keresztül, az ismeretségi körödben fellelhető alkalmas 

személyek köréből; 

        "önkéntes bank"-ból; 

        olyan rokon  szakmák munkatársainak köréből, ahol a facilitátori készségekhez 

hasonló készségek valószínűsíthetők  (például a tanárok vagy szociális munkások). 

  
Felvételi magában foglalja a pályázati űrlapot, a személyes interjút és az írásos szerződést. 

  
Egyszer felvett, segítők és a társ-segítők számára biztosítani kell a képzést, olyan 

témakörökben, mint például: 

  

 Helyreállító igazságszolgáltatás; 

 Hídépítés; 

 'Ki vagyok én a program vezetőjeként?'; 

 Gyakorlati tudnivalók (program segédanyagok, börtönszabályok, értékelési formák, 

csoport előkészítés); 

 Írásos reflekciók és értékelések; 

 Csoportmunka speciális csoportokkal; sértettek és elkövetők (tipikus résztvevők, 

csoportdinamika és a vezetői szerepek). Szerepjáték és videó klippek 

alkalmazásával; 

 A program során alkalmazott bemutatók, eszközök. 
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4. fejezet 

Toborzás és a résztvevők felkészítése 
  
A Hídépítés program megvalósításához szüksége van egy megfelelő csoport áldozatok és a 

bűnelkövetők részvétele. A program szervezőjének ki kell jelölnie egy személyt, akinek a 

feladata a résztvevők toborzása. Bár a toborzást és a felvételi eljárást meg kell kezdeni a 

lehető legkorábban, de az egyéni résztvevőkkel nem lehet felvenni a kapcsolatot és 

regisztrációt, mindaddig, amíg a program szervezője nem biztos, hogy a program megvalósul. 

Ez azért van, mert egyszer egy áldozat vagy az elkövető kötelezettséget vállalt arra, hogy 

részt vesz egy BB programban, a program késleltetése is káros számukra. 
  

Miután a résztvevőket felvették, gondosan fel kell készíteni őket a folyamatra. A helyreállító 

igazságszolgáltatás folyamat során felmerülő kulcs fontosságú témákból felkészítjük a 

résztvevőket a szakirodalom alapján. Minél alaposabban a résztvevők felkészültsége, annál 

jobb az esélye, hogy a folyamat jó eredményeket fog hozni. 
[14] 

 Így ismét a program 

szervezőknek ki kell jelölniük egy személyt vagy csoportot, akik felelősek azért, hogy 

felkészülési tervet készítsenek a résztvevők toborzása előtt.  
  

Ebben a fejezetben leírjuk először a sértettek toborzására és felkészítésére vonatkozó 

instrukciókat, majd taglaljuk az elkövetők felkészítésének folyamatát. Az egyik főbb kihívás, 

amellyel a BB projekt foglalkozik az, hogyan kell kiterjeszteni a program előnyeit minél több 

sértettre – ezt a témát is részletesebben fogjuk taglalni.   

 

Áldozatok 
Kapcsolatfelvétel és értékelése 

A Hídépítés program célja, azon személyek felépülésének támogatása, akiknek az életét a 

bűncselekmény hátrányosan érinti, akik már felépültek az első tapasztalatokból és akiknek 

most a feldolgozás következő szakaszába lépést kell támogatni, ahol az áldozattá válás 

tapasztalatából kompenzáció, visszanyerés, felépülés, gyógyulás lesz (más néven a 

"újraértékelés" szakaszban vannak). 
[15] 

Fontos, hogy gondosan értékelje, hogy a sértett készen 

áll-e az érzelmi állapot szempontjából, hogy részt vegyen a Hídépítésben. A felmérés alapján 

lesz arról ismerete a szervezőknek, hogy mennyi, és milyen jellegű felkészítésre van a 

sértetteknek szüksége ahhoz, hogy biztonságosan részt vegyenek a programban. Az 

ellenőrzőlista, amely segít meghatározni, mire kell felkészíteni sértetteket, kidolgozásra került 

a projekt-csapat által és megtalálható a Hídépítés honlapján. Célja, hogy segítse a segítők 

és/vagy program a szervezők sértettekkel való kapcsolatfelvételét, annak érdekében, hogy 

rendelkezzenek megfelelő információval, hogy mire kell felkészíteni őket. A következőkben 

további fontos kérdésre összpontosítunk. 
  

Az áldozatok hozzáállása az elkövetők felé várhatóan eltérő. Néhány sértett úgy tűnik, hogy a 

bosszúálló lelkiállapotban van és agresszív vagy ellenséges a hozzáállása elkövetőkhöz. Ez 

valószínűleg nem jelent akadályt abban, hogy a sértett elfogadja, hogy betartja a következő 

két alapszabályt a Hídépítő programban: 
  

1. Bármit, amit a Hídépítés program alatt mond, az bizalmasan less kezelve.  
2. Résztvevőknek mindenkor tisztelettel kell viselkedniük a többi résztvevő felé. 

  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn14
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Olyan áldozatok, akik a "bosszúálló" lelkiállapotban vannak, lehet, hogy alkalmasak a BB 

programban részvételre, de szükség lesz körültekintő előkészítésre. Hasonló megfontolások 

vonatkoznak azokra a sértettekre. akik szeretnének találkozni elkövetőkkel és hatni rájuk, 

hogy elfogadtassák velük, milyen rossz volt a viselkedésük. Általában, fontos szem előtt 

tartani, hogy a Hídépítés nem feltétlenül keres a résztvevők részéről elnéző hozzáállást, vagy 

önzetlenséget. Végtére is a központi a program célja, hogy segítsen átalakítani azokat, akik 

részt vesznek benne. 
  
Egy meglehetősen eltérő, esetlegesen felmerülő kérdés a sértettel való első kapcsolatfelvétel 

során, hogy hajlamosak lehetnek lekicsinyelni a bűncselekmény hatásait, vagy akár úgy 

tekinteni magukra, mint akik érdemesek a bűncselekmény bármilyen rossz hatásának 

elszenvedésére. Itt megint fontos megérteni, hogy bűnözés gyakran komplexen befolyásolja a 

sértetteket. 
[16] 

 Lehet még zavaros, hogyan érzi magát és hogyan vélekedik arról, ami történt, 

vagy nehezen tudja kifejezni a valódi gondolatait és érzéseit. A tanulság ez: érdemes jelentős 

időt tölteni az áldozatokkal annak megállapítása érdekében, mennyire felkészült a Hídépítés 

programra, és mi lehet még további szükséglet. 

  
Az egyik kérdés, amely válhat nyilvánvalóvá, a kapcsolatfelvétel során néhány sértett 

esetében, hogy hajlamosak előítéletes magatartás kifejezésére másokkal szemben (pl. rasszista 

vagy szexista magatartás kifejezése, vagy leereszkedő magatartás a fogyatékkal élőkkel 

szemben). Itt a döntő fontosságú feltenni a kérdést, az ilyen áldozatok alkalmasak-e, a gondos 

előkészítést követően arra, hogy betartja a fent említett alapszabályt. A sértettek érzelmi 

állapotának felmérésének célja, hogy a sértettek nem csak álcázzák azt, hogy a "helyes" 

hozzáállással vesznek részt a programban. Akik nem értenek egyet, vagy nagyon valószínű, 

hogy nem tudnak eleget tenni az alapszabálynak, még a széles körű felkészülés után sem, csak 

azokat kell alkalmatlannak tekinteni a részvételre. 

  

Egy további kérdés, hogy gondosan mérlegelni kell, és felismerni, hogy fennáll-e az újbóli 

traumatizáció lehetőége. Ez akkor fordulhat elő, amikor az érzelmek, amely úgy tűnik, hogy a 

"még túl friss" bejön az előkészítő interjú során. Ha a bűnözés tapasztalatai még nincsenek 

feldolgozva, és az áldozatoknak túl sok kérdése van, szükségük lehet a támogatás egyéb 

formáira, mielőtt biztonságosan részt vesznek a Hídépítés programban. 

  
Ha a szexuális bűncselekmények áldozatai kívánnak részt venni a Hídépítésben, nagyon 

gondos figyelmet kell fordítani arra, hogyan befolyásolhatja az áldozatra gyakorolt hatások az 

elkövetőket, és az áldozatsegítő további támogatási formák bevonása szükséges az 

ellátásukhoz. Ennek több oka is van: (1) elkövetők általában lenézik a szexuális bűnözőket, és 

a szexuális bűncselekmény sértettjének történetét hallva, nehezen tudják megtalálni a 

kapcsolatot a saját elkövetésükkel; (2), óvatossággal kell kezelni a szexuális 

bűncselekmények elkövetőit, a hasonló bűncselekmény sértettjének meghallgatása tud 

segíteni, de abból az elkövetők számára nehéz meglátni, hogy mit tettek rosszul, így negatív 

csoport dinamika forrásai lehetnek; (3) a szexuális bűncselekmények áldozatainak szüksége 

lehet további speciális áldozatsegítő szolgáltatásokra, amelyet az általános BB program nem 

tud biztosítani. Megfelelő támogatás további formáit kell találni számukra, amennyiben a 

programban való részvételük mellett döntünk.   

  
A sértettek toborzása 
A legnagyobb kihívás egyike a megfelelő áldozatok toborzása azok számára, akik a BB 

programot szervezik. Fontos, hogy legyenek ötletes és kreatív a felvételi megközelítések, 

szilárd etikai keretek határain belül. Fontos az áldozatok jogainak tiszteletben tartása, akik 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn16
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nem akarnak kapcsolatot felvenni a szervezőkkel, vagy akik egyértelművé teszik, hogy nem 

érdekli őket a programban való részvétel. Hídépítés döntően önkéntes részvétel elvén 

működik. Áldozatainak egy szabad és tájékozott döntést kell hozniuk arról, hogy részt 

vesznek a programban. A következőkben néhány jellegzetes módszert ismertetünk, amit a 

sértettek toborzása során alkalmazhatnak a szervezők (P.O.s): 
  

a A sértett jelentkezése 
  A sértett saját maga jelentkezik a programba. Például egy áldozat kapcsolatba lép a 

program szervezőjével, miután meghallgatta a programról a médiában megjelenő cikket, 

vagy más híradást, tájékoztatást. Maximalizálják az ezen az úton toborzott sértettek 

számát, nagyon fontos, hogy több, és hatékony módszerrel rendelkezzenek, amelyen 

keresztül az áldozatokkal felveszik a kapcsolatot a program szervezők (e-mail, telefon, 

levél, stb.). 

  

b Személyes kapcsolatfelvétel 
  Ez a lehetőség akkor érvényesül, ha a program szervezőknek van kapcsolata egy 

áldozattal, akit tájékoztatnak arról, hogy sértetteket keresnek a program megvalósításhoz, 

és felkínálják számára a részvétel lehetőségét a Hídépítésben.  
  

c A jól ismert áldozatok-készlet kiválasztása 
  Néhány programszervező olyan sértetti körből merít, akikkel gyakran dolgozik. Ennek a 

módszernek előnyei közé tartozik, hogy az áldozatok jól ismertek a program szervezői 

számára, és az előkészítő munka így minimálisra csökkenthető. Azonban ez a túlzott 

támaszkodás egy jelentős hiányt okoz: a Hídépítés fő céljainak egyike gyógyulást hozni a 

bűnözés által érintett lehető legtöbb sértett számára. Ezt a célt egyértelműen nem lehet 

elérni, ha csak egy olyan sértetti csoportot szólítunk meg, akik már megtapasztalták a 

program gyógyító hatását. 

  

d Szervek hivatásos ajánló 
  Szakmai szervezetek közvetítői által, mint például a rendőrség vagy a bírói szervezet 

tagjai, áldozatsegítők, mediátorok szervezete, akik kapcsolatba kerülnek a sértettekkel, 

majd gondoskodnak arról, hogy a program szervezőivel a sértettek felvehessék a 

kapcsolatot, amennyiben ezek megfelelnek sértett igényeinek. Hasznos lehet ezekkel a 

szervezetekkel együttműködési megállapodás megkötése. 

  

e Szájról-szájra terjedő ajánlás 
  Áttétel közvetlen formában történik akkor, ha a korábbi résztvevő sértett, mesél a 

programban szerzett tapasztalatairól egy másik sértettnek. 

  

f Áldozat konferenciák/rendezvények 
  Néhány programszervező látogasson el eseményekre, konferenciákra vagy sértetti 

egyesületekhez, és ott toborozzon sértetteket. 
  
Segítők azonban nehézségekbe ütköznek, beleértve a kapcsolatok vagy a sértetti egyesületek 

támogatásának hiányát. Néhány túlzottan is támaszkodnak a terápiás vagy áldozatsegítő 

egyéni szakemberek informális kapcsolataira. Fontos, hogy a programszervezők és segítők 

igyekezzenek stabil kapcsolatokat építeni a sértetti egyesületekkel, írásbeli megállapodásokat 

kössenek, dolgozzák ki a kölcsönös előnyöket jelentő szorosabb együttműködési struktúrákat. 
  



20 
 

Sértettek  felkészítése 

Mint azt korábban hangsúlyoztuk a Hídépítés program alapvető elemét képezi a sértettek 

felkészítése.  A feladatlista készült, melynek célja, hogy segítse a programszervezőket, vagy 

facilitátorokat a sértettek felkészítésében. Kidolgoztuk a projekt-csapat részére a feladatlistát, 

mely elérhető a Hídépítés honlapon. Következőkben összpontosítsunk néhány 

kulcsfontosságú kérdésre.   
Az előkészítésnek két szintje van: 
  

         Az előkészítés megvalósítása egy sértetti találkozó alkalmon (szelektív előkészítés). 

         Az előkészítés megvalósítása több sértetti találkozó alkalmon (intenzív előkészítő) 
  

Az előkészítés módszerei magukban foglalhatnak egy/több az interjút, telefonhívást és 

találkozót. Szokatlan, ha az előkészítés összetettsége miatt, háromnál több előkészítő 

találkozóra kerül sor. 
A sértettek felkészítésének fő célja: 

  

         annak biztosítása hogy az áldozatok megértsék, a program lényegét,  mit érhet el, 

amit nem lehet elérni, és milyen szerepük lesz program megvalósítása során; 

         értékelje a sértettek programmal kapcsolatos elvárásait; 

         válaszoljon a sértettek programmal kapcsolatos kérdéseire. 

  

Elkövetők 
Kapcsolat és értékelése 
Néhány kivételtől eltekintve (lásd alább) a Hídépítés program alkalmas szinte bármilyen 

elkövető számára. A kulcsfontosságú szempont, elkövetők felvételekor az, hogy az elkövető  

részvétele önkéntes és tájékozott kell legyen. A Hídépítés célját gondosan el kell magyarázni 

az elkövetőknek. Mindenekelőtt el kell ismerni, hogy sok elkövetőt nyugtalanít, hogy a 

programban szembesül a bűncselekmények áldozataival. Ezért fontos tisztázni, hogy mi a 

program célja, és mi nem az. Elkövetőknek meg kell értenie, hogy áldozatok nem azért 

vesznek részt a programban, hogy megbüntessék őket, vagy bosszút álljanak rajtuk. Meg kell 

magyarázni, hogy a program a célja, hogy segítsen nekik, hogy végiggondolják a korábbi 

jogsértő magatartásukat, hogy azok áldozatokra gyakorolt hatásait jobban megértésék, és 

megvitassák, mit lehet jóvátenni, és hogyan lehetséges a dolgok rendbe tétele. Az elkövetők 

meg kell érteniük, hogy a program kihívó lesz, de támogató is. Nagyon fontos, a felvételi 

eljárás során, az elkövetők kérdéseket tegyenek fel a tanfolyamról, és azokra választ kapjanak. 
  
Minden résztvevő elkövetőnek el kell fogadnia a Hídépítés program két alapelvét,és vállalnia 

kell ezek minden körülmények közötti betartását:  

  
1. Mindent, ami elhangzik a Hídépítés program során, bizalmasan kell kezelni. 

2. Résztvevőknek minden alkalommal tisztelettel kell vislkednie a többi részt vevő felé. 
  
Hídépítésben, ami a legsúlyosabb aggodalomra ad okot, hogy a sértettek újra traumatizálása 

nem történhet meg, így az elkövetők viselkedését gondosan kell értékelni, és késznek kell 

lenni annak biztosítására, hogy a traumatizálás nem történik meg ismét. 

  
Nagyon különleges óvatosság szükséges, amennyiben az elkövetők, akik részt kívánnak venni 

a programban, mentális vagy érzelmi zavarban szenvednek. A többiek biztonságos részvétele 

miatt megakadályozható a programba vonásuk. Itt a sokféleség és az esélyegyenlőség elvére 
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kell tekintettel lenni, a résztvevők biztonsága és a sértettek újra traumatizálásának 

kockázatának aggodalma mellett.  
  
Szexuális bűnelkövetők általában nem alkalmasak a Hídépítés programra, kivéve, ha a 

program kifejezetten a szexuális bűnelkövetőkre tervezett és speciálisan kiképzett önkéntesek 

segítik azt. Egy csoport, amelynek résztvevői kisebbségben szexuális bűnelkövetőkből áll, 

problémás lehet. 
  
Az elkövetők toborzása 

Hídépítés programban való részvételhez az elkövetők toborzásának módszere változhat, attól 

függően, hogy a program megvalósítása a börtönben (vagy más fogva-tartó intézményben), 

vagy a börtönön kívül, egy békítő-körben történik. 
  

Elkövetők toborzása a börtönben 
Annak érdekében, hogy az elítélteket a börtönben toborozhassuk, a börtönhatóságokkal 

együttműködve kell a toborozást végezni. Az első lépés általában, hogy a börtön vezetésével 

megbeszélik és ugyanakkor az engedélyt kérnek, a börtönben a program megvalósításához.  
A résztvevők toborzása során igyekeznek tanácsot és segítséget kapni a börtönben dolgozó 

szakmai személyzettől (különösen pszichológusok, nevelők, és lelkészek). A toborzás 

módszerei magukba foglalhatják: 

  

         bemutató a programról egy fogvatartotti csoport részére; 

         szórólapok és poszterek; 

         felvétel az intézet hivatalos képzési vagy kulturális programajánlójába (ahol az 

elítéltek jelentkezhetnek a tanfolyamokra) - amennyiben létezik ilyen mód 

         a korábbi résztvevők általi híradás a programról és annak értékeiről. 
  

Toborzás börtönön kívüli elkövetők körében 
A programok megvalósulhatnak börtönön kívül is, de sokkal nehezebb kapcsolatba lépni az 

elkövetőkkel, és nehezebb meggyőzni az elkövetőket, hogy részt vegyenek a programban. 

Ezért fontos, hogy olyan szervezetekkel, amelyek rendszeres kapcsolatot tartanak szabadult 

elítéltekkel, szilárd együttműködést hozzanak létre a program szervezői. Ezek közé tartozik:  

 Egyesületek, akiknek  feladata a szabadultak gondozása és a sikeres integráció 

érdekében; 

         Pártfogó felügyelői szolgálatok; 

         Szociális segítségnyújtási szervezetek; 

         Utógondozó programok. 

  

Miután a szabadult elítéltekkel való kapcsolatfelvétel kihívásait sikerült legyőzni, ennek 

tapasztalatait hasznosíthatjuk a börtönben szervezetett programok toborzási munkái során is. 

  
Elkövetők előkészítése 
A nagy már már megtanultam, azok STPs, futó programok, mint a Hídépítés elkövetők 

felkészülés a legjobb gyakorlat. Az alábbi iránymutatás segíti ezt a tapasztalatot merít. 
[17]  

  

         Elkövetők számára meg kell teremteni a lehetőséget, hogy egyeztető találkozón 

vegyen részt és bármilyen kérdésre választ kapjanak, megfelelő információval 

rendelkezzenek arról, hogy a Hídépítésben milyen szerepük lesz az elkövetőknek. 

         A folyamat egyik fontos része, a segítők és az elkövetők,  a résztvevők közötti 

bizalmi kapcsolat kialakítása. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn17
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         Célszerű, hogy minden elkövető-résztvevő vizsgálja meg előkészítő találkozón a a 

programmal szemben támasztott reményeiket és elvárásaikat amiért úgy döntenek, 

hogy részt vesznek a programban. 

         Az ülések ütemtervét ismertetni kell, és az elkövető-résztvevőket meg kell erősíteni 

abban, hogy az előre nem látható és kivételes körülmények kivételével, vegyen 

részt minden foglalkozáson. 

         Alapvető fontosságú, hogy az elkövetők megértsék, hogy a sértetti résztvevők 

többsége is nagyon nyugtalan és ideges lesz a programban. Ha a tanfolyam a 

börtönön belül fut, az áldozat-résztvevőket át kell segíteni azon a nehézségen is, 

hogy a büntetés-végrehajtási környezet ismeretlen és egyáltalán nem komfortos 

számukra. 

         Elmagyarázzuk egyértelműen a programban való részvétel szabályait. 
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5. fejezet 

A Hídépítés program: Javasolt szerkezete 
  
 

A Hídépítés program sokféle módon megvalósítható, nincs kőbe vésett forma. Ebben a 

fejezetben adunk néhány nagyon egyszerű javaslatot a program szerkezetére. Ennek célja, 

hogy a Hídépítés program megvalósítói számára adjunk egy áttekinthető struktúrát, egy alapot 

kiindulási pontként, amit tovább tudnak gondolni. Egyedi programok szervezői lesznek, mivel  

alkalmazkodni kell a helyi adottságokhoz, és a szerkezet kialakítása rugalmas legyen annak 

érdekében, hogy a program megfelelő körülményeket biztosítson a résztvevők számára. 

Egyetlen megkötés, hogy a programnak megtestesíteni kell a Hídépítés legfontosabb 

jellemzőit és az alapvető értékek köré kell szervezni. Mielőtt ezt a struktúrát bemutatjuk, 

először elindulunk az általános iránymutatások ismertetésével a Hídépítés program 

szervezéséhez. Szeretnénk kihangsúlyozni azonban, hogy ezek csupán irányelvek. A 

gyakorlatban a programok várhatóan jelentősen változhat a helyi körülményekre, különböző 

korlátozásokra tekintettel, és így tovább. Döntően fontosabb, hogy a Hídépítés céljait elérje, 

és hogy tartsák be az alapvető értékeket, mint ragaszkodjanak egy határozott struktúrához. 
  
 

Általános iránymutatás 
Alapok 
Mielőtt a tényleges tanfolyam indul, BB tanfolyam vezetője meg kell győződjön arról, hogy 

végrehajtották-e az alábbi jogi aktusokat: 

  

1. a résztvevők és az önkéntesek toborzása. 
2. a résztvevők felkészítése. 
3. Információk megküldése a börtön vezetésnek (ahol a program fut). 

4. A szükséges engedélyek beszerzése.  Az engedélyek határozzák meg az ülés 

időpontját, a résztvevőket, a terem, a kurzus, és szükség eszközök listáját. 

Kommunikáció a börtönben vagy egyéb létesítményben, a résztvevők belépéséről, 

tananyagról, tervezési és szállítási listák és engedélyekről. 
5. Szervezetek és érdekelt felek, amelyek a potenciális résztvevők bevonását segítik, 

tájékoztatása megtörtént.  

  
Facilitálás, és a program előkészítése 
  

         Van általában egy előadó, mellette egy kis számú segítői csoport  (lásd 3. fejezet). 

         A facilitátornek előre ki kell osztani a csapattagok közötti feladatot, és felkészíteni 

őket a (kis) csoportok vezetésére. 

         Megfelelő intézkedéseket kell hozni a PowerPoint-bemutatók, video klippek, 

nyomtatott  anyagok, frissitők, stb.rendelekzésre állása érdekében  
 

Időtartam és távolság 
  

         BB program általában 5-8 ülés áll. 

         A leggyakoribb "távolság" az ülés között egy hét. 

         Minden alkalom szokásos időtartama két óra. 
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A résztvevők 
  

         A szokásos résztvevői létszám az elkövetők (elítéltek vagy szabadultak)  6 fő Ez a 

szám is jelentősen eltérhet. 

         Ideális helyzetben a programban részt vevő sértettek száma megegyező ezzel a 

számmal.  

         Elkövetőknek és az áldozatoknak vállalnia kell, hogy minden ülésen részt vesznek. 
  

Hídépítés "aktív" szó és a részvétel jellege 
  

         A foglalkozások általában bemutatókat és "tanítás"-t tartalmaznak, de legnagyobb 

részben a saját történetek és vélemények, gondolatok megvitatásából áll amely a kis 

alcsoportokban vagy az egész csoport részvételével valósul meg. 

         Minél nagyobb a résztvevők aktivitása, annál értékesebb a vita. 

  
A berendezés 
  

         A helyszínnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a résztvevők és a segítők 

elférjenek. 

         Rugalmasan lehessen kis-csoportos beszélgetésekhez, és egész-csoportos 

megbeszélésekhez, valamint az előadásokhoz berendezni.  

         A megvalósulás helyszínén a börtönben, egyértelmű, és átgondolt intézkedések és 

megállapodások révén kell biztosítani az áldozatok és segítők bejutását és 

biztonságos benntartózkodását.  

         A program megvalósításának helyszínén a börtönben, egyértelmű és átgondolt 

megállapodások révén kell biztosítani, hogy elkövetők képesek legyenek arra, hogy 

részt vegyenek a programban minden alkalommal. Ezt fontos a vezetés és a 

börtönőrök segítségével előre részletesen egyeztetni. 

  

Tanúsítványok 
  

         Minden résztvevő, aki a programot befejezi, a záró alkalom után tanúsítványt kap. 
  

A Hídépítés "pálya" 
A helyreállító igazságszolgáltatás folyamatok, mint a Hídépítés program, úgy épül fel, hogy a 

résztvevők egy különleges pálya mentén haladnak. A korai hangsúly azon van, hogy az 

elkövetők vállaljanak felelősséget a károkozásért és a traumáért. Mivel a program előre 

haladtával, a hangsúlyok eltolódnak egyre inkább azon pozitív lépések felé, amiket szükséges 

megtenni a sérülések és emberi kapcsolatok helyreállítása és gyógyulása érdekében. Bár az 

egyes programok dinamikája eltérő lehet, fontos, hogy reményteli, pozitív és ünnepi legyen 

minden foglalkozás. A program lezárásakor a résztvevők ideálisan átérzik, hogy az emberi 

kapcsolatokban van lehetőség a pozitív változásra. 

  
Alapvető (alkalmazkodó) a program szerkezete 
A tényleges időtartama számos tényezőtől függ. Az alábbi ábrán néhány példát mutatunk be, 

különböző lehetséges projekttervezetekre. 
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5 hét 6 hét 7 hét 8 hét 

1 RJ-áldozatok és 

elkövetők 

1 RJ-áldozatok és 

elkövetők 

1 RJ-áldozatok és 

elkövetők 

1 RJ-áldozatok és 

elkövetők 

2. Mi a bűnözés?  2. Mi a bűnözés? 2. Mi a bűnözés? 2. Mi a bűnözés? 

3. A felelősség 

vállalás és a 

vallomás 

3. A felelősség 

vállalás és a 

vallomás 

3. A felelősség 

vállalás és a 

vallomás 

3. A felelősség 

vállalás  

4. a megbocsátás és a 

megbékélés 
4. a megbocsátás 4. a megbocsátás 4. a vallomás 

5. következő lépés, 

ünnep, vendégek 
5. megbékélés, a 

következő lépés 

megtétele 

5. megbékélés 5. a megbocsátás 

  6. vendégek, ünnep 6. a következő 

lépéshez 
6. megbékélés 

    7. ünneplés és 

vendégek 

7. a következő 

lépéshez 

      8. vendégek és ünnep 

  

  
A szakaszok célkitűzései 

  

RJ-áldozatok és elkövetők Vizsgálja meg a bűncselekmények áldozatoknak és elkövetőinek 

tapasztalatait és igényeit és mutassa be a helyreállító igazságszolgáltatás 

gondolkodásmódját és a bűnelkövetésre adott válaszát minden érintett 

számára. 

Mi az a bűnözés? Felfedezni a különböző utakat a bűnözés megértéséhez, beleértve azt, 

amit a helyreállító igazságszolgáltatás lencséjén át tekinteni és megérteni 

a bűnözést. 

Felelősség Fedezze fel, mit jelenti, hogy az elkövető felelősséget vállal a 

bűncselekmény elkövetéséért, és a kihívások, amikkel szembe néz. 

Vallomás Fedezze fel a gyónás és bűnbánat jelentését, erejét, fontosságát. 

Megbocsátás Fedezze fel az erő és a megbocsátás fontosságát.  

Megbékélés Megértsék a megbékélés hatását és megvizsgálják hogyan lehetséges 

minden fél számára a rekonstrukció. 

Következő lépések Elmozdulni a gyógyulás és helyreállítás felé, és felfedezni azokat a 

lépéseket, amelyek szükségesek a résztvevők életében. 

Ünnepe Végiggondolni, és megünnepelni az új tudatosságot, ahogy a csoport 

tagjai a bűnözésre és a gyógyulásra tekintenek. 
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6. fejezet 
A sértettekkel és az elkövetőkkel végzett munka nyomon követése  

  
A Hídépítés programot követően számos nyomon követési tevékenységet kell elvégezni. 

Minden résztvevő számára fontos felismerni a fontosságát a program utáni rövid időszaknak. 

Iránymutatásokat adunk e fejezetben a körültekintő utógondozáshoz. 
  
Elkövetők lehetséges, hogy találkozni akarnak a tényleges áldozataikkal, és ki akarják találni, 

hogyan lehetséges a bűncselekmény által okozott károk helyreállítása. Ha megfogalmazza az 

igényét, akkor világosan tájékoztatni kell arról, hogy ez lehetséges-e, ha a Hídépítés program 

szervezői teszik ezt, vagy utalják egy tapasztalt közvetlen áldozat-elkövető találkozásokat 

szervező ügynökséghez.   

  
Áldozatok is szeretnének áldozatsegítő munkában részt venni. Számukra is útmutatást kell 

adni, hogyan lehetséges ebben a munkában a részvételük. 
  
Azon kívül a Hídépítés szervezői mérlegelhetik, hogy tudják- e biztosítani az utólagos 

támogatást és létrehoznak egy áldozat segítő szolgáltatást, felajánlják projekt önkéntesek által, 

vagy kidolgoznak még egy nyomon követési kurzust, ami egyéni alapon adható a 

résztvevőknek az önkéntesek által. A nyomon követés során a résztvevő felülvizsgálja, mit 

tanult, megvitatják a tanultakat, és visszatükrözi, hogy milyen változásokon ment keresztül, és 

hogy megvitatják a jövőre vonatkozó terveket. 

  
Utómunka az áldozatokkal 
Áldozatokkal való utómunka a Hídépítés legfontosabb eleme, mivel a projekt siker kulcsa, 

hogy az áldozatokkal folyó munka nagyobb hangsúlyt kapjon a helyreállító 

igazságszolgáltatás eljárásaiban. A Hídépítés program után az áldozatok támogatása 

természetesen eltérő lesz országonként. Néhány országban nem lesz strukturális támogatás az 

áldozatok és segítők számára, nem tudható hogyan lehet tovább vezetni a sértetteket, míg más 

támogatási rendszerekben pl. mint ajánlás bevezet létező áldozat egyesületekbe. 

  
A támogatási rendelkezések választéka a szervezet, Hídépítés facilitátorok szervezete által, 

alacsony intenzitású, ahol áldozatok integrálódnak egy hírlevél levelezési listára és felvették a 

kapcsolatot telefonon, azért, hogy megkérdezzék, mit csinálnak, a Hídépítés program után, 

nagy intenzitású, ahol áldozatoknak kínálnak folyamatos együttműködést, személyes 

tanácsadást és/vagy áldozat támogató központokhoz irányították, ha szükséges. További 

tevékenységek lehet kezdeményezni, mint együtt iskolák közös látogatását, és a diákok 

számára előadások tartását az áldozattá válás és a helyreállítás tapasztalatairól. 
  

Utómunka az elkövetőkkel  
Segítők törekedniük kell annak biztosítására, hogy a Hídépítés program hatása az elkövető 

megtartsa azt követően is, hogy a program véget ért. Ez szükségessé teszi az utómunkát; 

Ennek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. A hosszú távú gyógyulás és az elkövetők 

társadalmi reintegrációjának sikere attól is függ, hogy az (ex)-bűnelkövetők gyakorlati és 

érzelmi szükségleteik vannak megszólítva a nyomonkövetési szakaszban is. 
  

Elkövetőknek meg kell adni a lehetőséget, hogy vizsgálja felül, amit már megtanult a kurzus 

során, a programban, és meg kell adni a lehetőséget, hogy vizsgálja meg a saját érzéseit és az 
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érzelmek változását, amin keresztül ment a program ideje alatt és után, számoljon be a 

programban való részvétel változtatásairól.  
  
Nyomon követés azt a lehetőséget is bemutatja, hogy megvitassák a jövőbeni terveket, 

hosszabb távú elképzeléseit az (ex)-elkövetőnek,  valóban integráláva a pozitív változásokat 

az életükbe. Segítők és a programigazgatók tisztában kell legyen ezzel, és életbe léptetett 

folyamatokat, amelyek segítségével ez a hosszú távú jövőképpel foglakozni kell. 
  
Az elkövetők eldönthetik, hogy kívánnak-e egyéb utánkövetési tevékenységekben részt venni. 

Például lehet kívánják tartani a kapcsolatot az áldozatokkal, akikkel  dolgoztak együtt, vagy 

akár találkozni akarnak a közvetlen sértettekkel. Lehet, kívánják, hogy vegyenek részt a 

kárpótlási projektben vagy áldozat-elkövető közvetítésben. 
Elkövetőknek továbbra is szükségük van útmutatásra, vagy valakire, akivel kapcsolatot tud 

tartani. A facilitátornak kell elkészíteni a megfelelő helyet ahová az (ex)- elkövetőt utalni 

lehet; szakmai tanácsadóhoz, szociális munkáshoz, lelkipásztori munkatárshoz, vagy más 

érintett szakmai csoportmunkatársához. 

  

Találkozók lehetősége a résztvevők kérésére  
A résztvevők kérésére találkozók lehetőségét kínáljuk fel. Olyan rendszer felállítása, ahol a 

sértett és az (ex) elkövető tud kérni találkozót a facilitátor a team tagjaihoz a 

Hídépítésprogram utáni időben. 
[18] 

ezt egy rögzített eljárás követi. 
  

         A résztvevőknek tisztában kell lennie, hogy az áldozatnak vagy (ex) - elkövetőknek 

jogosultsága van arra, hogy találkozót kérjen. Erről tájékoztatni kell a résztvevőket, 

és ezt fel kell tüntetni az áldozatok, (ex)elkövetők számára készített tájékoztatókon, 

plakátokon, vagy a programról szóló személyes tanácsadásokon. 

         A résztvevőnek tudnia kell, hogyan történhet ez, akár telefonon, e-mailben vagy 

személyes kérésére. Áldozatoknak tudatában kell lennie azzal, hogy ők is hozzák 

támogatóikat (barátok vagy családtagok), az ülésekre, hangsúlyozni kell, hogy ez a 

bevett gyakorlat. Az (ex)-elkövető tisztában kell lenniük lehetőségeikkel egy ilyen 

találkozó rendezésének, feltéve, helyzetükre egyedi korlátozások nem vonatkoznak. 

         A kérelem benyújtásakor, a program szervezője köteles rögzíteni a kérelmet. Ennek 

érdekében a szervezőnek ki kell alakítania a felvételi kérelmekre és a releváns 

adatok frissítésére vonatkozó információs rendszert. A program szervezőjének 

rögzítenie kell, például: a felelős személy megadását; a megbeszélés időpontját;   

jelenlévő személyeket; a megbeszélés eredményét; ha voltak további ajánlások; 

bármilyen további után követésére vonatkozó szükségletet. Nem csak a résztvevők 

nyomon követése válik könnyebbé ha például az (ex)-elkövetők a börtön különböző 

részein vagy más börtönökben, ebben az esetben nyoma veszne minden kérésnek és 

a műveletek, és az áldozatok kérései is ugyanolyan könnyen eltévednének - 

Bizonyítja, hogy a résztvevő szükségleteit a facilitátornak és a program 

menedzsernek komolyan kell vennie és biztosítani kell,  hogy ne veszítse el azt a 

"hang"-ot, aminek a megalapozásáért a program keményen dolgozott.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn18
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2. ábra- Az utógondozás szisztematikus folyamata 

  

Segítőknek a Hídépítés program keretében foglalkoznia kell azokkal a lehetőségekkel, amik a 

saját országában rendelkezésre állnak kell az áldozatsegítés és (ex) –elkövetők utógondozása 

terén . A  következő iránymutatások 
[19] 

betartását ajánljuk. 
  

A megállapodások, értesítések és a visszajelzések a résztvevők nyomon követése 

érdekében 
A sértetteknek és (ex)-elkövetőknek éreznie kell, hogy komolyan veszik a problémáikat, és 

megbízható és eredmény-orientált szolgáltatásokat nyújtják számukra. 
  

         Megállapodásokban  az intézkedések kellően rögzítésére kerülnek (lásd 2. ábra) és 

a rendszerek rendelkezésre állnak annak biztosítása érdekében, hogy ezeknek az 

intézkedéseknek a nyomonkövetése meghatározott és egyeztetett határidőn belül 

megtörténjenek. Ha a megállapodások nyomon követése nem történik meg, a sértett  

nem támogatottnak és marginalizáltnak fogja magát érezni. 

         Akció során egy meghatározott folyamatot kell követni annak érdekében, hogy a 

sértett a megfelelő tájékoztatást, valamint bármely más releváns információt 

megkapjon. Ezt a folyamatot meg lehet határozni országos szinten, egységesen, de 

be lehet építeni a résztvevői találkozókba, ami telefonhívást, levelezést jelenthet.  

        A facilitátor és a segítő csapat tagjainak mindig biztosítania kell a sértett 

visszajelzésének begyűjtését az egyes tevékenységek megvalósítását követően 

ismeretnek kell lennie arról, hogy a sértett elégedett-e, vagy további intézkedéseket 

igényel, és ha igen, megvitassák, hogy milyen további intézkedés szükséges.  

         Ezt kell be kell jegyezni a résztvevői feljegyzésekbe a referencia és utánkövetés 

érdekében. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=hu&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dhu%26from%3Den%26to%3Dhu%23_ftn19
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További szolgáltatásba közvetítés 
Fontos, hogy szükség esetén a sértett, vagy az elkövető a programszervező által megfelelőnek 

ítélt szolgáltatáshoz hozzáférjen, ahol a szükséges további segítséget megkapja.  

A sértett megfelelő utógondozói szolgáltatásba közvetítéséhez szükség van a teljes 

megértésre: 
  

         ebben a szakaszban az áldozat szükséglete a az élete feletti önrendelkezés 

visszaszerzése; 

         a  hazai kínálat pontos ismerete; 

         hogyan lehet a legjobban összehangolni a sértettek igényeit egy potenciális áldozat 

segítő szolgáltatással. 
  

Az (ex)-elkövető megfelelő utógondozása érdekében a megfelelő támogatási szolgáltatásba 

közvetítéséhez szükség van a teljes megértésre: 
  

 ebben a szakaszban az elkövető szükséglete a az élete feletti önrendelkezés, méltóság 

visszaszerzése; 

         a  hazai kínálat pontos ismerete

         hogyan lehet a legjobban összehangolni az (ex)-elkövetők igényeit egy potenciális 

(ex)-elkövetőket segítő szolgáltatással; 

       a szabadságelvonással járó korlátozások,  helyi jogi szabályozás ismerete, amelyek 

hatással lehetnek a felkérés megvalósítására; 

        bármely meglévő szolgáltatás (például alkohol- és kábítószer-szolgáltatások) 

amelyek hatással lehetnek , hogy a Hídépítés program kimenetére. 

  

Program a szervezők, segítők és a másik segítő szervezet tagjainak  érzékenynek kell lennie, 

érzelmi, lelki és humanista igényeikre, hogy el tudja dönteni, hogy az átirányítás megfelelő az 

egyénnek. Utána járhatunk ennek  nyitott kérdések feltevése által, gondosan figyelve a az 

áldozat vagy az (ex)-elkövetők által adott válaszokat, tiszteletben tartva a nézeteket és 

érzéseket,. Fontos, hogy a résztvevők érzéseit a tárgyalás középpontjába helyezzék, 

biztosítsák a felhatalmazást és az önrendelkezést számukra. Kérdések lehetnek: 

  

         Mit érzel, mi a helyzet most? 

         Hogyan látod a következő lépések? 

         Mik azok a félelmek, vagy gondok, amik  most foglalkoztatnak? 

         Mit gondolsz, szükség van korrekcióra  a mostani helyzetedben? 
  

Míg ezek a példák azt mutatják, hogy milyen kérdéseket lehet feltenni, a facilitátornak és a 

többi segítőnek rendelkeznie kell tapasztalattal és képzettséggel ahhoz, hogy magas fokú 

érzelmi intelligenciával képes legyen a sértett érzelmi állapotához és felmerülő igényeihez 

módosítani a megközelítést, és képes legyen biztosítani azt, hogy a sértett úgy érezze, a saját 

döntések meghozatalára felhatalmazott. 
  
Elérhető  szolgáltatásnyújtás az áldozatok és (ex)-elkövetők számára 
Program szervezőknek, facilitátoroknak és a csapat többi tagjának megfelelően tájékoztatni 

kell minden lehetséges támogató szolgáltatásról a sértetteket és az (ex)-elkövetőket, amit 

hazai környezetben elérhető számukra, beleértve: 
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         Milyen szolgáltatásokat kínálnak; 

         Milyen előnyöket nyújt; 

     Milyen kritériumoknak kell eleget tenni ahhoz, hogy a szolgáltatás felhasználója 

legyen; 

         Hogyan jelentkezhet a programba. 
  

Minden országban egy össze lehet állítani egy közvetítői kézikönyvet, ami majd alapjául 

szolgál a megfelelő emberek képzésének. 
  
Egy fontos szolgáltatás, hogy a résztvevőkkel tudatni kell a sértett- elkövető mediáció 

kínálatát, amelyben áldozatnak lehetősége van találkozni az elkövetővel, és fordítva, ha a 

résztvevőknek igénye van erre.  

  

Az igényeinek összehangolása az ajánlott lehetőségekkel 

Áldozatok és (ex)-elkövetőket tájékoztatni kell az összes rendelkezésre álló lehetőségről, a 

facilitátor szerepe az, hogy segítsen a lehetőség elérése érdekében szükséges lépéseket 

megtenni.  A tájékoztatáson túl a facilitátorok javaslatot tesznek tapasztalatuk alapján arra, mi 

lehet előnyös a résztvevő számra, figyelembe véve a jelenlegi igényeiket, bár a végső döntést 

továbbra is az egyén hozza meg (bár lehet, hogy több kötelezettséget ró az (ex)-elkövetőkre, 

attól függően, hogy az őrizetük és más jogi helyzetük követelményétől függően). 

  

Megfelelő képzés és fejlesztés az áldozatok érzékenységéről a segítők számára  

A rendszeres továbbképzés és fejlesztés a segítők számára a sértett túlérzékenységének 

témájából elősegíti, hogy a Hídépítés facilitátorok és segítők a jobb gyakorlatok között 

szerepeljenek, és segíti a Hídépítés pozitív hírnevének erősítését, mint áldozat-barát 

szolgáltatás.  

        Program szervezők képessé válnak saját fejlesztési programok kidolgozására a saját 

tapasztalataik alapján. 

        Program szervezői együttműködésre törekednek hármadik félként bevont 

áldozatsegítő szolgáltatással a saját országukon belül (vagy amennyiben lehetséges, 

európai szintű együttműködésben), hogy kidolgozzanak és biztosítsanak képzési 

szemináriumokat, workshopokat és más programokat. Előnye a Hídépítés és más 

kritikus érintettek között megerősített együttműködésnek, a sértettek támogatása. 

        Rendszeres kapcsolatot az áldozatokkal esetleg tervezett telefon megbeszéléseken 

keresztül, vagy "helyzetjelentések" kialakítása által lehetséges, ami segíti a fokozott 

áldozat-túlérzékenység kitettség révén a fokozott együttérzést, bár a program 

szervezőinek meg kell határoznia, jó gyakorlat protokollokat és a kockázatértékelés 

eszközeit, hogy megakadályozzák ezeknek a telefonhívásoknak bármilyen negatív 

hatását. 

 A program nyomon követése 
Amellett, hogy a résztvevők haladását nyomon követik, a facilitátoroknak és a program 

koordinátoroknak törekedniük kell vállalni a tervezési és felülvizsgálati üléseken, hogy 

belsőleg értékeljék a programot, vizsgálják meg az erősségeit és gyengeségeit, valamint, hogy 

a program során  mi működött jól, és mit lehetne javítani. Ez nemcsak az emberi dimenzióra 

vonatkozik, hogy a program hogyan hatott a résztvevőkre, hanem a szervezeti dimenziókra is 

kiterjed, hogy a program megvalósítása milyen hatást gyakorolt a szervezetre, amelynek során 

a programszervezők és koordinátorok feltárják a további együttműködés lehetőségeit és az 

együttműködések kritikus pontjait az érdekelt felekkel. Ez segíti a facilitátorokat és program 

koordinátorokat jövőbeli programok és intervenciók jobb tervezését, és a hosszú távú 

növekedési program különböző helyzetekhez való alakítását . 
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