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Helyreállító párbeszéd elkövetők és sértettek között
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A bűncselekmény, mint normasértő magatartás
szükségessé teszi a társadalom válaszát. A sértettek
szinte
minden
esetben
szenvednek
a
bűncselekmények fizikai, pszichológiai, pénzügyi és
társadalmi hatásaitól. Néhány hatás orvosolható a
helyreállítás jegyében a sértettek és az elkövetők
közötti párbeszéd segítségével.
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A Zakeus-program egy hatásos beavatkozás a
bűnözés okozta ártalmakba, a sértettek javát
szolgálva.

Módszertan

„Független" sértettek és elkövetők találkoznak a
börtönökben. Ebben az intenzív programban a
sértettek lehetőséget kapnak, hogy találkozzanak
elkövetőkkel, és segítsék őket megérteni, hogy a
jogsértő magatartás hogyan sújtja a sértettek
életét. Az elkövetők így lehetőséget kapnak arra,
hogy új perspektívában lássák a múltbeli
viselkedésüket és elgondolkozzanak arról, hogy
az értékek, - mint a tisztelet, az empátia és az
elszámoltathatóság - milyen szerepet kapnak az
életükben, valamint lehetőségük van a múltbeli
cselekményük szimbolikus jóvátételére.
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A Building Bridges céljai

•

•

Projekt
A nemzetközileg ismert Sycamore Tree
Project®(STP) – (Magyarországon Zákeusprogram) alapjaira építve kifejlesztünk egy új
programot, mely széleskörűen alkalmazható
Európa szerte. Az új program neve Building
Bridges, vagyis Hídépítés. A programot hét
ország képviselői közösen dolgozzák ki, minden
résztvevő országban megvalósítják és értékelik.

Célcsoport
A projekt hasznos lehet az áldozatok és a
bűncselekmények által érintettek számára,
beleértve a bűncselekmények elkövetőit is.

•

•

Áldozatsegítő központok és szervezetek

•

Büntetés-végrehajtás vezetői és személyzete

•

Az elkövetők reintegrációjával
foglalkozó szervezetek

•

Nemzetközi és helyi civil szervezetek

Elősegíteni a sértett támogatását;
különösen az érzelmi támogatást és a
helyreállítást

Building Bridges programban kézikönyv készül
a facilitátorok részére 8 nyelven

•

Elősegíteni a sértettek és elkövetők
közötti helyreállító eljárások elterjedését
Európában

A facilitátorok részére Olaszországban 70-100
fő részvételével konferencia és képzés valósul
meg.

•

Erősíteni az európai sértettelkövető programokban az
sértettek részvételét
Hozzájárulni
a
bűncselekmény
utóhatásaként,
az
elkövetők
értékrendszerének megváltoztatásához

•

Tudományos kiértékelés születik a
Building Bridges program eredményeiről.
Beszámoló készül a megvalósult Building
Bridges programról, mely lehetővé teszi az
eredmények megvitatását és további
hasznosítását
a
helyreállító
igazságszolgáltatás, áldozatsegítés, és a
börtön reform területén.

Hozzájárulni a társadalmilag igazságos
közösségek létrehozásához Európában

Főbb eredmények és következmények
A projekt 7 európai országban valósul meg a
Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság (PFI)
partnerszervezetei
segítségével,
akik
a
börtönökben a sértettekkel és az elkövetőkkel
dolgoznak, valamint két egyetemi partner
közreműködésével, akik tudományos alapon
értékelik a programot, ezzel támogatva az európai
áldozatsegítés fejlődését, széleskörű elterjedését.

Együttműködés az érintettekkel:
•

•

•

•

Tanulmány készül, amely feltárja a sértett
és elkövető közötti helyreállító találkozások
jelenlegi gyakorlatát és azt megalapozó
tudományos ismereteket.
Európa szerte hét országban 14 esetben
valósul meg helyreállító párbeszéd
sértettek és elkövetők között.

Legyen a partnerünk!
A pro
gram
fe
részv nntarthat
ós
ételév
el kez ága az Ön
dődik
!

több információ:
www.restorative-justice.eu

Támogatta az
Európai Unió
Ennek a kiadványnak a létrejöttét az Európai Unió támogatása
tette lehetővé, a JUST/2013/JPEN/AG pályázati támogatásból.
Ennek a kiadványnak a tartalmaz kizárólag a szerzőt terheli, az
semmilyen módon nem tükrözi az Európai Tanács álláspontját.

