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BEVEZETÉS

Ez a kézikönyv az ECOR program keretrendszerében került ki-
dolgozásra, mely egy nemzetközi, Európa – szintű és az Európai 
Unió Büntető Igazságszolgáltatás programja által társfinanszí-
rozott projekt.  

A több mint két év alatt (2014-2016 között) hét szervezet Né-
metországból, Bulgáriából, Lettországból, Magyarországból, 
Ausztriából és az Egyesült Királyságból működött együtt annak 
érdekében, hogy létrehozzanak több kísérleti ECOR részleget 
és utógondozói körleteket az európai börtönökben, mely folya-
matot szigorú tudományos megfigyelés, ellenőrzés és kiértéke-
lés támogatta.

Az ECOR projekt a jó gya-
korlatok megismerésére 
és kicserélésére, valamint 
fejlődésükre fokuszál, annak 
érdekében, hogy támogassa 
a hagyományos szabadság-
vesztés alternatíváit, és hogy 
minél inkább fejlődjenek a 
szabadulást követő integráci-
ós programok.
Látva a túlzsúfoltság okoz-
ta problémákat, a szociális 
elszakadás, a bűnismétlés és 
a visszaesés problémáit az 
ECOR igyekszik alkalmazni 
egy olyan módszert, amely-

nek keretében bentlakásos és 
félig bentlakásos programok 
segítik a fogvatartottakat 
és a korábban elítélteket 
abban, hogy megtanulják, 
hogy felelősséget vállaljanak 
saját magukért, tettükért és 
közösségükért, erősítve az 
esélyeiket a jövő időszakra, a 
bűnözés hálójából megszaba-
dulva. 
Az APAC alapelvei alapján 
egy forradalmian új koncep-
ció jött létre: a fogvatartott 
felelősségének növelésével és 
a közösségek és társadalom 
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nagyobb arányú bevonásával 
az ECOR modell adaptációja 
egy olyan módszertan, mely 
illik az európai társadalmi, 
kulturális és jogi összefüggé-
sekre.
Szakemberek, tudósok és 
politikai döntéshozók dol-
goznak együtt, és bizonyítják 
az alkalmazhatóságát és 
hatékonyságát a módszernek 
Európában. Az ECOR projekt 
célja, hogy szélesítsük a ha-
gyományos szabadságvesztés 
és utókezelés alternatíváit 
európai szinten.
Ez a kézikönyv a börtönök 
alkalmazottjainak, tisztvise-
lőinek, valamint más bűn-

megelőzési szakemberek, 
önkéntesek, és más érdekelt 
szervezetek és ügynöksé-
gek számára készült el. A 
kézikönyv információit ad az 
ECOR modell filozófiájáról, 
annak történetéről, az alkal-
mazhatóságáról és a haté-
konyságáról. Ismerteti a lehe-
tőségeket és perspektívákat, 
amelyeket az ECOR hozhat, 
hogy támogassák a változá-
sokat egyéni és a közösségi 
szinten. Iránymutatásokat 
tartalmaz azok számára, akik 
érdeklődnek a modell alkal-
mazása iránt és a közösségek 
helyreállítása iránt.
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ELSŐ FEJEZET – AZ 
APAC-TÓL AZ ECOR-IG

Az eredeti APAC módszertan, mely erős keresztény értékek 
alapján működik, sikeresen felhatalmazza a fogvatartottakat, 
hogy felelősséggel megoldást találjanak személyes és közössé-
gi problémáikra. Gondosan és részletesen összeállított prog-
ram biztosítja, hogy a négy szakaszos inkrementális változási 
folyamat sikeres helyreállításában részt vegyen a fogvatartott 
és családja, valamint a közösség is. Az alacsonyabb visszaesési 
ráta, az alacsonyabb szintű biztonsági kockázat és az adófize-
tők számára megtakarítás jelentő börtönrészlegek egyértelmű 
viszonyítási alapjai az APAC hatékonyságának.

1.1 AZ APAC TÖRTÉNETE

A legfontosabb 
tény, ami a 

börtön ügyeket 
tekintve a mai 

világunkban 
történik, az 

a Braziliában  
indult APAC 

börtönök 
mozgalma.
- Ronald Nikkel, 

A Nemetközi Testvéri 
Börtöntársaság

 (PFI) nyugalmazott 

elnöke

1972-ben, São José dos Cam-
pos városában, Brazíliában, 
valami egészen szokatlan és 
forradalmian új kezdődött 
el. Keresztény önkéntesek 
csoportja, Mr. Mário Ottoboni 
ügyvéd vezetése alatt a Hu-
maitá-i, a város közepén álló 
börtönbe igyekeztek, hogy 

evangelizációs alkalmat és er-
kölcsi támogatást nyújtsanak 
az intézet fogvatartottainak. 
Minden tapasztalat alapján 
céljuk kizárólag a probléma 
megoldására koncentrált, 
hogy a város börtöne megvál-
tozzon, mert a város lakossá-
ga döbbenten állt az állandó 
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szökések, zavargások és az 
elkövetett erőszak miatt. 
Ennek a csoportnak nem 
voltak jól körülírható para-
méterei, a feladatokat és 
szerepeket sem osztották szét 
egymás közt; nem volt ta-
pasztalatuk sem a börtönök, 
sem a drog okozta függőség 
világáról. Ennek ellenére az út 
során az akadályok elhárultak. 
1974-ben ez a csoport arra a 
következtetésre jutott, hogy 
csak egy jogi szervezet képes 
a problémákkal és viszon-
tagságokkal szembenézni, 
annak érdekében, hogy ez a 
kezdeményezés minél tovább 
végezhesse a feladatot.  
Emiatt, Dr Silvio Marques 
Neto büntetőbíró támogatá-
sával és segítségével létre-
jött az APAC. Association of 
Protection and Assistance to 
Convicts, azaz Szövetség az 
Elítéltek Védelmére és Támo-
gatására, mely jogi személy-
ként, non-profit szervezetként 
alakult meg, azzal az elsődle-
ges céllal, hogy támogassa az 
igazságot a büntetőjogban. 
Ezért APAC egy módszert dol-
gozott ki az emberi önértéke-
lés fejlődésének érdekében, 
az evangelizáció fontosságát 
hangsúlyozza, olyan feltéte-

leket biztosít a fogvatartot-
taknak, hogy helyreállításukra 
sor kerülhessen, megismerjék 
magukat, azzal a céllal, hogy 
a társadalom védelme, az 
áldozatok megsegítése és a 
helyreállító igazságszolgálta-
tás előtérbe kerülhessen.
1983-ban az APAC vezetősége 
a Büntető Bíróság és az Igaz-
ságügyi Rendőrség kérésére 
Jose dos Campos-ban vett 
részt ezen az ülésen. Az APAC 
vezetősége közösségi kezde-
ményezésből a kormány ki-
adásai nélkül megreformálta 
a Humaita-i börtönt melyben 
emeletes ágyakon túl előadó-
termet, kávézóhelységet, 
étkezési helységet, kézműves 
helységet, fogorvosi szobát, 
két kis kápolnát alakítottak ki 
(egyiket a börtönben ala-
kították ki, a másikat pedig 
mely 80 fő befogadására volt 
alkalmas, a börtönön kívül a 
félig nyitott rezsimben). Ezen 
kívül gondoskodtak a gyógy-
szerekről, az adminisztratív 
irodákról, íróasztalokról, és 
egy boltot is nyitottak, ahol a 
fogvatartottak által készített 
termékeket árulták.
Amikor a bíró és az ügyész 
meglátogatta ezt az APAC 
börtönt nagyon lelkesek 
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lettek a börtön átalakítása 
miatt. Abban a pillanatban 
hívták a rendőrség vezetőjét, 
a honvédség vezetőjét, és az 
APAC-nak az elnökét, hogy 
hozzanak létre egy szakmai 
találkozót, amin szeretnék azt 
a döntést meghozni, hogy 
ezt a börtönt, amit korábban 
a rengeteg hiányosság miatt 
bezártak, újra fogvatartot-
takkal töltsék fel. Dr. Nilo 
Cardoso nyilatkozatot tett a 
börtön újranyitásáról, azon-
ban a válasz a hatóságoktól 
nemleges lett. Ezt követően a 
bíró külön találkozott az APAC 
elnökével és arról kezdtek tár-
gyalni, hogy milyen lehetősé-
gei vannak az APAC-nak, mint 
jogi szervezetnek, a börtön 
működésére, a rendőrség és a 
honvédség segítsége nél-
kül. Erre már pozitív választ 
kaptak.
Valójában eközben a bíróság 
is kapcsolatba lépett az APAC-

kal, akik időközben létrehoz-
tak egy megállapodást, hogy 
az APAC elkezdheti a munkát, 
először 35 fogvatartottal, 
majd később többel.
1984 májusában elindult 
börtönprogramnak 1994-re 
lett meg az eredménye: Sao 
Paulo állam kormányzója 
Luis Antonio Felury Filho a 
38486-os dekrétum alapján, 
a Humaita-i börtönt átadta az 
APAC részére. A tapasztalat 
rendkívül sikeresnek bizo-
nyult: megszűntek a zavar-
gások, a nem alkalmazkodás 
cselekedetei, és az erőszak, 
melyek mindennaposak 
voltak az APAC előtt. Az APAC 
elérte maximum kapacitását 
100 fogvatartott volt a zárt 
rezsimnek, és sokkal több a 
félig nyitott és nyitott rezsi-
meken.

1.2 A MÓDSZER KITERJEDÉSE ÉS 
HATÁSA

Az, hogy sikerült elérni, hogy 
a visszaesés aránya kevesebb, 
mint 10%, megszűntek a 

zavargások, az erőszak, vagy 
az öngyilkosság, valamint 
jelentősen csökkent a szökési 
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kísérlet illetve, hogy az egy 
főre jutó költség kevesebb, 
mint egyharmada a hagyomá-
nyos szabadságvesztést töltő 
fogvatartottaknál, lehetővé 
tette az APAC módszernek, 
hogy növekedjen és terjesz-
kedjen, nem csak Braziliában, 
hanem nemzetközi szinten is. 
Ma már mintegy 150 intéz-
ményileg és jogilag APAC-nak 
nevezet börtön található 
Brazíliában, amelyekből kb. 
50-ben szociális reintegrációs 
központok is működnek, akár 
200 résztvevővel is, melyeket 
a rendőrség, vagy rendőrtisz-
tek munkája nélkül működtet-
nek, 3000 dolgozóval Brazília 
5 államában. Tucatnyi APAC 
börtön van a megvalósítás 
különböző szakaszaiban. Más 
latin amerikai országokban, 
köztük Bolívia, Chile, Colum-
bia, Costa Rica az APAC-ot 
részben, vagy teljes egészé-
ben alkalmazzák a büntető-
jogi rendszerben. Számos 
európai ország köztük Norvé-
gia, Németország, Bulgária, 
Magyarország és Lettország 
büntetőjogi rendszerei 
elfogadták, az APAC egyes 
módszertani elemeit, alkal-
mazott programjait. 1986-
ban az APAC csatlakozott a 

Nemzetközi Testvéri Börtön-
társasághoz (BFI) mely az ENS 
tanácsadó testületének tagja 
büntető ügyekben. Azóta az 
APAC módszert, több mint 
120 országban nemzetközi 
konferenciákon, és szemi-
náriumokon ismertették, és 
terjesztették. Az eredeti APAC 
részlegek Brazíliában számos 
nemzetközi döntéshozót és 
hivatalos küldöttséget látott 
vendégül, akik azért utaztak 
Brazíliába, hogy tanulmá-
nyozzák az APAC módszert, 
hogy megértség hogyan mű-
ködik, és felismerjék azokat 
a gyakorlatokat, melyek saját 
országukban is megvalósítha-
tóak. 
1990-ben a Sao Jose dos 
Campos-ban található APAC 
részleg volt a házigazdája, 
annak a latin amerikai kon-
ferenciának, melyen a világ 
31 országának a képviselői 
voltak jelen, hogy megért-
sék és tanulmányozzák az 
APAC módszertant. Egy évvel 
később egy amerikai jelentést 
tettek közzé, mely tüzetesen 
megállapította, hogy az APAC 
mint módszer a világ bármely 
pontján sikeresen alkalmaz-
ható.
Ahelyett, hogy a bűnözés 
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okaira koncentrálna, az APAC 
módszertana inkább az 
egyéni és a kulturális átalaku-
lásra, az elkötelezettségekre, 
a pro-szociális értékekre, és 
viselkedésre, valamint a pozi-

tív csoportkultúrára összpon-
tosít. Ez motiválja és vezeti 
az elkövetőt, hogy a bűnözői 
magatartástól elforduljon, és 
a gyógyulás útján elinduljon. 

1.3 ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Az APAC módszertan közép-
pontjában a megélt tapasz-
talat áll. A résztvevő tapasz-
talata a legfontosabb, mert ő 
ismeri a problémát, amelyek 
miatt a bűncselekményre, és 
a bebörtönzésre sor került. 
Az APAC módszertan azon a 
véleményen van, hogy többet 
lehet elérni az által, ha a külső 
és helyes világnézetek ön-
kéntesek és más szakértők az 
APAC-ban résztvevők számára 
átadják, és, hogy a résztvevők 
megértsék a saját szenvedé-
süket, és azokat a tényezőket, 
melyek oda vezettek, hogy 
megszegjék a törvényt. A 
meglévő APAC alapú prog-
ramok, melyek különböző 
országokban és jogrendsze-
rekben, illetve különböző 
kulturális kontextusokban 
valósultak meg kimutatták, 
hogy az APAC módszertan 

12 alapeleme (ld. 1. táblázat) 
rugalmasak, és bárhol alkal-
mazhatóak. A módszer egy 
spirituális átalakulási folyama-
taként is működik, melyben 
szerepet kap az integráló 
terápiás és kulturális megkö-
zelítés is, melyek összhang-
ban vannak a 

keresztény értékekkel. Ez 
azon a feltevésen alapul, 
hogy Isten mindenkit szeret, 
és, hogy minden embernek 
szüksége van arra, hogy 
összhangban legyen mások-
kal, a teremtéssel és Istennel. 
Szintén alapvető keresztény 
hitvallás a szeretet és a 
gondoskodás minden ember 
számára. Azonban az is fontos 
szempont, hogy az APAC 
programokat elvben nem 
korlátozhatják felekezeti, vagy 
hitbéli különbségek, továbbá, 
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bár a résztvevők keresztény 
oktatás és hitelvek alapján élik 
mindennapjaikat, a program 
nem térít. Ennek alapján a 
keresztény szellemiség, amely 
arra szólítja fel az APAC rész-
legek vezetőit, hogy a fogva-
tartottakkal humánus, bíztató 
és reményteljes körülmények 
és feltételek mellett dolgoz-
zanak velük a bebörtönzés 

során. Ezek következtében a 
legfontosabb célok az APAC-
on folyó gyakorlati program 
során, hogy a fogvatartottak 
oktatásban vegyenek részt, 
szakmai készségeket sajátít-
sanak el, és hogy segítséget 
kapjanak, családjukhoz való 
visszatéréshez, foglalkoztatás-
hoz, és lakhatáshoz.
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          1. sz. Táblázat: az APAC módszertan alapelemei (Workman, 2001c:5-10)

AZ ALAPELEM BIZONYÍTÉKA AZ ALAPELEM EREDMÉNYE

Emberi önértékelés és feltétel nélküli szeretet
• A fogvatartottak és család-

juk méltóságának és ön-
becsülésének megőrzése. A 
fogvatartottak önértékelése 
nő, amely abban gyökeredzik, 
hogy felfedezik saját emberi 
állapotuk méltóságát és Isten 
irántuk való megértését.

• Feltétel nélküli szeretet és 
elfogadás jellemzi a pro-
gramot. Meghatározó jel-
lemzője az APAC alapú rész-
legeknek, hogy mindenki 
megtapasztalja és felöleli ezt 
az értéket: a feltétel nélküli 
szeretetet és a jó irányba vál-
tozó életet.

• A fogvatartottakat tisztelettel kezeli 
az intézet személyzete, vezetősége 
és önkéntesei. 

• A fogvatartottakat nevükön szólítják.
• A fogvatartottak a békességre töre-

kednek magukkal és fogvatartott tár-
saikkal. 

• A fogvatartottak reménységgel 
tekintenek a jövőjükre, annak érdeké-
ben, hogy rendes tagjai legyenek 
közösségüknek és a társadalomnak. 

• A személyzet, az önkéntesek és a 
családok a feltétel nélküli szeretet 
képviselői. 

• A programban kézzel fogható és ére-
zhető a feltétel nélküli szeretet etho-
sza.

• A fogvatartottak családjai irányába is 
megjelenik a feltétel nélküli szeretet.

• A programban résztvevők értékesek.
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Reintegráció és helyreállítás
•	 Az APAC alapú börtönrészle-

gek valójában a helyreállító 
igazságszolgáltatás munka-
területei. Ez a megközelítés a 
megbékélésre összpontosít 
fogvatartott és családja, közös-
sége, áldozata és Isten között.

•	 Alapvető fókuszpont a programban a 
fogvatartottak helyreállítása és rein-
tegrációja. 

•	 Az APAC alapú börtönök határozot-
tan elkötelezettek az önértékelés 
felépítésében; a fogvatartottak fontos 
szerepet töltenek be a börtön struk-
túrájában. 

•	 Kölcsönös tisztelet és elszámolható-
ság jellemzi az APAC alapú börtön-
részlegeket.
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Szervezeti kultúra
•	 Képessé válni a vezetésre. Ez 

azon a meggyőződésen alapul, 
hogy a fogvatartottaknak ké-
pesnek kell lenniük arra, hogy 
felelősséget vállaljanak magu-
kért, tetteikért és másokért. 

•	 A börtön vezetői és a személy-
zet elkötelezett az APAC alapú 
börtön részleg irányába.

•	 Az APAC részleg viszonylag 
kicsi, és helyileg úgy fontos 
elhelyezni, hogy szoros kap-
csolatban állhasson a helyi kö-
zösséggel.

•	 A tér kiosztása összhangban 
van APAC-alapú értékekkel.

•	 A börtönt olyan értékek men-
tén határozzák meg, melyből 
világosan kiderülnek az eljárási 
rendek, valamint az operatív 
döntések.

•	 A fogvatartottak részt vesznek a dön-
téshozásban, hangsúlyozva ezzel is a 
bizalmat és a felelősségvállalást.

•	 A fogvatartottak és a börtönök alkal-
mazottai úgy tekintenek egymásra, 
mint akik ugyanazon az oldalon áll-
nak. 

•	 A vezetők könyörületesek és jószívű-
ek.

•	 • A vezetők kiegészítő és nélkülözhe-
tetlen interperszonális készségekkel 
rendelkeznek.

•	 Az APAC alapú börtönrészleg egy 
biztos, biztonságos, tápláló környe-
zetet biztosít a résztvevőknek. Az 
emocionális és fizikai körülmények 
fontosak egy békés, erőszakmentes 
és drogmentes környezethez.

•	 A fogvatartottak családjai bátorítva 
vannak abban, hogy részt vegyenek 
valamennyi programban az APAC-on 
belül is. 

•	 Az élettér úgy van kialakítva, hogy jó 
helyet és alkalmat biztosítson az imá-
ra és meditációra, a gyógyulásra és 
tanulásra, oktatásra.

•	 A részleg fizikai paraméterei ter-
mészetesen nem határozzák meg a 
program sikerét.

•	 Egy jól megszervezett közösségi 
helység azonban segíti létrehozni a 
közösséget az intézeten belül.
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Az ítélet kezelése

•	A fogvatartottak kiválasztása a 
változásra való igény és elkö-
telezettség alapján történik, 
nem pedig az ítélet nagysága 
és a bűncselekmény milyen-
sége alapján. A fogvatartottak 
kiválasztása az egyik legfonto-
sabb vonatkozása a program-
nak, hogy felismerjék az egyén 
változásra való elkötelezett-
ségét.

•	Érthető elvárások és feladatok. A 
fogvatartottak tudatában van-
nak, hogy mik az elvárások irá-
nyukba, és mire van szüksége 
a programnak a fejlődéshez. 

•	 Az APAC alapú börtönrészlegen sza-
badságvesztésüket töltők által elkö-
vetett bűncselekmények hasonlóak 
a más részlegen élők által elkövetett 
bűncselekményekhez.

•	 A fogvatartottak kiválasztása a vál-
tozás iránti vágy és akarat alapján 
történik, de lehetőség van arra, hogy 
azok is a program részesei legyenek, 
akik kezdetben nem karnak megvál-
tozni.

•	 Egyértelmű kritériumok léteznek, 
melyek lehetőséget adnak a program 
során való fejlődésre. 

•	 A jövőre való felkészítés és a remény-
ség már a korai szakaszban megjele-
nik, ennek tervezésével és a szabadu-
lásra való felkészítéssel.

Program menedzsment

•	 A fogvatartottak megerősíté-
se  a jutalmak rendszere és az 
elszámoltathatóság alapján 
történik.

•	 Az APAC vezetői abban hisz-
nek, hogy az embereket 
megváltoztatni emberek által 
lehet, nem programok által. A 
programok eszközök, melyek 
többsége véget ér.

•	 A fogvatartottak felelősek és elszá-
moltathatóak egymás felé. A fogva-
tartottak is részt vesznek egymás éle-
tében és egymást segítik döntéseik 
kialakításában, mely az APAC ethosz 
a börtönben.

•	 A program a változások és a negatív 
hatások ellenére is működik
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Foglalkoztatás és oktatás

•	 Az APAC alapú börtönrészlege-
ken gondoskodnak a fogvatar-
tottak megfelelő oktatásáról. 

•	 A rabok a szabadságveszté-
sük kezdeti szakaszában részt 
vesznek a munkaterápiai fog-
lalkozásokon. A munkaterápia 
művészi és kreatív tevékeny-
ség, amelynek célja, hogy se-
gítse a fogvatartottakat, hogy 
felfedezzék saját emberi mél-
tóságukat. Ez gondolkodási és 
meditációs időt is jelent az élet 
és a gyógyulás leglényegesebb 
kérdéseiben.

•	 Az APAC alapú börtönrész-
legek vezetői úgy vélik, hogy 
annak érdekében, hogy sikeres 
legyen a fogvatartottak és a 
családjuk, valamint a közösség 
közötti kapcsolat helyreállítá-
sa, szükség van a életvezetési 
kompetenciák fejlesztésére, a 
munka napi rutinná való elsa-
játítására. A produktív munka 
prioritássá válik az ítélet letöl-
tése során, melynek a szabadu-
lás után nagy jelentősége van.

•	 A fogvatartottak képzetté válnak a 
napi rutin és a folyamat által, melyet 
a mindennapi élet támogat az APAC 
részlegen, annak érdekében, hogy 
megfeleljenek az oktatási igényeknek 
egy olyan folyamatban, ahol irányí-
tott felfedezés és oktatás folyik.

•	 A fogvatartottak tudás-alapú okta-
tással vannak ellátva, amely ered-
ményeként a készségek javulása is 
megtörténik.

•	 A munkaterápia már a fogvatartottak 
ítéletének kezdeti szakaszában ren-
delkezésre áll.

•	 A produktív munkát értékelik.
•	 Mindenkinek fontos szerep jut.
•	 Tudás és felelősség fejlesztése ér-

dekében fokozatosan maximalizálni 
szükséges a sikert és a kudarc mini-
malizálására kell törekedni. A kudarc 
nem végzetes, a hibákat használják 
tanulási / oktatási tapasztalatként.

•	 A személyes és közösségi fegyelem 
felértékelődik.
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Evangelizáció – a gyakorlati igényeknek megfelelve

•	 Az APAC alapú börtönrész-
legek igazolják a keresztény 
ethoszt úgy, hogy az találkozik 
a fogvatartottak gyakorlati igé-
nyeivel.

•	 Az alapvető emberi szükségletek az 
APAC körleten még hangsúlyosabbá 
válnak: beleértve az orvosi segítséget, 
pszichológiai segítséget, nevelési 
igényt; méltóságot termelő munkát, 
lelki segítségnyújtást és jogsegélyt.

Mentorálás

•	 Az APAC alapú börtönkörletek 
pozitív keresztény példakép-
ként működnek, hogy szociális 
és lelki útmutatást nyújtson a 
fogvatartottak.

•	   Mentorok nyújtanak lelki és szociális 
útmutatást a fogvatartottak, élő és 
szemléltető keresztény értékeket mu-
tatnak be.

•	   A mentorok ösztönzik a pozitív kap-
csolatok létrejöttét a fogvatartott és 
családja között.

Önkéntesek támogatása

•	 Valamennyi fogvatartott mellé 
önkéntes mentorok vannak 
rendelve. Sok függ a közös-
ségtől, az önkéntesektől, és a 
fogvatartott családjának támo-
gatásától.

•	 A “Család” erős értelmezésén 
a munkatársak, önkéntesek, 
fogvatartottak és börtönőrök 
ugyanazt értik.

•	 Az önkéntesek szerves részét képezik 
a programnak, valamint sok olyan 
szakember, akik jelentős interper-
szonális készségekkel rendelkeznek

•	 A létesítmény ideális helyen, a közös-
ség, a személyzet, az önkéntesek és a 
fogvatartottak családja lakóhelyéhez 
közel van.

•	 Az APAC alapú börtönrészlegek la-
kói azon dolgoznak, hogy egy erős 
keresztény közösséget építsenek a 
börtönön belül.

•	 A munkatársak, önkéntesek, bör-
tönőrök, és a fogvatartottak együtt 
dolgoznak.

•	 A helyi közösséggel létrejött kapcso-
latot lényegesnek tekintik.

•	 Az önkéntesek nélkülözhetetlen sze-
repet játszanak a napról-napra törté-
nő programokban és eseményekben.
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A családba való integráció

•	 Az APAC alapú börtönrészle-
gek azt a célt tűzték ki, hogy a 
fogvatartott és családja, gyer-
mekei közötti viszony rende-
ződjön. 

•	 Az APAC alapú börtönrész-
legek kapcsolatokon alapuló 
közösségek. 

•	 A kiválasztás kritériumai között hang-
súlyos helyen szerepel a család. 

•	 A család bevonása a részleg életébe 
nagy jelentőséggel bír. A családok 
elfogadása és a velük való munka a 
program során kiemelkedő lehetősé-
geket rejt magában. A fogvatartottak 
a részleget és a találkozási helyeket 
az otthonukként fogják fel, ahol gyer-
mekeiket biztos és megfelelő körül-
mények között fogadhatják. 

•	 A fogvatartottak felelősséget vállal-
nak tetteikért.

•	 A fogvatartottak a jó benyomás érde-
kében jól viselkednek.

•	 Az Intézet biztonsági személyzete is 
erősíti a fogvatartottakba vetett bi-
zalmat és elszámolhatóságot

•	 Mások szolgálata magas prioritást 
élvez a személyzet és a fogvatartot-
tak között.
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Közösségi reintegrációs és helyreállítás

•	 Közös cél a fogvatartottak tár-
sadalomba való reintegrációja. 

•	 Az APAC alapú börtönrészle-
gek a közösség erején nyugvó 
programok.

•	 Az önkéntesek kritikus szerepet kap-
nak a közösségi helyreállítás során. 

•	 A fogvatartottak számára előírt mun-
ka és az oktatási kurzusokon való 
megjelenés nagy jelentőséggel bír.

•	 Sokkal inkább fontos a hosszú távú 
jelenlét, mint az ad hoc programok 
sokasága.

•	 A fogvatartottak és a büntetés-vég-
rehajtási szervezet egymás irányába 
mutatott elkötelezettsége proaktívvá 
válik.

•	 A közösség építése első helyen kell, 
hogy álljon.

Spirituális változás

•	 A megvalósított programok 
magukban hordozzák a spiritu-
alitást, melynek alapja a függő-
ség a mindennapi életben az 
Istentől. 

•	 Az APAC alapú börtönrészle-
gek Krisztus központúságának 
fontossága megjelenik, de nem 
térítő jelleggel.

•	   A keresztény élet következetesen 
megjelenik az intézkedések során, 
valamint a személyzet és az önkénte-
sek révén.

•	   A keresztény értékek megjelenése és 
a keresztény közösség létrejötte prio-
ritást élvez.

•	   A fogvatartottak békében élnek egy-
mással és környezetükkel.

•	   A program vezetői és az önkéntesek 
túlnyomórészt keresztények.

•	   A lelki és érzelmi növekedés érdeké-
ben alapvető és rendszeres spirituális 
alkalmak szerveződnek.

•	   Tematikus előadások és a családi 
kapcsolatok: évente három napos 
rendezvények szervezése
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1.4 AZ APAC TÖRTÉNETE EU-
RÓPÁBAN - AZ ECOR ELŐTT 

Szinte várható volt, hogy 
Európában is megjelennek az 
APAC módszertanán alapuló 
helyreállító közösségek. 2002-
ben három közösség jött lét-
re, három különböző fogva-
tartottak csoportját megcélzó 
és különböző szabadságvesz-
téssel sújtott fogvatartottak-
kal. Baden-Württembergben 
Stuttgarthoz közel Németor-
szágban létrejött a Seehaus a 
Német Testvéri Börtöntársa-
ság vezetésével, mely a bör-
tön alternatívája volt olyan 
fiatal elkövetőknek, akiknek 
két év maradt a szabadság-
vesztés büntetésükből. A 
Bolgár Testvéri Börtöntár-
saság a Szophiai börtönben 
hozta létre az első helyreállító 
közösséget. Ez a program 
Bulgáriában első bűntényes 
fogvatartottaknak nyílt, akik-
nek kevesebb, mint öt év volt 
hátra szabadságvesztésükből. 
Lettországban ugyan ebben 
az időben jött létre az MYRI-
AM helyreállító közösség egy 
Rigához közeli női börtönben, 

mely kifejezetten bűncselek-
ményt újra elkövető fogva-
tartottaknak jött létre. 2003 
és 2008 között ez a három 
helyreállító közösség felnőtté 
vált, és egyre jobban mutatta 
be a megvalósított gyakorla-
tokat és bevált eredményeket, 
valamint segített abban is, 
hogy más országokban is 
létre jöhessenek APAC alapú 
börtönrészlegek. Sokakat 
érdekelt az APAC módszer-
tana ezért műhelymunkákat 
tartottak Norvégiában, Skóci-
ában, Spanyolországban, Por-
tugáliában, Lengyelország-
ban, Cseh köztársaságban és 
Magyarországon. Valamennyi 
Európai Testvéri Börtöntársa-
ság azon dolgozik, hogy az 
elkövető átalakuláson menjen 
keresztül, produktív tagja 
legyen a társadalomnak, aktív 
tagja legyen a családjának, és 
ehhez az APAC modell kont-
extuális hátteret és egyedi 
helyi körülményeket biztosít. 
Összehasonlítva az eredeti 
Brazil APAC módszertant az 
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európai adaptált programok-
kal megállapítható, hogy 
bizonyos elemeknek csökkent 
a jelentősége. Sok eleme a 
Brazil a modellnek (pl. jogi 
tanácsadás, vagy egészség-
ügyi ellátás) alig alkalmazható 
a legtöbb európai országban. 
Az APAC alapelveinek nemze-
ti adaptációját nagyban befo-
lyásolják Európában az egyes 
büntetőjogi rendszerek és az 
azoktól való relatív függőség, 
esetleges társadalmi és vallási 
hagyományok, a kapacitás és 
a vezetői képességek. Ennek 

ellenére is a különböző orszá-
gok között van néhány közös 
vonás. A program elfogadja 
a holisztikus, és az organikus 
megközelítését a fogvatartott 
rehabilitációjának, és ennek 
célja, hogy az elkövetők 
képesek legyenek a felelősség 
vállalásra, személyes és közös-
ségi problémáik megoldására. 
A program végső célja pedig, 
hogy az elítéltek hasznos 
részei legyen családjaiknak, 
közösségeknek, és a társada-
lomnak..

1.5. HOGYAN JÁRULT HOZZÁ AZ 
ECOR PROJEKT A HELYREÁLLÍTÓ 
KÖZÖSSÉGEK LÉTREJÖTTÉHEZ

Bár APAC alapú programok 
számos európai országban 
jöttek létre 2003 és 2009 kö-
zött a modell nem széleskö-
rűen ismert. AZ ECOR project 
segítségével végre néhány 
más európai országban is 
elkezdődött ezen körletek 
megalapítása bemutatva új 
innovációkat, mely hatással 
van a fogvatartottra a börtön-
re és helyi közösségre. Maga 

az ECOR project egy mélyre-
ható kutatással és analízissel 
valamint a már meglévő 
gyakorlatok és tapasztalatok 
összegyűjtésével kezdődött 
Európában. A projectben 
résztvevő csoport egy képzési 
modult fejlesztett ki part-
nerszervezetek, önkéntesek, 
és más érintettek számára. 
Az eredetei APAC elemei 
csak olyan mértékben lettek 



22

megváltoztatva, hogy az az 
európai börtönök kontextusá-
ra és kondícióira jobban alkal-
mazható legyen. A program 
csúcspontja az volt, amikor a 
projectben résztvevő konzor-
ciumi partnerek hat új hely-
reállító közösséget hoztak 
létre Európában mely mellett 
szigorú akadémiai kiértékelés 
és a program elemeit vizsgáló 
kutatás folyt mely a fogvatar-

tottak változásainak hatásaira 
koncentrált. Az, hogy a pro-
jekt milyen mértékben járul 
hozzá, az európai büntetőjogi 
gyakorlathoz, valamint, hogy 
milyen reakciók születnek 
ezen újításokat követően, 
illetve, hogy milyen pénzügyi 
támogatásai lesznek ennek 
a programnak, még a jövő 
zenéje. 



23

Összefoglalás

• Az APAC módszertan egy olyan mozgalomból nőtte ki magát melyet 
közéleti szereplők és önkéntesek adtak válaszul azokra a társadalom-
ban meglévő konkrét igényekre, mely igények kapcsolatban állnak az 
egyre növekvő bűnözéssel és a büntetés-végrehajtás eredménytel-
enségével.

• A gyors fejlődés az APAC számára Brazíliában azért vált lehetővé, mert 
a bírók, politikusok, döntéshozók és a bűnmegelőzési szakemberek 
támogatásukról biztosították a szervezetet; ők voltak azok, akik felis-
merték, hogy képtelenség a rendszer számára egyedül megoldani a 
problémákat, úgy mint a túlzsúfoltság, a bűnismétlés csökkentése, 
valamint az erőszak és a halálesetek csökkentése The achievements 
of the methodology led to its natural dissemination in countries of 
Latin America, USA, and finally Europe.

• Az APAC módszertanának három kontinensen való megvalósítása 
bizonyságot tesz arról is, hogy a program világszerte alkalmazható, 
különböző jogi környezetben és kultúrákban is megvalósítható, füg-
getlenül az ország gazdasági erejétől.
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MÁSODIK RÉSZ – ECOR: 
A MODELL LEÍRÁSA 

Az ECOR program szokatlan jelenség Európában, különösen a 
poszt-szovjet blokk országaiban. Ezek célja, hogy olyan körle-
teket hozzon létre a kis közösségekben fogvatartottak külön 
élnek a többi fogvatartottól, oktatási és szakmai készségek 
osztályok, helyreállítása résztvevők fogalmak az önértékelés, 
és támogatja őket, hogyan készítik, hogy újra be a közösség 
kiadása után

Margaret Wilson and Caroline Lanskey (ECOR Piloting Riport: 
2015)

2.1. AZ ECOR KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI

Az ECOR modell két fő 
környezetben alkalmazható. 
Alkalmazható, mint integrált 
eleme a büntetőjogi rend-
szernek, megállapításunk sze-
rint, a modell alkalmazható a 
különböző börtönökben és 
büntető végrehajtási fokoza-

tokban. Jelenleg ezt a modellt 
6 börtönben alkalmazzuk 
Európában, 4 országban.
Az ECOR részlegeket a bün-
tető igazságszolgáltató 
rendszerében két különböző 
módon valósították meg. 1. 
Az ECOR-t sikeresen alkal-
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mazták, mint a bebörtönzés 
alternatívája a börtönön kívüli 
közösségekben létrehozva a 
fogva tartás alternatíváját. 2. 
Bentlakásos szociális szolgál-
tatást is jelenthet az ECOR 
közösségben, melynek célja, 
hogy segítse a korábbi rabok 
beilleszkedését a társadalom-
ba. Riga, Lettország. A kont-
extus megértése, amelyben 
az ECOR megvalósul elen-

gedhetetlen fontosságú. Ez 
írja le, hogy az ECOR-t külön-
böző helyzetekben hogyan 
lehet alkalmazni. Elöljáróban 
fontos kiemelni azt, hogy az 
ECOR alkalmazhatósága a 
bűncselekmény elkövetését 
követően minden szakaszban 
megvalósítható, és azt is, 
hogy az ECOR jól beleillesz-
kedik valamennyi európai 
igazságügyi rendszerbe. 

2.2 A PROGRAM HATÁLYA ÉS 
MŰKÖDÉSI TERÜLETE

Célcsoport
Az ECOR nyitott minden-
résztvevő felé, függetlenül a 
világnézetétől vagy a hitétől. 
Az ECOR modell nem rendel-
kezik, és nem fogalmaz meg 
korlátozásokat. A részvételre 
vonatkozóan a különböző 
típusú és elkövetői csoportok 
között. A különböző orszá-
gokban és kontextusokban 
megvalósuló az ECOR progra-
mok vezetői korlátozás nélkül 
választhatnak ki résztvevőket 
kivéve ha: a. ez nem mond 
ellent az adott büntetés vég-
rehajtási intézet szabályzatá-
nak, biztonsági előírásoknak 

vagy olyan intézetek esetén, 
amely korlátozza a külső 
szakértők belépését vagy 
szigorú rezsimek korlátozzák 
az ilyen típusú tevékenységek 
és programok megvalósítását. 
b. a célcsoport kiválasztása 
kapcsolódik a szervezet szak-
értelméhez pl. az elkövetők 
szenvedélybetegségek, vagy 
fiatalkorúak, vagy szabadulás 
utáni segítségre szorulnak. 
Bizonyos esetekben a terá-
piás megközelítés miatt az 
elítéltek nem vehetnek részt 
csoportban, pl. szexuális 
bűnelkövetők, mely azon a 
felismerésen alapul, hogy az 
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adott kategóriába tartozó 
elkövetők speciális keze-
lést igényelnek, amely nem 
feltétlenül áll rendelkezésre 
az ECOR programban. Hason-
lóképpen egyes programok 
kizárhatják az együttműkö-
désből a drog-, alkohol- és 
szenvedélybetegeket. Termé-
szetesen az ECOR lehetőséget 
biztosít arra is, hogy speciális 
igényeket igénylő célcso-
portok számára jöjjön létre 
és ezért szükséges lenne, 
hogy speciális modulok, vagy 
iránymutatások szülessenek, 
ezeknek a célcsoportoknak.

Időtartam
Az átlagos időtartama az 
ECOR programnak 12-18 hó-
nap. Elvárható, hogy a mini-
mális tartózkodási időtartam 
6 hónap, míg a maximális 28 
hónap. A hosszabb tartózko-
dásnak az lehet az oka, hogy 

a programban résztvevők 
közvetlenül az ECOR prog-
ramból szabaduljanak, a kinti 
közösségbe. Nem lehet őket 
visszahelyezni a korábbi bör-
tön rezsimben, hacsak nem 
szabálysértéseket követtek 
el az ECOR közösségében és 
emiatt kizárták őket. Habár 
a modell a hosszabb távon 
hatást kifejtő programok 
közé tartozik ez kihívásokat is 
magában hordoz. A büntető 
igazságszolgáltatási rend-
szerek változásai és az egyre 
hosszabb ítéletek miatt az 
ECOR programban is egyre 
hosszabb ítéleteket letöltő 
száma nő. A pozitív hatása 
ennek a tendenciának, hogy a 
fogvatartottak, ha más korlá-
tozás nem kerül előtérbe ezen 
az ECOR körleten kezdhetik 
meg szabadságvesztésüket.

2.3 KI ALKALMAZHATJA EZT A MOD-
ELLT?
ECOR által használt non-profit 
szervezetek partnerségben 
börtönök, igazságügyi mi-
nisztériumai, önkormányza-
tok és civil csoportok. Törté-

nelme egészen mostanáig 
nem mutatott ki semmilyen 
korlátozást, aki alkalmazza 
a modellt. Mivel az eredetét 
a modell erősen kapcsoló-
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dik a keresztény értékek és 
a fogalom a feltétel nélküli 
szeretet, ez egy bizonyos 
fokig előre meghatározza 
a kör érdekelt szervezetek 
modell alkalmazásáról. Annál 
is inkább, mivel a bemutató 
a feltétel nélküli szeretet és 
a bizalom minősülnek szub-
jektív tényezők erős hatással 
van az átalakulás elkövetők. 
Ezek a tényezők jelen vannak 
minden eleme a programnak. 
A megjelenése a különböző 
közösségek között változik 
polgári vallási. Ez azt, hogy 
amikor az elemek a modell és 
annak értékeit követi, azt nem 
írja elő kötelezően a profilt, 
és megjelenése a szervezet, 
amely alkalmazza azt. Fontos 
eleme az egyes szervezetek, 
intézmények, egyházi vagy 
civil csoport, amely vállalja 
lépéseket végrehajtását ECOR 

modell, figyelembe kell venni, 
hogy a hagyományosan ECOR 
magában kevés fizetett al-
kalmazottak és egy nagyobb 
csoport önkéntes a helyi 
közösség. Ez nem egy szab-
ványos közötti partnerség két 
szervezet, hanem közösen a 
büntetés-végrehajtási intézet 
és a helyi közösség által kép-
viselt országos szervezet.
Az utóbbi nagy jelentősége 
van a programban, és an-
nak hatása az elkövetők. Az 
önkéntesek egyik kulcseleme 
felépítéséhez önbecsülés, a 
helyreállítás a méltóság és 
az értéket. Ők egy modellt, 
amely bizonyítja, hogy az 
embert szeretett és nagyra 
értékelik kikérése nélkül köl-
csönösség. Ők példát, hogy 
mit jelent, hogy a pozitív, a 
pro-szociális és a pro-közössé-
gi értékek a gyakorlatban.
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2.sz. táblázat: Alapvető adatok az ECOR részlegekről szervezetenként és orszá-
gonként

Ország, Szervezete 
neve és az ECOR 

program elnevezése
Férőhely Intézet neve

A program 
időtartamaCélcsoport

Bulgária 
NGO 
Bolgár Testvéri 
Börtöntársaság, 
ECOR “Befogadó 
közösség” 

Bűnismétlő fér� 
fogvatartottak

Fiatalkorúak (�atal 
fér�, 14-23 év 

között)

Drog és alkohol-
függőségtől 

szenvedő fér� 
fogvatartottak

Szabadult fér� 
fogvatartottak 

Női fogvatartottak

Női

Fér� fogvatartot-
tak

3 évvel szabadulás 
előtt 

Lehetőleg 36 
hónappal 

szabadulás előtt

Nincs meghatáro-
zott időtartam

16

15

12

Szabadulást 
követően 12 

hónap 
25

Megközelítőleg 17 
hónap

15

13

6-28 hónappal 
szabadulás előtt

15
7

Seehaus Leonberg
Seehaus Stomatal

Brandenburg 
Prison 

Luckau-Duben 
Prison

Independent site 
near Riga

Ilguciems 
Prison

Tiszalöki Országos 
Büntetés-végreha-

jtási Inteézet

Pálhalmai Országos 
Büntetés-végreha-

jtási Intézet, 
Mélykúti objektum 

9-30 hónappal 
szabadulás előtt 

18 Vratza Börtön 
(vegyes biztonsági 

fokozatok) 

Németország 
NGO 
ECOR Seehaus, 
“‘Fiatalkorúak alternatív 
büntetés-végrehajtási 
Intézete – szabad 
formában”

Németország
Kék Kereszt,
Brandenburg

Lettország
„Integration for 
Society “, 
Ratniekie

Lettország
Lett Testvéri 
Börtöntársaság
COR Miriam, 

Magyarország
Magyar Testvéri 
Börtöntársaság
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2.4 AZ ECOR MODELL ALAPVETŐ 
ELEMEI 

Módszertan alkalmazásával 
az európai szövegkörnyezet 
megszüntetése két elemének 
APAC (1. rész) alkalmatlannak 
tekintik a projektcsapat, az el-
térő büntető igazságszolgál-
tatási diszpozíciók és kezelése 
büntetés-végrehajtási intéz-
mények: (a) a jogi segítség-
nyújtás és (b) az egészségügyi 
ellátás. Sok, ha nem az összes, 
az európai országok, ezek 
szolgálnak, hogy bizonyos 
mértékig az állam, és kevésbé 
van szükség arra, hogy vonják 
a külső szervezetek alkalma-
zása ECOR modell. Ez nem 
azt jelenti, hogy egy ECOR 
program nem célja, hogy a 
szolgáltatásnyújtás ezen kere-
tek között - fontos, hogy nézd 
meg a program prioritásai 
alapján a helyi kontextusban.
Ebben ECOR minden más 
elemeket is rendkívül fontos, 
mivel mindegyik hozzájárul-
hat a helyreállítás a fogoly a 
társadalomba. Ugyanakkor, 
mint volt megfigyelhető a 
történelem APAC Európában, 

adaptációja és alkalmazása 
a módszertan indulhasson a 
több, de nem az összes, ele-
meket, amelyek továbbra is 
alakulnak ki, míg a programok 
képesek a teljes körű szol-
gáltatás. Fontos szem előtt 
tartani, hogy a kockázat a 
visszaesési magasabb a prog-
ramban résztvevők, akik nem 
mentek keresztül az egész 
ciklus, vagy részt vettek az 
összes eleme a programnak.
Közösségi részvétel
A részvétel és elfogadás, a 
helyi közösség nagyon fontos 
annak érdekében, hogy beve-
zesse a módszer a börtönök-
ben és gyűjteni támogatása 
a társadalom javára történő 
helyreállítása és reintegráció-
ját foglyok kiadása után.
A résztvevők segítése a 
résztvevők és a pozitív társas 
kultúra
A résztvevők maguk is a sok 
tudás, készségek, ajándékok 
és szakértelemmel, annak 
ellenére, hogy használják 
ezt gyakran negatív módon. 
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Fontos, hogy megmutassuk 
nekik, hogyan kell használni 
ezeket a pozitív módon, hogy 
nekik annyi felelősség, mint 
lehetséges. A fő hangsúly a 
Pozitív Peer kultúra az, hogy 
a résztvevők saját magukon 
segíteni, ott vannak egy-
másnak, hogy felelősséget 
az egész csoport, és hozzon 
létre egy közösség törődnek 
egymással.
Munka és oktatás
Munka és oktatás nagyon 
fontos eleme a folyamat-
ban. Azonban, a munka és 
az oktatás önmagában nem 
elég foglyokat megtörni a 
ciklus jogsértő. Az értékrend 
változtatni kell, és a részt 
kell szerezni az önbecsülés, 
fedezze magát, és elismerik az 
ő ajándéka, készségek és az 
önértékelés.

A cél az, hogy a résztvevők 
elhelyezkedni, miután meg-
jelent - ideális esetben már 
a múlt részét mondat, ha ez 
lehetséges a büntetés-végre-
hajtási rendszer. Sok ország-
ban a börtön rendszer munka 
és az oktatás. Akkor ez nem 
által nyújtandó ECOR. Az ok-
tatás azonban látható széle-
sebb körben közvetíti a tudás, 

de ez is a tanulás és gyakorlás 
életvezetési.
Ha figyelembe vesszük a 
munka körét és az oktatás, 
ECOR programmenedzserek 
lehet elolvasni az Európa 
Tanács ajánlásai R (89) 12 az 
oktatás a börtönben. Ezek 
megtalálhatók a honlapon 
keresztül az Európai Prison 
Education Association (EPEA): 
www.epea.org.
Lelkiség
ECOR alapul keresztény 
értékeket. Ez biztosítja a 
résztvevők egy élmény a 
spiritualitás és hozzáférést 
biztosít számukra a különbö-
ző keresztény programokat 
önkéntes alapon. ECOR ad 
nekik egy élmény a szeretet 
és hogy szeressék és elfogad-
ják, anélkül, hogy doktrína 
és dogma, és nyitott minden 
résztvevő, függetlenül hitük 
vagy világnézet.
Emberi értékek és az önérté-
kelés pozitív elősegítése
Ez a módszer alapján, hogy az 
emberi lények először. Min-
den munka igazodik, hogy 
segítse a résztvevők fokozzák 
a pozitív önkép, és felismerni, 
hogy önbecsülést. Megta-
pasztalhatják a saját pozitív 
értéke van, és elismerik, hogy 
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ezek az ajándékok és képessé-
gek, amelyek tudják használni 
saját maguk és a közösség 
számára. Az életkörülmények 
elfogadhatónak kell lennie, és 
a résztvevők is kell kezelni is, 
és adott tekintetben.
Család
A család egyik pillére a fogva-
tartott hasznos tagja hasz-
nosításra. A család részévé 
kell tenni valamennyi szaka-
szában a program. Amikor 
a család végez és részt vesz 
a módszertan és a szociali-
zációs folyamat, a folyamat 
sokkal hatékonyabb. A család 
is fontos forrása a támogatás 
a résztvevők kitöltése után a 
mondat. Ezért be kell vonni 
őket a re-integrációs folyamat 
és a tervezési üléseken.
Az önkéntesek és önkéntesek 
képzése
Az önkéntesek egy nagyon 
különleges szerepet kapnak 
a résztvevők. Ők hozzák a 
külső közösség a börtönben. 
Ők tiszteletben a rabok egy 
különleges módon, mert nem 
része a rendszernek, és nem 
kap pénzt a munkájukért. A 
résztvevők elfogadják, tehát, 
hogy az önkéntesek vannak, 
mert a résztvevők, és mivel a 
résztvevők a számukra fontos. 

Az önkéntesek egy híd a 
közösség és a kapcsolatok is 
fenn kell tartani a szabadulás 
után. Önkéntesek - és különö-
sen azok eljáró mentor vagy 
„keresztszülő” - fontos lehet, 
mint a megbízható szemé-
lyeket, akik adnak a barátság, 
a stabilitás és a tapasztalat 
egy tartós kapcsolat ápolását. 
Az önkéntesek kell kapni jó 
képzés.
Érdem
Amiért ő érdeme meghatá-
rozni, ezáltal téve a progresz-
szió a rezsimek határozott, 
„recuperando” a börtönélet 
jól megfigyelhető. Így na-
gyon fontos, hogy hozzanak 
létre egy műszaki minősítő 
bizottság tagjai szakemberek 
kapcsolódó módszertan osz-
tályozni recuperandos megfe-
lelően igényüket fogadására 
személyre szabott kezelés, 
valamint azt, hogy javasolja, 
ha lehetséges és szükséges, a 
vizsgák, hogy haladást, hogy 
a következő rendszer, és még 
ellenőrizni a megszüntetését 
veszély, toxikológiai függőség 
és a mentális betegségek.
Társadalmi visszailleszkedés 
és utógondozás
Az eredeti APAC bevezetett 
modell rendelkezik az úgyne-
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vezett „társadalmi reintegrá-
ció központok. Ezek lehetnek 
külső a fő börtön maga, bár 
az okok az intézmény. Az 
eredeti APAC program három 
ilyen mellékletekben zárt, 
félig nyitott és nyitott rend-
szerekben. Szintén ECOR, ha 
lehetséges, ott kell lennie 
egy folyamat, ahol a résztve-
vők kapnak egyre nagyobb 
szabadságot ahhoz, hogy 
integrálni kell a közösségi 
lépésről-lépésre.
Utógondozás fontos szem-
pont és segíti az egyént a 
problémák kezelésére és 
kihívásokkal szembesülnek 
kiadása után. Utógondozás 
történhet önkéntes mentorok 
vagy „keresztszülő” és / vagy 
szociális szakemberek.
A helyreállító igazságszolgál-
tatás, az áldozati oldal tudatos 
megismerése

A résztvevők meg kell ta-
nulniuk, hogy vállalja az 
életüket, hanem a múltbeli 
tevékenységek. Az áldozat 
tudatosság programok, pél-
dául A Zákeus-program vagy 
programokat stílusú a „Híd-
építés” modell is szerves része 
a ECOR folyamat, és segítik a 
résztvevőket, hogy dolgozzon 
áldozat empátia és felké-
szülhessenek, hogy tegyen 
lépéseket a helyreállítása kár 
felé áldozat és a közösség. 
Lehetséges az áldozat-elkö-
vető-megbékélési találkozó 
felajánlott, ha ez lehetséges, 
és megfelelő keretein belül. 
Közösségi szolgáltatás, mint 
a szimbolikus jóvátételt a kö-
zösség felé is lehet egy fontos 
lépés a helyreállítás.
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2.5 AZ ECOR PROGRAM

Egyes jelenlegi ECOR oldalak 
fut 24 órás program, és köves-
se az APAC modell helyreál-
lítása, amely használja a meta-
fora Dr. Ottoboni, hasonlít a 
helyreállítás egy törött vázát. 
Minél nagyobb a szám a 
törött darabok, annál bonyo-
lultabb a munka helyreállítá-
sa, különösen, ha néhány, a 
törött darabok hiányoznak. E 
célból a különböző terápiás 
megközelítések alkalmazha-
tók, irányul az egyén igé-
nyeihez elkövető - az egyén 
felelőssége cselekedetei, és az 
ebből eredő következmények 
helyreállítása kapcsolatok a 
közösség és a társadalom, 
amely magában foglalja a 
megőrzése vagy helyreállítása 
családi kapcsolatok, és az új 
társadalmi kapcsolatokat.
A cél a módszertan, hogy 
visszaállítsuk a váza - azaz a 
személyiség az elkövető - a 
lehető legnagyobb mérték-
ben, vagy „megöli a büntető, 
a megtakarítás a személy” 
(Mario Ottoboni).

Ennek előfeltétele egy ECOR 
a program, hogy a résztvevők 
alkotnak „közösség helyre-
állítás”, él egy közösségben 
egy külön egység (vagy külön 
eszköz), amely eltér az általá-
nos börtönpopulációban.
Az élet a Közösség alapja egy 
etikai kódot, majd minden, 
ami biztosítja a biztonságos 
környezetet, és biztosítja a 
feltételeket a helyreállítása a 
személyiség az elkövető. Ez 
megköveteli a létrehozása 
tisztességes életkörülménye-
ket, valamint az ellátást a fizi-
kai, lelki és szellemi egészség 
az egyén. A közösségi resta-
urálása egy közösség elvére 
épül résztvevők gondozásá-
ban egymást.
Emberi értékek vannak 
beágyazva a közepén a 
ECOR modell. Az egyik élénk 
kifejezést erre a kezelésének 
módja és kezelése elkövetők 
a programban való részvétel. 
Az emberek ECOR programo-
kat hívják „a közösség tagjai 
a helyreállítás: az emberek 
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aktívan részt vesznek saját 
helyreállító folyamat” Minden 
munka igazodik, hogy segít-
se a résztvevők fejlesztése 
pozitív önkép és látni, hogy 
önbecsülést. Ennek alapján a 
keresztény értékek, a modell 
biztosítja a résztvevők egy 
élmény a szeretet és hogy 
szeressék és elfogadják, 
bevezetése nélkül doktrína és 
dogma. A modell látja az el-
követő, mint egy emberi lény, 
aki alig vagy nem szeretik a 
múltjában, ami most mani-
fesztálódik ő jelenlegi bünte-
tő viselkedést.
A program magában foglalja 
az összes elemet a modell, és 
lehet tekinteni, mint három 
alapvető módjait:
(A) megközelítések és tevé-
kenysége irányul teljesen 
igényei felé az elkövetők, 
azaz helyreállítása szellemi és 
fizikai személyiség, orientált 
mentes élet a bűnözés. Ezen 
tevékenységek közül említ-
hetjük a különböző típusú 
képzés, beleértve a szakkép-
zést, az egyéni és csoportos 
konzultációk, csoportterápia, 
sport, művészeti terápia, a 
munka erősítése, a családi 
kötelékek, és felkészülés a 
szabad életre.

(B) tevékenységek és megkö-
zelítések orientált kiépítése 
és megtartása, egészséges 
és normális kapcsolatokat 
másokkal, és kiépítése és 
lépést pozitív közösség kultú-
rájának. Ez magában foglal-
hatja a rendszer felelősségek 
delegálása szintje szerint az 
eredmények az egyes tagok a 
közösség, a kölcsönös képzés 
és segítségével a program 
résztvevői, a közös ünneplés-
re a szabadság, a szertartá-
sok és egyéb rendezvények, 
részvétel tanácsok, jutalékok 
és egyéb szerveket szabályo-
zó közösség vitát elfogadható 
vagy elfogadhatatlan maga-
tartásformákat, igazságos 
és egyenlő bánásmód és a 
hozzáállás minden tagja a 
közösség.

(C) megközelítések és tevé-
kenységek, amelyek célja a 
megbékélés és a helyreállítás 
a kapcsolatok az elkövető 
az ő közösség, felelősséget 
elmúlt lépéseket. Itt az összes 
tevékenység kialakítását célzó 
áldozat empátia és a felkészü-
lés a visszatérést a társada-
lomba.
Programok az egyes közös-
ségek visszaállítás eltérőek. 
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Mindegyik viseli a lenyomatát 
a helyi kultúra, a hagyomá-
nyok, a szakértelem, a szer-
vezet a projekt működtetése, 
a helyi igazságszolgáltatási 
környezet, és az intézmény 
sajátosságai, ahol a projekt 
zajlik. Ez számos alkalmazás 

keretében egyetlen modell 
azt mutatja, nagy alkalmazko-
dóképessége ECOR projekt, 
így a bőséges lehetőséget 
kínál a nemzeti vagy helyi 
büntetés-végrehajtási rend-
szer, intézmény, vagy a közös-
ség felé.
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3. Sz. táblázat : A különböző ECOR részlegeken folyó eseményeket tartalmazó 
táblázat

Bolgár Testvéri Börtöntársaság

Seehaus, Németország  

Kék Kereszt, Németország

Ratniekie, Lettország 

Miriame, Lettország

Magyar Testvéri Börtöntársaság

Az ECOR program tevékenységeinek százalékos megosztása (%)
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Fenti adatok azt veszik a napi 
órarend az egyes közösségek-
ben. Bizonyos esetekben akár 
38% -át a tevékenységét a 
közösségek kapcsolódnak az 
élet általános börtönnépes-
séget - például a Közösségek 
által kezelt visszaállítás Kék 
Kereszt, Magyar Testvéri Bör-
töntársaság és Mirijam. Más 
esetekben, például a közössé-
gi restauráció által kezelt Bol-
gár Testvéri Börtöntársaság, 
a közösség tagjai ne keverjük 
össze az általános börtönné-
pességet egyáltalán.
A közösségi helyreállítás 
Seehaus Németországban, 
valamint a Közösség által 
irányított civil szervezetek «in-
tegrációs közösség» (Ratnieki) 
Lettország összes tevékeny-
ségüket kívül börtönök, így 
azok teljes mértékben függet-
len a büntetés-végrehajtási 
rendszer szempontjából a 

mindennapi élet és tevékeny-
ség. Annak ellenére, hogy egy 
bizonyos szintű független-
sége közösségek keretében 
napi program a börtön és a 
büntetés-végrehajtási rend-
szer általában a fenti táblázat 
mutatja, a fókusz és az inten-
zitása a tevékenységek, ame-
lyek tagjaik részt vesznek. A 
program a Közösség visszaál-
lítás Seehaus fent bemutatott 
szemlélteti a tevékenységek 
és az intenzitás az a közösség 
tagjai teljes tartózkodásuk 
alatt.

Hogy ezek a tevékenységek 
szerinti bontásban során a 
nap, megint attól függ helyi 
programozási igények. Az 
alábbi táblázat bemutatja a 
példa arra, hogy programozás 
lehet elérni.
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2.2 sz. Táblázat: az ECOR körletek átlagos napirendje valamennyi országban

Hétfőtől-péntekig Szombat Vasárnap
5.40 Ébresztő Ébresztő Ébresztő7.30 8.00

5.45 Futás 7.45 8.15

6.35 Elcsendesedés

Elcsendesedés

8.00 8.30
Reggeli 

előkészületek 

6.50 Reggeli

Reggeli

Reggeli 
étkezés

8.30 8.45

7.15
Takarítás, 

mosogatás
Takarítás, 

mosogatás
8.45 10.00 Istentisztelet

8.00
Zene és 

cigarettaszünet 

Zene és 
cigarettaszünet

Zene és 
cigarettaszünet

Zene és 
cigarettaszünet

10.00 Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

12.45 Ebéd

8.15 Iskola / Oktatás 12.45 Ebéd

13.45
Szabadidős 

tevékenységek

12.45 Ebéd 13.45

13.45 14.00

14.00
Munkafeladatok, 

oktatás
16.00 Sport tevékenység

17.45 Vacsora 18.00
Dinner and 
leisure time

19.15 23.45 22.00

20.00 Esti programok* 24.00 22.15

22.00 Takarodó

Takarodó Takarodó

*Esti programok: házi feladat, olvasás, családi programok, 
játék, sport, i�úsági óra, zeneterápiás óra, stb

 22.15 Villanyoltás

Villanyoltás Villanyoltás

Zene és 
cigarettaszünet

Zene és 
cigarettaszünet
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A program a Közösség vissza-
állítás 2.2 táblázatban bemu-
tatott szemlélteti a tevékeny-
ségek, amelyek a programban 
résztvevők folytatnak tartóz-
kodásuk alatt. Amint az ada-
tokból látható a 2.1 táblázat-
ban, azonban nincs betiltott 
megközelítés létrehozásával 
egy ilyen program - mindad-
dig, amíg kellően kiterjed az 
elemek a ECOR modell.
Függetlenül attól, hogy a 

választott megközelítés 
szerint a cél továbbra helyre-
állítása az egyént képességek 
fejlesztését és a potenciális. 
A program azon területeket, 
az egyén életében, amelyek 
növelik a hajlamot, hogy a 
bűnözői magatartás.

2.6 STÁB ÉS MENEDZSMENT 

Személyzet és az önkéntesek

Amikor beszélünk ECOR sze-
mélyzet utalunk több kulcs-
fontosságú szakemberek, akik 
koordinálják a kölcsönhatás a 
programot, az önkéntesek és 
a büntetés-végrehajtás vagy 
a partnerek a helyi közössé-
geket.
Az emberek többsége dolgo-
zik ECOR résztvevők önkéntes. 
Ismét, ez változik a program, 
hogy a program - például a 
lett utókezeléssel modell és a 
Seehaus létesítmény Német-
országban több személyzet, 
mint más programok, ennek 

eredményeként a viszonylag 
autonóm lehetőség, függet-
lenül az infrastruktúra és a 
kormányzás bármely adott 
börtön.
Az Önkéntesek

Az önkéntesek jól képzett 
szakemberek levonni egy 
sor különböző területeken: 
pszichológusok, szociális 
munkások, egyetemi taná-
rok, vallási dolgozók, mű-
vészek, közéleti, stb Mind-
egyik kiterjed egyes részeit 
a program, és hozzájárul a 
megvalósításához a modell. 
Feladataik nem kisebb, mint 
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a szakszemélyzet. Az ezekből 
a siker és az eredményeket a 
munka -, hogy az átalakulás 
az elkövető - nélkülözhetet-
len. Ők egy modellt, amely 
bizonyítja, hogy az embert 
szeretett és nagyra értékelik 
kikérése nélkül kölcsönösség. 
Ők példát, hogy mit jelent, 
hogy a pozitív, a pro-szociális 
és a pro-közösségi értékek a 
gyakorlatban.
A kiválasztás és a képzés az 
önkéntesek által történik szer-
vezetek - hordozói „know-
how”. A börtönök általában 
engedélyezik hozzáférési 
adatok ellenőrzése után a kül-
ső látogatók, aszerint, hogy 
azok a szabályok, előírások és 
jogi keret. A részvétel a bün-
tetés-végrehajtás, a képzés 
az önkéntesek formájában 
tájékozódás ülés viselkedését 
a börtönben, és a vonatkozó 
szabályok a külső szakértők és 
kapcsolata a foglyokat. Töb-
bet az önkéntesek képzésére, 
a partnerek és a harmadik 
felek a végrehajtás a ECOR, 
lehetett látni a ECOR képzés, 
mely részletek a témák és 
intenzitását a szakemberek 
képzése és az önkéntesek. 
A közötti kapcsolatot, az 
önkéntesek és a szervező 

intézmények szabályozzák ta-
pasztalatai szerint a szervezet 
a saját maga, valamint a helyi 
szabályozás szerint.

Vezetés
A menedzsment a ECOR 
oldalak függ számos ténye-
zőtől, amelyhez kapcsoló-
dik a kontextusban, a szint 
tevékenységének integráci-
ója a modell az adott bün-
tetés-végrehajtási egység, 
a nemzeti szabályozás, a 
gazdasági mutatók. Mivel a 
számos variáció a nemzeti 
rendszerekben, és a hiányzó 
mennyiségű adat van, hogy 
kihagyja ezt az elemzést, 
fontos önmagában, és csak 
a problémás eszközök keze-
lésének és szabályozásának 
a kapcsolat a börtönökben, 
tagjai különböző közösségek 
szervezése intézmények és 
alkalmazottaik, valamint a 
külső partnerekkel.
Az ECOR menedzsment nem 
statikus 

Megváltoztatja folyamatosan 
keresi a legjobb lehetsé-
ges alkalmazása a modell, 
és ugyanabban az időben, 
válaszul a változások zajlanak 
a körülményeket, amelyek 
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között a modell végrehajtása.

Az általános és a minimális 
követelmény:
alkalmazásának ECOR modell 
és a fejlesztés egy egyetértési 
és nyomon követése kereté-
ben a modell és annak mód-
szertanát, a teremtés bizo-
nyos feltételek alkalmazása a 
különféle helyzetekben. Ezek 
nélkül az alapvető lépéseket, 
nem előre mozgás lehetséges 
lesz.
Összefüggésben a börtönből, 
akár keretében a memoran-
dum, vagy külön irányelvek a 
következő lehetne kidolgozni.
(A) elhelyezés: 
a modell egy bizonyos biz-
tonsági rendszert, vagy annak 
alkalmazása keretében a 
különböző biztonsági rend-
szerek.
B) azok a feltételek szabad-
ságvesztés ECOR egység, 
beleértve bizonyos önál-
lósággal, részvétel egyéb 
tevékenységek a börtönben, 
összekeveri az általános bör-
tönnépességet, vagy teljes 
szétválasztása, a többi, a napi 
menetrend és sajátosságait.
(C) kategóriái a programban 
részt vevők.
(D) részvétel a börtön sze-

mélyzete a közösség életét, az 
egyszerű ellenőrzések esetle-
ges jogsértéssel a szabályok 
és rendelkezések a börtön-
ben, a biztonság, a megfigye-
lések a változások a visel-
kedését és személyiségét a 
fogvatartottak a programban 
részt vevő, és az ellenőrzési 
változások a jogi státusz fog-
lyok keresztül az utat, amely a 
fogvatartottak részt ezeken a 
területeken a rendszer, hogy 
felelősségük alá tartozó.
(E) A rendeleteket és irányel-
veket, melyek szerint a külső 
szakértők, különleges köve-
telményeket dolgozó elítélt 
bűnözők, és más különös 
követelményeket állapít meg 
a biztonságot az intézmény.
(F) A program hatása és a 
változások a büntetés az elkö-
vető - csökkenti a mondat és 
korai kiadás.
(G) kapcsolódó tevékenysé-
gek biztonságát a program 
tevékenységeinek és a munka 
az elítéltek.
Összefüggésben a börtönből, 
a figyelmet a vezetés, amely 
összehangolja a modell a 
büntetés-végrehajtási rend-
szer és annak alkalmazása 
minden szakaszában a mon-
dat. Ez a folyamat átmegy 
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viszonyát szabályozó a börtön 
személyzete-külső szakembe-
rek programot használók, és 
végül a helyi közösség.
Ha a modell alkalmazása a 
közösségben, akár alternatív 
szabadságvesztés vagy a 
lakossági szolgáltatás korábbi 
fogva, több más irányítá-
si problémák kezelésére. 
Amellett, hogy a hivatalos 
megállapodás a szervező 
vagy végrehajtási intézmény, 
az Igazságügyi Minisztérium, 
valamint a helyi önkormány-
zat, és / vagy a szociális, a 
kiegészítő megállapodást 
kell elérni a helyi közösség, 
amelynek területén a projekt 
zajlik. Ez egy komoly kihí-
vás, és a lehetséges negatív 
hatásokat nem lehet könnyen 
megoldható tárgyalások útján 
és aláírását a dokumentumot, 
amely a fél elfogadja és követi 
bizonyos keretek. Ez lehet a 
legjobban véghezvinni a napi 
kapcsolatok és erőfeszítéseit 
a vezetője a helyi közösség 
és a menedzsment a projekt 
leküzdésére negatív attitű-
dök és előítéletek, miközben 
egyidejűleg próbál vonzani új 
hasonló gondolkodású embe-
rek a helyi közösség tevékeny-
ségének ECOR alkalmazott 

ebben az összefüggésben.
Ez a kihívás, persze, szintén 
létezik is a börtönben ösz-
szefüggésben, de itt van 
egy különleges jelentése és 
befolyással fennállásának 
teljes ECOR programot, mivel 
a hordozója a modell két fő 
partnerei - az állam, mint 
hordozója a függvény teljesí-
tési mondat Európában, és a 
helyi közösség, amely felveti 
hivatalos képviselői a helyi 
hatalmi struktúrák és a civil 
társadalom.
A helyi és regionális önkor-
mányzatok gyakorolják nagy 
informális hatalom és a befo-
lyás. Ez előnyös lehet a ECOR 
programot, de alááshatja a 
program teljes mértékben, ha 
a negatív attitűdök és előíté-
letek elterjedtek.
Eltekintve a keret leírt alapve-
tő ismeretek és az azt kísérő 
iránymutatás amikor léteznek, 
általában egy koordináló szer-
vezet vagy tanács jön létre. 
2.1 ábra, lent, egy példa egy 
ilyen közös irányító testület a 
példa Bulgária.
„A koordinációs tanács, funk-
cióit közvetlenül kapcsolódik 
a munkaszervezés közösségi 
restauráció, a koordináció a 
különböző szegmenseiben a 
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program munkájának ösz-
szehangolását a szakértők a 
program és a külső szakértők, 

köztük külső szakértők meg-
bízásának egyéb társszerve-
zetekkel.

Figure 2.1 – Coordination Council (example from the Bulgarian model)
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„A Koordinációs Tanács”, funk-
cióit közvetlenül kapcsolódik 
a munkaszervezés közösségi 
restauráció, a koordináció a 
különböző szegmenseiben a 
program munkájának ösz-
szehangolását a szakértők a 
program és a külső szakér-
tők, ideértve a bérleti külső 
szakértő egyéb társszerveze-
tekkel.

A feladatok a Koordinációs 
Tanács az alábbiak:

(A) Tervezési
(B) információcsere az elért 
eredményeket és a probléma-
megoldás;
(C) tartása jó közötti együtt-
működés minden fél részt 

vesz a programban;
Koordinációs Tanács ülése-
in rendszeresen tartanak a 
2-havonta.
Aláírása az alap megállapodás 
valamennyi tagja Koordináci-
ós Tanács segíti, hogy világo-
san meghatározza a misszió, a 
filozófia, elvek és standardok 
a program, és másrészt, vilá-
gosan meghatározza a felada-
tok, korlátok és felelősségek, 
a megértés, hogy mindez 
nem statikus, hanem lehet 
módosítani és optimalizálni 
alapján a gyakorlatban kínál 
fenntartható platform végre-
hajtására a ECOR program és 
annak folyamatos javítása.
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Összefoglaló

• ECOR lehet leírni, mint egy emberi valorizációs modell. Kinyeri ezek 
pszicho-szociális alapjait APAC módszertan ECOR kínál megfelelő 
modellt a lehető legtöbb európai országban - az egyik, hogy alkal-
mazkodnak a helyi intézményi és társadalmi-politikai feltételek, va-
lamint alkalmazni a börtönrendszer vagy belőle - mint alternatív sz-
abadságvesztés vagy utókezelés program

• Cél továbbra helyreállítása a személyiség fejlesztése a készségek és 
ápolására lehetséges.

• A modell megvalósítását lehetetlen és / vagy instabil nélkül biztosítja 
a támogatást és a jó partneri kapcsolatokat az Igazságügyi Minisztéri-
um, a büntetés-végrehajtás, a helyi közösség, és az egyes szakember-
ek és önkéntesek.

• Jelentős része a modell sikerének oka pontosan a részvétel az önkén-
tesek és sajátos motiváció és hozzáállását a rabok. Hozzájárulnak 
a valós dimenziója és például a közösség tagjaival, a helyreállítás a 
filozófia ECOR alapuló emberi méltóság tiszteletben tartása és gon-
dozása az ember által vezetett szeretet és a bizalom, hogy minden 
elkövető megvan a lehetősége, hogy rehabilitálni.

• A fejlesztés ezen kapcsolatok jár két szakaszában integráció: az inte-
gráció a modellek az intézmények és / vagy a közösségek rendszere 
szabályok és iránymutatások, valamint az integráció az értékek és a 
filozófia a modell a rendszer az „hit”, valamint a diszpozíciók kezelésére 
az elkövetők az intézmények és közösségek.
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3. RÉSZ – AZ ECOR 
MODEL MEGKÖ-
ZELÍTÉSE

3.1 REHABILITÁCIÓ
Az ő jelentésére ECOR pilot 
készítői: Lanskey és Wilson 
pont az egyik előtt álló kihí-
vások rehabilitációs program 
-, hogy az a tény, hogy nem 
egy beavatkozást, de egy sor 
„mechanikus változás”
Annak érdekében, hogy ke-
zelni ezt a kihívást, akkor le 
kell írnia a ECOR megkö-
zelítés révén három pontot 
támogatás: az eredeti APAC 
módszertan kutatása Wilson 
és Lanskey, és az összegyűj-
tött empirikus adatok az évek 
során, és a kísérleti szakaszá-

ban az új ECOR oldalakon. 
Először is azonosítani kell, 
hogy mit értünk a „rehabili-
táció”.

Az Oxford Dictionary jelen-
legi angol, harmadik kiadás, 
találjuk a következő:
„Restore (valaki, aki már be-
teg, vagy fogoly) a normális 
életre képzés és terápia”.

A tömör Encyclopaedia of  
Psychology, első US kiadás 
1987, rámutat arra, hogy a 
következő definíciót:
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„Helyreállítási elfogadja, 
hogy az a személy, aki kell 
alávetni a programot, a múlt-
ban volt képes, hogy megfe-
lelően működjön... azt jelenti, 
visszatérés a korábbi status 
vagy képességek működése”.

Az elmúlt néhány évtizedben 
vált a norma, hogy megha-
tározza a rehabilitáció min-
den célzó programok újbóli 
integráció és helyreállítása 
elkövetők. Ez azonban nem 
mindig pontos leírása. Ha 
abból indulunk ki, lényeg, 
hogy a börtön és a kapcsoló-
dó szigetelés, kárt okoz a sze-
mély, és hozzon létre egyedi 
problémák, igaz, hogy köz-
ben a kiszolgáló a mondat, 
és szabadulása után néhány 
ellátás és támogatás abban 
az értelemben, rehabilitációs 
kell adni a fogoly. Azonban, 
ha megnézzük lencséjén 
keresztül egy átalakulás a 

személy, ami helyreállítási és 
normális életet mentes bűn-
cselekmény, rájövünk, hogy 
mire van szükség, nem egy-
szerűen helyreállítása ezeket 
a képességeket, amelyek az 
egyén előtt volt börtönben, 
hanem létrehozása új készsé-
gek, attitűdök, az élet értékeit 
- amelynek hiánya vezetett 
jogsértő magatartás első fo-
kon.

A legnyilvánvalóbb példa 
erre, hogy a foglyokat, akik 
soha nem tanult meg írni 
és olvasni. Csatlakozni mű-
veltség tanfolyamok a bör-
tönben, akkor új készségek 
elsajátítását, amelyek hozzá-
járulnak a későbbi rehabili-
táció.

Egy másik szélsőséges példa 
foglyok, akik töltötték a gyer-
mekkorukat ellátás - gyakran 
különböző intézmények vagy 
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nevelőszülőknél. Az egyik 
pozitív aspektusait részvé-
telüket olyan rehabilitációs 
program, amely magában 
foglalja a csoportos terápia és 
/ vagy valamilyen támogató 
csoport, hogy arra törekszik, 
hogy létrehoz a gondolat, a 
megértés, és az érzés, hogy 
egy család, vagy arra szolgál, 
hogy rekonstruálják a negatív 
víziója család bevonása révén 
egy „pozitív családi élmény”, 
megosztva a csoportban. E 
két szélsőséges példa lehe-
tővé teszi számunkra, hogy 
azt állítják, hogy a börtön 
rehabilitációs programok, 
valamint azokat a poszt-sza-
badságvesztés időszakban 
ugyanis csak egy alfejezetet 
a résztvevők a program, míg 
sokan az általuk képviselt 
nem a rehabilitáció, hanem 
egyszerűen „habilitáció” , 
azaz, ami teljesen új kész-
ségek szükségesek az élet a 

közösségben.
Amikor Dr. Mario Ottoboni, 
a szerző az eredeti APAC 
módszertan beszél a rehabi-
litáció, aki leírja 6 fő területei 
befolyás:

• Egészség - mivel a legtöbb 
elítélt beteg

• Oktatás - az élő társada-
lomban, beleértve az udvari-
asság, a jó szokások és vallási 
útmutatást, a szakmai képzés 
és oktatás, a belső követelmé-
nyeknek;

• Olvasás és írás - csökkenti a 
hetven - jelenlegi üteme írás-
tudatlan és félig - írástudatlan 
fogvatartottak a börtönben; 
ha lehetséges, beleértve a más 
tanfolyamok, hogy fokozza 
az elítélt oktatás;

• A szakmai képzés - a tan-
folyamok, ösztöndíj szerint a 
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adottságaitól érdekelt fél;
• Az emberi értékelés - rész-
vétel az erkölcsi és az énkép 
hasznosítás révén osztályok, 
viták és feladatok összhang-
ban a cél; ha szükséges, ki-
javítani a testvéri módon és 
dicséretet, amikor dicséretet 
esedékes;

• Vallás - felfedi, hogy az 
elítélt annak jelentőségét az 
élet egy emberi lény; ren-
delkeznie kell a tapasztalat 
Isten, megtanulják, hogy 
milyen szeretni és szeretve 
lenni. „Tanulni s szeretést és 
szeretve lenni”.
 
Megértése holisztikus jellege 
a folyamat rehabilitáció egya-
ránt fontos APAC és ECOR. 
Az elkövetők személyek 
terhelt számos problémát 
vet fel. Általában, a bűnözői 
magatartás egy sor jelek, 
tünetek közül egy vagy több 

működési zavarainak a sze-
mélyiség és a történelem.
Itt tartózkodásuk alatt a bör-
tönben a problémák nőnek 
még bonyolultabb. Minél 
hosszabb a börtönbüntetést, 
a bonyolultabb következmé-
nyei vannak, így azok leküz-
dését igényel több lépésben 
és erőfeszítéseket.

Áttekintve a hat zóna a re-
habilitációs folyamat, mivel 
ezek a Dr. Mario Ottoboni, 
úgy APAC módszertan és a 
ECOR modell egyfajta „új-
bóli beiktatását” A fejlődés 
az egyén a gyermekkortól 
egészen a kialakult, integ-
rált személyiség kíséretében 
a „kezelés” a sérelmei az 
elkövető, valamint azok a 
sérülések, hogy ő okozott 
másoknak. Az egyik vagy a 
másik utat, a rehabilitációs 
folyamat ECOR modellt kell 
a nagy fényerejű, hosszú idő-
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tartamú, bevonása elegendő 
számú képviselői a helyi kö-
zösség, és a tagok a közössé-
gi restauráció.
Kétségtelen, hogy a filozófia, 

a holisztikus elfogadását az 
egyén, és a beavatkozások 
vállalta, hogy ECOR terápiás 
hatása a résztvevők.

3.2 TERÁPIÁS FEJLŐDÉS
A leírás ECOR modell lehet 
csak leírni, mint egy rehabili-
tációs program, mind annak 
alkalmazása a rehabilitációs 
folyamat. Ez azonban meg-
fosztja minket egy mélyebb 
megértését és lehetőségeit 
felismerve „mi működik”, 
nem egyszerűen összege 
több rehabilitációs lépést, 
hanem a holisztikus modellt, 
egy értékrend és gyakorlat, 
amely, amikor alkalmazva 
harmonikusan vezet az ilyen 
átalakítás a személyiség az 
elkövető, amely lehetővé te-
szi, hogy életet él szabadon a 
bűnözés.
Sok börtönökben sok te-
vékenység a napi rutin, a 

résztvevők egy ECOR kö-
zösségben lehet azonosítani, 
mint különálló, rövid távú 
programok, elérhető számos 
kategóriában foglyok. Azon-
ban a részvétel az elkövetők 
számos programot, nem 
ugyanaz a hatása, mint egy 
közösségi restaurálása. Sok 
a rehabilitációs programok 
megvalósult az általános bör-
tönnépességet volt megtalál-
ható egy közösségi restaurá-
lása, de különböző hatással.
Egyrészt, nincs semmi 
különleges vagy eredeti a 
nagyon tevékenységek és a 
különböző modulok ECOR 
programot. A szakértők a 
következő területeken kri-



51

minológia-végrehajtási pszi-
chológia, szociális munka, 
valamint egyéb kapcsolódó 
területeken, jól ismerik eze-
ket a gyakorlatokat és az erős 
és gyenge pontjai. Másrészt 
létrehozása közösségi rest-
aurálása vonatkozó pozitív 
kultúra és etikai kódex, a 
teljes részvétele a közösség 
életét, a folyamatos részvétel 
programok és tevékenységek, 
amelyek célja a személyes fej-
lődés - ugyanaz a jól ismert 
gyakorlatokat végez hozzá-
adott értéket, ami változik.
Amikor meghatározzuk a 
ECOR megközelítés terápiás 
létrehozhat elvárásokat egy-
fajta „gyógyító”, azonban 
van szem előtt, hogy ponto-
san a változás vagy átalakítása 
attitűdök, értékek és integri-
tás a személyiség, ami mentes 
élet a bűnözés. Mi különböz-
teti itt a purista megértése 
fogalmának „rehabilitáció”, 

amely arra törekszik, hogy 
helyreállítsa a korábban meg-
lévő sajátosságokat, jellem-
zőket, képességek, és még a 
fizikai képességek, a terápia 
túlmutat mindezt, és úgy néz 
ki, a változás a status.
Ebben a sorban a gondolat 
tudtuk megkülönböztetni 
több tényező, amely hozzájá-
rul a terápiás hatása a modell 
a tagok közösségi restaurálás, 
akkor is, ha azok nagymér-
tékben összefonódnak, és 
nehéz meghatározni:
A környezet terápiás ténye-
ző - az egyik az előzetes és 
az alapvető követelmények 
bevezetésére ECOR modell, 
függetlenül a környezetet, 
amelyben hajtanak végre, a 
létrehozása egy külön rész 
/ egység, ahol rendelni az a 
program résztvevői. A fel-
tételeknek kell lehetőséget 
nyújtanak az egy bizonyos 
szintű autonómiát megköny-
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nyítve a napi feladatok és 
tevékenységek, valamint egy 
része tekintetében a szemé-
lyes tér. Ugyanakkor, az egy-
séget kínál fejlődési lehetősé-
get a közösségi élet.
Minél több „le”, és független 
az ilyen egység van kapcso-
latban az intézményi élet és 
a napi rutin, a börtön, annál 
erősebb a terápiás jelentősé-
gét a környezet és a közösség 
lesz.
Élet a közösségi - rendkívül 
fontos tényező elérése a cél a 
személyiség változás. Készsé-
gek az egészséges és pozitív 
emberi kapcsolatok szilárdan 
beágyazott néző tanítása 
az ellátás, a többi áthalad a 
felismerés, hogy a mi saját 
tevékenységükért, lépések, 
döntések, tükrözik a többiek. 
Kívül a formális képzés és 
csoportos terápiás ülés, vol-
tak viták, ideje gondolatok 
a nap, vagy egyszerűen csak 

beszélünk, hogy mi történt.
A közösségi élet épül több fő 
elveket, teljesen ellentétes a 
szubkultúra a börtönnépessé-
get, nevezetesen:
1) a demokratikus kormány-
zás és a döntéshozatal, be-
szélgetés minden kérdés / 
alkalmak / történések fontos, 
hogy a közösség vagy az 
egyén tagja. 2) Az átlátható-
ság és a széles közötti infor-
mációcsere minden tagja a 
közösség, és a végrehajtó csa-
pat, annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentsék, és 
lehetőséget manipulációk. 3) 
A lehető legmagasabb meg-
szállás ideje kreatív és kitelje-
sedett, hozzájárulva a fejlesz-
tési az egyén és a közösség 
egésze. 4) Nincs tolerancia 
agresszív, durva viselkedés, 
az emberi méltóságot sértő. 
5) Egyértelmű szabályokat és 
előírásokat szigorúan betartja 
az összes - az alkalmazottak, 
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önkéntesek, a tagok.
Így tudtuk biztonsággal meg-
állapítható, hogy a ECOR 
modell nem adtak felfogni, 
mint a terápiás modellt alko-
tók, egyike lett, köszönhető-
en a harmonikus és bizton-
ságos környezet, valamint az 
egyértelműen meghatározott 
keretek és feltételek.
A pozitív személyiség mo-
dellje - a harmadik nagyon 
fontos tényező a változás. 
Emberek részt egy ECOR 
programban - önkéntesek, 
munkatársak, képviselői a 
helyi közösségek, sőt a tagok 
hosszabb története részvétel 
a közösségben - szerepmo-
dellként az (egyéb) a közös-
ség tagjai. A fenti leírás a fő 
elemei ECOR hangsúlyoztuk 
a kulcsfontosságú önkén-
tesek szerepe a hozzájáruló 
változás a személyisége az 
elkövetők. Hogy a tagok 
nyilvánvaló, hogy a szemé-

lyiség, fontos, hogy mások, 
erősíti a saját identitását, a 
fejlődés a pozitív hozzáállás 
és a kapcsolatok a hatósá-
gokkal, hogy képesek az 
érzelmi közötti kapcsolat, és 
a képességét, hogy fenntartsa 
a nyílt emberi kapcsolatok 
egyenrangú. Néhány közü-
lük, az intenzív interakció az 
önkéntesek egy kinyilatkoz-
tatás az egy teljesen más „új” 
világ és az új világnézet. A 
Közösség területére belépő 
restaurálása sok közülük egy 
kinyilatkoztatás, hogy eddig a 
világnézet és a saját szerepét 
is torz képet, tükrözi a „torz 
tükör”. Ez lehetővé teszi 
számukra, hogy felismer-
jék a kezdeti rossz kognitív 
helyzetét a személyiség és 
ezzel a lehetőséget a korrek-
cióra. Természetesen, ez egy 
nehéz és hosszú folyamat, 
tele ellenállás, tesztek, és 
nehézségeket, kihívást a sze-
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mélyiségét a személyzet és az 
önkéntesek, valamint a kap-
csolat erőssége. A bizalom, 
hogy épül, és a felelősségek, 
arra szolgál, hogy integrálja 
az összes e, oly módon, hogy 
a közösség tagjai nőnek egy 
érettebb személyiség pozitív 
hozzáállás, hogy a többiek, és 
a világnak.
Tehát, ha a környezet és a 
közösség alkotják a keretet, 

és az arénában kezdeni a vál-
tozási folyamat, a kapcsola-
tok a közösség, és a kapcso-
latok között az önkéntesek 
és a résztvevők a program az 
eszközök a változást. Hacsak 
nem megszabja a három terá-
piás tényezők a ECOR mo-
dell aligha megszabja terápiás 
megközelítés is.

3.3 A VÁLTOZÁS SZEREPE
A ECOR modell a személyi-
ség változás is lehet tekinteni 
a három alapvető módjait, a 
2. fejezetben leírt, már:
 Igényeit az elkövetők - attól 
függően, hogy minden egyes 
esetben, egy vagy több, vagy 
az összes 6 zóna által leírt 
Dr. Mario Ottoboni, lefedhe-
tő. Általában munka zónákat 
hoz további fejlesztése a 
kapacitás és az esetleges sze-
mélyiségi foglalkozik a min-

dennapi élet kihívásaival, és 
ezáltal csökkenti a kockázati 
tényezők, különösen azok-
ban, melyek a valószínűsége, 
hogy a munka, a jövőben 
aktív részvétel a rehabilitáci-
ós tevékenység Közösségen 
belüli felújítás és azon kívül 
is, valamint egy részét pótol-
ták a személyiség sajátossá-
gok kapcsolatban bizonyos 
zavarok az egyes résztvevők. 
Mutatók a változás itt, pél-
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dául azt eredményezi, tanul-
mányi vagy képzési folyamat, 
változás alapvető hozzáállá-
sát a pszichotróp anyagok, 
csökkenti a rezisztencia az 
integráció, a rehabilitációs 
tevékenység, és az élet a kö-
zösségben.
Kapcsolatok másokkal - má-
sokkal alakul egy közösség, 
az egyéni és csoportos kör-
nyezetben. Keretében a kö-
zösség etikai kódex alapján 
törődik egymással, kezdetben 
úgy tűnik, minden külső és 
formális a jövevényeket. Az 
etikai normák fokozatosan 
kisajátította a résztvevő, és 
követte őket anélkül, hogy 
szabálysértéseket válik a vi-
selkedési mutatók (bár nem 
mindig megbízható) a válto-
zás, hogy sikeresen alkalmaz-
kodott a közösségi életet, és 
készen álljon egy jövőbeli, 
még erősebb integrációját.
Kívül összefüggésben a kö-

zösségi élet, ez a személyes 
kapcsolatok, amelyek segítik 
a személyiség változás, és 
hozzon létre támogató kör-
nyezetet befektetett egyéni 
erőfeszítések, és a legfőbb 
eszköz az átalakítást. Kész 
pár mentor - mentorált, vagy 
önkéntesek / szakértők vesz-
nek részt, hogy hozzon létre 
lehetőséget állandó kölcsön-
hatásban vannak a példakép, 
és ez a kapcsolat fontos té-
nyezővé válik a változás.
Az interperszonális kapcso-
latok, rájött a csoportokban, 
függetlenül attól, hogy a 
hangsúly a csoportos fela-
dat, lehetőséget kínál újbóli 
beiktatását az eredeti családi 
csoport, és megvalósítása a 
későbbi élet tapasztalattal 
épület kapcsolatok másokkal, 
mint egy felnőtt és tesztelése 
valóság, és ez azt jelenti, fel-
hagy számos illúzió magát. 
Említettük már, hogy mi az 
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a hozzájárulás, a személyiség 
fejlődését abban az esetben, 
rabok, akik úgy nőttek fel a 
diszfunkcionális családok, 
vagy család nélkül egyáltalán. 
Egy másik jelentős input 
a kapcsolatok fejlődését a 
csoport keretében felé sze-
mélyiség változás, nagyobb 
érzékenységet a résztvevők 
érzelmi intelligencia egé-
szére és annak képességét, 
interperszonális megoldására 
a problémák. A mutatók a 
változás itt a csökkenés a 
konfliktusok száma és meg-
sértésének a szabályokat a 
közösség, növeli a lehetősé-
geket befolyásoló nemkívá-
natos viselkedést az egyén 
résztvevő megnövekedett 
motiváció, hogy részt vesz a 
napi feladatok és programok 
a Közösség helyreállítás, 
fokozott személyes hozzájá-
rulását az egyes résztvevők, 
növeli a javaslatok száma ja-

vítását, a közösségi élet, ön-
segítő kezdeményezések.
Megbékélés és helyreállítása 
az elkövető kapcsolatot a kö-
zössége, felelősséget elmúlt 
akció - erősítése a családi 
kötelékek, mélyülő megér-
tését a szenvedést okozott 
másoknak keresztül bűnözői 
magatartás, felelősséget el-
múlt cselekvés „itt és most”, 
és a jövő felelős magatartást. 
Minden tevékenység ebben 
módozat lehetőséget nyújta-
nak a következő: 
1) a személyes szinten - in-
tegráló személyiség megvál-
tozása révén konkrét intéz-
kedések / teszteli a valóságot 
kívül a védett csoport, amely 
a közösségben, beleértve a 
lehetséges változásokat az 
attitűdök és a megértés a 
családban vagy a közösség az 
elkövető, 
2) biztosítsa a támogatást a 
rab család és a közösség szá-
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mára a fenntartható változás, 
és minimálisra csökkenti a 
kockázatot a regresszió. A 
mutató változás itt gyakori-
sága kapcsolatot a család és a 
baráti kör, helyreállítási terv 

és annak végrehajtása, az álla-
pota a szerződés, amelyet egy 
családról konzultációs ülés 
vagy VOC, álláskeresés, még 
mielőtt elhagyja ECOR stb.

Táblázat 3.1: az ECOR mint a változás elősegítő
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Mind a három módozatait 
ECOR oldalakat tervezni a 
tevékenységek köre is szere-
pel a napi program és rend-
szer okozó és előmozdítása a 
személyiség átalakulása.
Az ábrán látható a fenti van 
benne egy „holt tér”, ahol 
gyűjtünk minden marad a 
„láthatatlan” a résztvevők 
számára, a szakemberek és az 
önkéntesek, de változáshoz 
vezet. Ott már fel azt a hoz-
záadott értéket, a szinergia a 
10 alapvető elemei a ECOR 
modell, ami nem mérhető, 
hanem óriási jelentőségű sze-
mélyiség változás.

ECOR modellje változás 
nagyon közel a modell a 
terápiás közösség. Ugyanak-
kor, a szint a hasonlóság egy 
ECOR egy terápiás közösség 
attól függ, hogy elszigetelt 
és független ECOR az álta-
lános börtönnépességet és 
a börtön szubkultúra. Ez a 
tény előnyös azoknak, akik 
dolgoznak, hogy hajtsák vég-
re ECOR, mint a kutatások 
terápiás közösségekben, az 
eredmények és a kudarcok, 
megkönnyítheti a jövőben 
létrehozása és fejlesztése 
ECOR.

3.4 MI MŰKÖDIK ÉS MIÉRT AZ ECOR 
PROGRAMBAN
A bemutatott adatok Wilson 
és Lansky kutatásai azt mu-
tatják, hogy ez nem könnyű, 
hogy pontosan „mi műkö-
dik”, és „kinek működik”. 

Ahhoz, hogy megértsük ezt 
szükségessé tenné az állandó 
megfigyelés és a programok 
értékelése tenni belsejében 
börtönökben, valamint, hogy 
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kövesse az élet elkövetők utá-
ni időszakban kiadás a több 
év alatt. Figyelembe véve 
számos tényező ebben meg-
figyelés testmozgás a mér-
hető, mely eleme egy adott 
program fontos volt abban, 
hogy hozzájáruljanak a válto-
zás / vagy nincs változás volt 
megfigyelhető, és hogy egy 
ilyen változás volt fenntart-
ható, vagy csak a helyzeti és a 
rövid élt.
Ugyanakkor arra is van bi-
zonyíték, a potenciális hoz-
zájárulás különösen börtön 
programokat. Mivel a ECOR 
modell célja, hogy befolyá-
solja az egész ember, benne 
sok az intézkedések, a célok, 
és konkrét ékezeteket a fent 
említett programok.
2.2 táblázat (lásd 2. rész) 
benyújtott adatok tevékeny-
ségek különböző ECOR 
oldalakon. Összehasonlítva 
ezeket a következtetéseket 

Wilson és Lanskey a meglévő 
gyakorlatokat, akkor való-
színűleg jobb lesz a kérdés 
megválaszolásához: „Mi mű-
ködik?” - Lásd a 3.1, alább.
Vannak olyan tevékenységek, 
amelyek hatással vannak több 
dimenzióban kapcsolódnak 
átalakítása személyiség az 
elkövetők, de írunk le, csak 
azokat, amelyek arra is van 
bizonyíték, a szerzett ta-
pasztalatok végrehajtása a 
különböző programok bör-
tönökben.

A 2.2. sz. táblázatban láttuk, 
hogy egyes oldalak ECOR, 
bizonyos típusú programok 
vannak túlsúlyban, míg má-
sok hiányoznak. A ECOR 
oldalak által működtetett PF 
Magyarországon, például, 
a teljes programot a Kö-
zösség visszaállítás alapul 
lelki gondozás / hit-alapú 
tevékenységek, ideértve a 
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tanácsadást, az oktatás (teo-
lógia), és családi tanácsadás. 
A tevékenységeket többnyire 
kapcsolódnak felhagy az élet 
bűncselekmény, a kár helyre-

állításának tenni, hogy a bűn-
cselekmények áldozatainak, 
valamint befolyásolja kiadás 
utáni viselkedését.
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3.1. sz. táblázat

Tevékenységek az 
ECOR körleteken

Hozzájárulás a különböző 
börtönbeli programokhoz

Egyéni tanácsadás 

Csoportos tanácsadás / terápia 

Munka, munkáltatás

Művészetterápia

Sport

Családsegítés 

Lelki gondozás szakképzés

Közösségi élő visszanyerése önkép

Szabadidős tevékenységek / személyes idő

Az áldozat, az elkövető konferencia segít kijavítani 
a károkat

oktatás (teológia) a bűnözéssel

oktatás (olvasás / írás) stabil foglalkoztatás 

Egyéni tanácsadás javítása kötés és az empátia
javítása kötés és az empátia

Arts / Művészeti terápia

javítása kötés és az empátia 

javítása kötés és az empátia 

Bűnözéstől való távolmaradás

Önkép, önértékelés fejlődése

Önkép, önértékelés fejlődése

Befolyásolja a szabadulás utáni viselkedés

Stabil foglalkoztatás

Részvétel kampányokban a helyi közösség

Önkép változása

Szemlélet és gondolkodásmód változás

Tevékenységek általános börtönnépességet pozitív
 hatásai
Csoportos tanácsadás / terápia

Önértékelés változása

Önértékelés változása
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További példa, hogy a Kék 
Kereszt Németországban, 
ahol a közösségi restauráció 
célozza elkövetők, akiknek 
bűnügyi története közvetle-
nül kapcsolódik a használatát 
pszichotróp anyagok. Az 
egész program arra irányul, 
hogy leküzdése drog- és al-
koholfüggőség, és ösztönzi 
az absztinencia a jövőben, és 
így elkerülhetők legyenek a 
jövőbeni bűncselekmények 
révén szociálpedagógiai szin-
ten kialakult személyiségük 
fejlesztése a szociális készsé-
gek és addiktológiai.
Tudtuk biztonságosan ma-
gába foglal, amely leküzdé-
se alapvető oka a bűnözői 
magatartás vezet átalakulás 

jövőbeli viselkedését, és 
ezáltal csökkenti a kockáza-
tot a visszaesést. A tetején 
a leírt tevékenységek és az 
elért eredmények abban az 
értelemben, az átalakulás 
a személyiség az elkövető, 
valamint hatékonyságának 
rehabilitációját az ECOR 
modellnek. Professzor Losel 
javasolja az alábbi leírást a 
hatását a modell segítségével 
példákat nemzetközi gyakor-
latnak. Ő javaslatok során, 
mivel az utolsó konferencia a 
ECOR projekt lezajlott Stutt-
gart februárban 2016 terjed 
ki az összes alapvető eleme 
az APAC módszertan és ész-
revételt tenni, ami lesz szó a 
következő fejezetben.
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Összefoglaló

• Az ECOR személy elfogadja az ő teljességét, és ez határozza meg a 
fő hangsúly a megközelítés – a központ az ember és az ő kapcso-
latai másokkal, és a közösségben, beleértve a megfelelő közösség az 
elkövető.

• A folyamat elkövető rehabilitációját a ECOR kezdődik kielégíti az ő ig-
ényeit, függetlenül attól, hogy azok kapcsolódnak a jelenlegi bűnözés, 
vagy már a bűnözői magatartás.

• ECOR mint APAC meghatározása és alkalmazása, mint egy modell 
helyreállítása az elkövető. Az átfogó vizsgálat az értékek, a program 
tevékenységei, szervezési módjai a közösségi élet, képviseli gyakorla-
tilag a terápiás hatás és megközelítését.

• Az ECOR modellje változás alkalmazható különböző kontextusokban, 
és a különböző biztonsági szinteket, ha a szervezett börtönben.

• A több ECOR helyén kapcsolódik a működését a bv. intézmények, a 
kevésbé lenne az intenzitás a hatás, és a szint a változás.

• A szinergia alapelemeinek ECOR és minden, ami „láthatatlan” az érin-
tettek számára, és a kutatók számára, nem szabad alábecsülni, vagy 
alkalmazásából kizárt a modell.

• Ebben a szakaszban a fogalom a hatás és a változás eredményeként 
fellépő részvételét az ECOR közösség alapja egy viszonylag rövid 
időszak kutatása. A választ a kérdésre: „mi működik” elsősorban ered-
ményeit a 10 éves történetében COR Európában, megfigyelés és ku-
tatás Európán kívül, és az adatokat a folyamatban lévő kutatások alap-
ján meta-analízis.

• A modell a változás továbbra is tárgyát képezi leírások és kutatás, 
hogy további információkat is gyűjtött a hatását az egyes elemek és 
tényezők provokálják a változást.
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NEGYEDIK FEJEZET – 
AZ ECOR ÉS A MODERN 
TENDENCIÁK A BÜN-
TETŐ IGAZSÁGSZOL-
GÁLTATÁS GYAKORLA-
TÁBAN  

Azzal a céllal, hogy leírja pontosan és korrekt módon, amit 
egy ECOR honlap, amelynek alkalmazása az APAC mód-
szertan az európai büntetőjogi, szociális, kulturális és „tu-
dományos” összefüggésben azt kell eljárni három alapvető 
szempontból: a jelenlegi kihívások kezelése az elkövetők; hely-
reállító gyakorlat, és; a szabadságvesztés alternatíváit.
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4.1 BÜNTETÉS ÉS IGAZSÁG – 
NÉHÁNY RENDSZERSZINTŰ PROB-
LÉMA MELY MEGOLDÁSRA KERÜL-
HET AZ ECOR ALKALMAZÁSÁVAL

Az ő jelentésére ECOR kí-
sérleti program, Lanskey és 
Wilson pont az egyik előtt 
álló kihívások rehabilitációs 
program -, hogy az a tény, 
hogy nem egy beavatkozást, 
de egy sor „változás”. Ten-
denciák, hogy nem észlelhető 
az elmúlt néhány évtizedben 
bizonyítják, hogy:
1), az igazság, a jelentését 
büntetés kezdett, hogy új 
tartalmat, és ebben az érte-
lemben ez egy dinamikus 
fogalom.
2) Annak ellenére, hogy az 
állandó keresi a módját, hogy 
befolyásolja az elkövetők, és 
szintjének csökkentésére a 
visszaesést, nincs sok bevált 

gyakorlat „hagyományos /” 
hagyományos „börtönök-
ben”. Ezek hatékonysága 
láthatatlan marad, a szint a 
bűnismétlés stagnál, a fogva-
tartotti populáció növekszik.
3) A válasz a „megjelenés” az 
igazságügyi területen új típu-
sú bűncselekmények, kortárs 
fogházügy érvényes egyre 
differenciáltabb szankciókat 
/ büntetés, miközben keresi 
az igazságos és hatékony 
megoldásokat, törekvés meg-
valósításához mind politikai, 
mind gazdasági területek 
egyéni és nyilvános szinten.
4) A legnagyobb eredmény 
ezen a keresést, az erőfeszítés 
- és a fenntartható tendencia 
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-, hogy a börtön humánu-
sabb. Ez bizonyos mértékig, 
amely még a meglévő és al-
kalmazott nemzetközi és az 
európai szabványokat és kö-
vetelményeket, a szabályozás 
és dokumentumok végrehaj-
tásához humánus bánásmód 
elítélték és tiszteletben tartják 
az emberi jogokat.
5) Másrészt, ellentétben a 
halálbüntetés megszüntetését 
felhívás „a világban, anélkül, 
börtönök”, amely magában 
foglalja a gyakran alkalmazott 
erőteljesebb intézkedéseket 
kívüli börtönökben - úgy-
nevezett alkalmazható az 
elterelés.
Ahogy csökken a költségve-
tés szorítani műsorszámok-
nak fogvatartottak egyre 
fontosabbá válik, hogy meg-
találják programok / kezelé-
sek, hogy a „munka”
„Az egyre növekvő haszná-
lata szabadságvesztés haj-

lamos eltávolítani büntetés 
a köztudatból, ami jelentős 
csökkenés empatikus válasz 
elkövetők (Cunneen et al., 
2013; Garland, 1991). Ezzel 
egy időben a büntető céljai 
bebörtönzés megerősítették a 
rehabilitációs célok csökken-
tek (Cunneen et al., 2013).
Annak ellenére, hogy a gaz-
dasági megszorítások az el-
múlt évtizedben több embert 
bezárva. Kockázatkerülés, 
kockázatelemzés, és a „meg-
érdemelt” (von Hirsch és 
Maher, 2004) diktálják bünte-
tőpolitika és büntetés-végre-
hajtási kell befogadni azokat 
küldött az ellátást. A gazda-
ságos paradoxon azt jelen-
ti, hogy drága fogvatartás 
raktározás növekszik, mint 
olcsóbb, vitathatatlanul ha-
tékonyabb, közösségi szank-
ciók csökkentése (Cunneen, 
2013). Ennek keretében 
rehabilitációja foglyok válik 
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költség alapú, és hajlik arra, 
hogy a „egy méret minden-
hol jó” (Raynor, 2004). „
Hogyan működik a ECOR 
modell viteldíjak körében 
szisztémás kihívások?
Annak ellenére, hogy az 
adatok Európából alapulnak 
túlnyomórészt nem hivatalos 
észrevételeit a szakértők és 
önkéntesek dolgoznak alkal-
mazásával APAC módszer-
tan az elmúlt 10 évben, és a 
közelmúltban - és igen rövid 
távú - észrevételek a kutató-
csoport Wilson és Lanskey 
a University of  Cambridge, 
igazolja a következőket:
(1) A szervezeteknek fog-
lalkoztató ECOR magas 
szintű gazdasági független-
ségét a nemzeti börtönrend-
szer. Ezek a szervezetek 
alkalmazzák a programok, 
megszakítás nélkül, annak 
ellenére, hogy a korlátozott 
finanszírozás, vagy akár az 

időszakokban, amikor nincs 
támogatás állt rendelkezésre.
(2) Rehabilitációs és helyreál-
lítása az elkövető az elsődle-
ges feladata a ECOR, ami a 
végrehajtás különböző tevé-
kenységek és vonzza a nagy 
számú szakemberek és ön-
kéntesek dolgoznak a közös-
ségek tagjai és a helyreállítás, 
biztosítva ezáltal az intenzív 
és hosszú távú munka az 
egyes esetekben.
(3) ECOR egy hosszú távú 
program, amely magában 
foglalja az egyéni igények 
elkövetők, a családok és a 
helyi közösségek, függet-
lenül attól, hogy hol kerül 
végrehajtásra - a börtönben, 
vagy azon kívül. Amint azt 
a 2.1 táblázat, ahol bizonyos 
adatok kerülnek bemutatásra 
az egyes közösségek, átlagos 
tartózkodás a fogoly belül 
ECOR program között 9-28 
hónap.
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(4) ECOR helyszínek meg-
felelnek a követelményeknek 
által meghatározott nemzet-
közi szabványok és európai 
szabályok és irányelvek 
vonatkozó emberi jogok 
tiszteletben tartása, humánus 
magatartása és a kirekesztés 
kínzás bármilyen. ECOR 
oldalak nyújtanak életkörül-
mények, amelyek egészséges 
és méltó emberi lények, és 
kedvező környezetet újraszo-
cializációig és az oktatás, így 
biztosítva lehetőséget meg-
valósításához remények és 
lehetséges minden elkövető.
(4) Az alacsony szintű a 
visszaesés, mint a többi a 
börtön lakosság. A szint a 
visszaesés, arra a csapatok 

alkalmazásával APAC mód-
szertan előtt Európában 
ECOR projekt 4.1 táblázat.
Alapján az idézett kutatás, és 
a történelem APAC bővítése 
szerte a világon, így Európá-
ban, tudtuk tegyük fel, hogy 
az eltérés a kívánt rehabilitá-
ció eredményességének fog-
lyok ahogy a jogalkotó, és a 
társadalom által generál egyre 
erősebb reakciót a közösség-
ben a keresést az „mi műkö-
dik” keretében „börtön”. Ez 
vezet a nagyobb részvételét 
a helyi közösségek a keresé-
si hatékony megoldásokat, 
ugyanakkor a jogalkotó fog 
fordulni, hogy a keresési al-
ternatívák a börtönbe.
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Table 4.1: Az Ecor tevékenységei és hatásai a kliensek megváltozására

Az adatok a Seehaus a kezdetektől azt mutatja, hogy a 2003 és 2013 60%-a fiatalok 
fejezte be a programot, és 99%-a fiatal férfiak biztosított foglalkoztatás vagy a kereske-
delmi szakmai gyakorlatot. Visszaesés ebben a csoportban már körülbelül 25% három 
évvel kiadása után. Ez az arány lényegesen alacsonyabb, mint a visszaesés mértéke a 
fiatalok ítélték őrizetbe Baden-Württemberg, de valószínű, hogy befolyásolja a szelek-
ciós hatások toborzás rá a program, egy előre amelynek alapfeltétele, hogy készek a 
megváltoztatásához.

2003-tól 2005-a programban részt vevők alkalmazkodás környezet Szófia börtönben, 
az első alkalommal büntetés, adatokkal megfigyelhető 2009-ig Azok számára, akik 
ment keresztül minden szakaszában a program, a szint a visszaesési 5% alatt van. 
2006-tól 2011-a programban részt vevők alkalmazkodás környezetek börtönében 
Vratsa, az elkövetők több mondat, adatokkal megfigyelhető és 2012 között - szintje a 
visszaesés 10% alatti.

Adatai szerint az IFS (Lettország) között 1999-ben és 2015-utógondozó program “Rat-
nieki” részt 580 börtönből. 83% -uk sikeresen befejezte a programot, és már alkalma-
zott. 17% -uk elutasította megsértését. Azok között, akik befejezték a programot, keve-
sebb, mint 20% visszatért a börtönbe során ismét a következő 16 évben.

Program Mirijam a női börtönben Riga. Nincs rendszer megfigyelési visszaesést, de Mi-
rijam alkalmazzák az egyetlen női börtön az országban, a büntetés-végrehajtás meg-
állapította, hogy a szint a visszaesés jóval alacsonyabb azok számára, akik részt vettek 
a programon, mint az általános börtön népesség. Nincs konkrét adatokat mutattak 
be, de az a tény, hogy a közösség létezik, évekig beszél, eredményeként csökken a 
visszaesést területen.
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4.2. AZ ECOR ÉS A HELYREÁLLÍTÓ 
GYAKORLATOK

Során az 1970-es, valami fon-
tos dolog történt a büntető 
igazságszolgáltatás területével 
kapcsolatos büntető intézke-
déseket javasoltak a szemé-
lyes szabadság megsértését 
- ezek voltak az első példa az 
alkalmazási helyreállító igaz-
ságszolgáltatás, és voltak az 
első lépések kidolgozását az 
APAC módszertan . Kezdve 
Észak-Amerika fogalmát és 
a filozófia az új, az igazság 
gyorsan terjedt, és létre pre-
cedensek Ausztráliában és 
Új-Zélandon, annak ellenére, 
hogy a gyakori lakossági el-
lenállás. Európában a hely-
reállító igazságszolgáltatás 
vannak támogatói, akik azok 
hozzájárulását a fejlesztés 
ezen új szemlélet a büntető-

jogi világ és annak fokozatos 
alkalmazása szinte minden 
területén a törvény, és azzal 
a felfogással, a velük kap-
csolatos eljárás céljából való 
rehabilitáció, átalakítás, és 
gondozási szükségleteinek 
bűncselekmények áldozata-
inak, és a közösség egésze 
számára.
A helyreállító igazságszolgál-
tatás középpontjában a káros 
hatását elkövető akciók és 
aktívan bevonja az áldozatok, 
elkövetők és a közösségek a 
folyamat javítása és a reha-
bilitáció. Az emberek nem 
feltétlenül jelenti ugyanezt, 
amikor arról beszélnek, hogy 
a helyreállító igazságszolgál-
tatás vagy írják adott prog-
ramok vagy intézkedések 
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helyreállító. Például, egyes 
szakértők arra az álláspontra 
helyezkedik, hogy beszélhet-
nénk helyreállító igazságszol-
gáltatás és gyakorlatok csak 
akkor, ha van egy találkozó, 
közvetlen kárpótlás, és az 
esetleges megbékélés (anél-
kül, hogy ez a végső cél) az 
elkövető és az áldozat. Má-
sok úgy vélik, a helyreállító 
igazságszolgáltatás gyakorlati 
semmilyen ellátást bárki által 
érintett bűnözői magatartás, 
akár közvetlen résztvevői a 
konfliktus / törött kapcsolat, 
vagy az elszenvedett, illetve 
károkat okozott a másik ol-
dalra. A kontinuum eljárások 
és definíciók meglehetősen 
nagy számunkra, hogy meg-
próbálja, hogy lakjanak rajta. 
Céljából a jelenlegi leírás 
fogjuk csak érintse a legfon-
tosabb kérdésekről, amelyek 
érdekesek a helyreállító igaz-
ságszolgáltatás, a legfonto-

sabb alapelvek kidolgozásával 
értékek, amelyek iránymu-
tatást a helyreállító igazság-
szolgáltatás végrehajtása, 
az igazság, és hogy mindez 
hogyan kapcsolódik a ECOR 
modell. Ezek táblázat mutatja 
be a 4.2.
Gyakorlatilag elmondható, 
ami igazán fontos alkalma-
zásának helyreállító igazság-
szolgáltatás a lehetőségét, 
hogy egy „találkozó”, akár 
közvetett egyik a valós részt-
vevők a törött kapcsolatot. A 
helyreállító igazságszolgálta-
tás bánásmódot valamennyi 
érintett, és ez az, ahol az 
értéke abban rejlik, mind az 
egyén / szubjektív, az igaz-
ság, valamint a társadalmi / 
közösségi, az igazság.
Azok alkalmazása ECOR 
modell nem immunis a vita 
arról, hogy Közösségek visz-
szaállítás tiszta kifejezése 
helyreállító igazságszolgálta-
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tás, vagy inkább egy gyakor-
lati alkalmazása helyreállító 
igazságszolgáltatás, elvei alap-
ján a helyreállító igazságszol-

gáltatás, de nem határozták 
meg pontosan, mint teljesen 
ebből adódó.
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Table 4.2: Helyreállító igazságszolgáltatás az ECOR-ban

A helyreállító 
igazságszolgáltatás fő 

kérdései

Ki sérült meg?/ Ki 
szenved a következ-

ményektől?

Mire van szüksége a 
személynek a 

gyógyuláshoz?

Minden embert tisztelni 
kell, meghallgatni és 

megérteni. 

Minden ember megér-
demli, hogy igazságosan 

kezeljék.

Minden ember képes a 
változásra, ha a 

szükségleteinek megfele-
lő kezelésen megy át.

Az igazságosság érdeké-
ben nem csak a személy, 

hanem a személy 
kapcsolatainak a 
helyreállítása is 

szükséges.

Az áldozatoknak, 
elkövetőknek és a 

közösségeknek 
lehetőséget kell adni a 

fejlődésre: részt 
vegyenek a döntéshoza-

talban olyan hamar 
amilyen hamar csak 

lehet.

Kinek kell részt vennie a 
sérüléseket szenvedők 

gyógyulásában?

Mi a lehető legjobb 
módja annak, hogy a 
keletkezett károk és 
sérülések minden fél 
számára megfelelően 

helyreálljanak?

Az emberek igazságot és 
döntéseket hoznak 

közösen.

A kormányoknak fenn 
kell tartani az igazságos 
rendet. A társadalomnak 
az igazságos békére kell 

törekedniük. 

Minden ember értékes.

Az igazságosság 
megköveteli, hogy az 

áldozatok gyógyulásán 
túl, az elkövetők és 

családjaik kapcsolatain 
túl is dolgozzunk.

A helyreállító 
igazságszolgáltatás fő 

értékei

Alapelvek melyik segítik 
a igazságszolgáltatás 

reformját  
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A 4.3. sz. táblázat körvo-
nalazza a kilátásai azoknak 
az irányító meglévő ECOR 
helyek, hogy milyen mérték-
ben ECOR tükrözi a helyre-
állító igazságszolgáltatás és a 
helyreállító eljárások. Ez azt 

mutatja, hogy vannak olyan 
árnyalatok a megértése, hogy 
mennyi, és milyen módon, 
a ECOR modell hasonlít a 
helyreállító igazságszolgálta-
tás filozófiáját.



75

4.1. sz. Táblázat: Az ECOR egyes tevékenységei és a személyiségváltozás pél-
dái

Tobias Merckle, a Seehaus vezetője a leonbergi Németországban: “ECOR oldalak 
nincsenek automatikusan helyreállító igazságszolgáltatás oldalakon. Ebben Seehaus 
mi végre a helyreállító igazságszolgáltatás különböző szintjein (pl áldozat empátia 
program platánfa Project / áldozat-elkövető párbeszédek, közösségi szolgáltatás 
helyreállítása a közösség felé, helyreállító közötti párbeszéd résztvevői, ha problémák 
merülnek fel, ....). Személy szerint én azt javasolnám, hogy minden ECOR program 
végrehajtására helyreállító igazságszolgáltatás elveit. “

Jessica Breuer, az ECOR programban a helyi Blue Cross vezetője: “A feldolgozás 
során a bűncselekmény, beszélünk az áldozatok, és igyekszünk, hogy létrehoz egy 
empátia az elkövető, és kihozza a figyelmet a következmények által tapasztalt az ál-
dozat és környezete. “

Jurij Kapustin, az ECOR Ratnieki vezetője, Lettország: “Az integrációs társadalom 
vonatkozik RJ elemek tevékenységüket. Eltekintve dolgozó ex-foglyok “Ratnieki” fió-
kunk - “Központ áldozatait támogató” vonatok és tanúsítja tárgyalói vagy a közvetítők 
között a büntetőjogi és az áldozat”.

Elena Evstatieva, az ECOR alkalmazkodás vezetője alkalmazott Vratza 
börtönben, Bulgária. “A ECOR modell egy olyan gyakorlat, a helyreállító igazság-
szolgáltatás a börtönben, mert reagál az igényeinek egy részét az érintettek a bűnö-
zés, nevezetesen az elkövetők a bűncselekmény és családjuk. ECOR segíti az elköve-
tők abban az értelemben nem, hogy áldozattá a börtönben, valamint hogy “kezelt”, és 
vállalja a felelősséget, mind a múltbeli és a jövőbeni fellépésekre. “
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Ha használjuk, mint illuszt-
ráció egy alak a meglévő 
gyakorlatokat helyreállító 
igazságszolgáltatás és a szin-
tek hatásuk könyvéből Barb 
Toews „RJ az emberek a bör-
tönben”, láttuk, hogy minden 
ECOR oldalakat lehetne 
tekinteni, a helyreállító igaz-

ságszolgáltatás gyakorlatát, 
de csak abban az értelem-
ben, hatásfok, ami nekik van 
a különleges szempontok, 
valamint hogy milyen mér-
tékben és hogyan felel meg 
az igényeinek által érintettek 
bűnözés, és a közösség egé-
sze számára.

4.1. sz. táblázat: A helyreállító gyakorlatok megvalósításának 
szintjei
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Valóban, a ECOR modell 
lehetne meghatározni, mint 
mutatója a helyreállító igaz-
ságszolgáltatás, jelenleg igé-
nyeire összpontosít az elkö-
vetők és családjaik, hanem a 
potenciális bővíti helyreállító 
funkció legyen az áldozat és 

a közösség egésze számára. 
Természetesen azzal a fenn-
tartással, hogy nem lehet 
mindig lehetséges megköze-
líteni a helyreállító módon a 
kérdéseket a kárpótlás, vagy 
törött kapcsolatok, vagy leg-
alábbis nem minden áron.

4.3 AZ ECOR, MINT A FOGVATARTÁS
ALTERNATÍVÁJA

A keresést alternatívát a 
szankció „börtönbüntetést” 
a folytatása a keresést a vá-
laszt, hogy „mi működik, 
és akiknek”, olyan kérdés, 
amely vonzza egyre nagyobb 
figyelmet fogházügy, és bün-
tetés-elmélet és a gyakorlat. 
Az egyik kihívás ennek élénk 
vita az egységes megértése, 
magyarázata és meghatáro-
zása „alternatív szankció”. 
Ez egy rendkívül bonyolult 
folyamat, mivel a különböző 
jogi kultúrák, gyakorlatok 

és hagyományok, valamint 
a különböző tempóban a 
bevezetése és fejlesztése. Ez 
megnehezíti a kialakulását a 
közös európai keret. Ezért, 
amikor meghatározzuk a 
ECOR modell alternatívája 
a hagyományos őrizetbe azt 
kell figyelembe venni három 
szempontból: (1) az egyik 
a jogalkotó és a jogi keret, 
amely összehangolja a nem-
zeti szabályozás az EU-orszá-
gokban; (2) szempontjából 
az elkövető és a megértés 
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egy kevésbé durva behatolás 
életét és jogait, valamint; (3) 
szempontjából, akik alkal-
mazzák a ECOR modell.
Meghatározása alternatív 
szankciók a személyes sza-
badság megsértését
A keret a Tanács határoza-
tával - 2008/947 / PVR, a 
november 27, 2008, végre-
hajtásáról szóló a kölcsönös 
elismerés elvét a bírósági 
döntések és határozatok pró-
baidő, azzal a céllal, felügye-
lete próbaidő intézkedések 
és alternatív szankciók Ez 
utóbbi határozza meg, mint 
„szankciót, kivéve a szabad-
ságvesztés büntetés, intézke-
dés szabadságelvonással járó 
vagy pénzbüntetést, kötele-
zettséget előíró vagy utasí-
tást”. Ez vezet közvetlenül a 
széles átfedése a „közösségi 
szankciók és intézkedések”, 
és a „szankció nélkül szabad-
ság megsértését”. A közössé-

gi szankciók és intézkedések 
kilátásba tartani az elkövető 
a közösségben és némileg 
korlátozó szabadságot fel-
tételek és / vagy kötelezett-
ségek, de nem személyes 
szabadság megsértését. Ez a 
meghatározás magában fog-
lalja az intézkedéseket, előtt 
vagy helyett döntés kiszabó 
büntető szankciót, valamint 
a végrehajtás módja a bünte-
tés „szabadság megsértését 
a börtönön kívül. Alternatív 
szankciók ebben az értelem-
ben kerültek be az összes 
tagállam az Európai Unió. 
A tapasztalatok azonban 
szempontjából szükséges 
feltételek azok alkalmazását, 
a felelősség az elkövetők, és 
az alkalmazási terület külön-
böző, attól függően, hogy az 
ország.
Ha áttekintjük a nemzeti 
jogszabályok az országok-
ban, ahol ECOR alkalmaz-
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nak, látni fogjuk, hogy csak 
Németországban ECOR 
lehetséges alternatívájaként 
a hagyományos személyes 
szabadság megsértését. Let-
tországban lehetőség van a 
közösségi szolgáltatás nélkül 
börtönbüntetés, de az elekt-
ronikus felügyelet - ezt az 
alternatívát, hogy a fogva 
tartás törvényben előírt, va-
lamint a részben a fiatalkori 
bűnözésről. A többi ország-
ban, ahol a ECOR modellt 
alkalmazzuk, azt látjuk, csak 
egy jó leírást, hogy megkü-
lönböztessük a sajátossága 
a modell a hagyományos 
jellemző kezelése elítélt az 
adott nemzeti rendszert. Még 
ha a szempontból a szakem-
berek, a második megköze-
lítés elég jó, a nem egységes 
meghatározásának alternatív 
szankciók a személyes sza-
badság megsértését vezethet 
és félreértésekhez, amikor 

leírja a ECOR modell. Ennek 
ellenére, akik alkalmazzák a 
modellt, leírni, mint alternatí-
va a hagyományos fogva.
Ha követjük az felülvizsgá-
latát Grebesch és Burkhart 
európai döntések és keret, 
látni fogjuk, hogy a megér-
tés és elemzés a „alternatív” 
a különböző országokban, 
ezek osztályozzák a intézke-
dések tekintetében az a stá-
dium, amelyben alkalmazzák 
őket kapcsolatban a szankció 
„szabadságvesztés-büntetés”.
Mint ilyen, képesek leszünk 
megkülönböztetni „belépési” 
és az „exit” intézkedéseket, 
és az intézkedés hatályba 
lépése során a kiszolgáló a 
büntetés az elkövető:
A „belépési” intézkedéseket 
megelőzően bevezetett az 
elítélt elkövetőt börtönbe, 
hogy letöltse a kifejezés - 
próbaidő vagy bírságot. Fel-
tételes „szabadságelvonás”, 
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ahogy által kiszabott ítélet / 
bírósági határozat
Az „kilépés” intézkedéseket 
alkalmaznak a felszabadulás 
után. Egy tipikus példa a 
feltételes szabadságra bo-
csátás előtt a kifejezés által 
kiszabott a bíróság. Ismét a 
döntéseket azok alkalmazását 
vesszük a bíróság.
Az alternatívák hatályba lépő 
során a kiszolgáló a mondat, 
nehezebben lehet megkülön-
böztetni, és meghatározni, 
mint olyan. Mivel Grebsch 
és Burkhart jegyzet, ezek 
közé „át egy másik helyen 
a börtönön kívül, például 
elhelyezését egy pszichiátriai 
kórházban, vagy valamilyen 
gyógyászati   központ, vagy 
pedig az a mondat egy speci-
ális rendszer belsejében bün-
tetés-végrehajtási rendszer, 
mint a nyitott típusú börtön 
szálló, gyógyászati   központ, 
stb. „Ebben az esetben a má-

sik a büntetés nem szankció 
a szabadság, hanem át az 
intézmény zárt típusú, amely 
nem börtön önmagában. 
Ezután gyakorlatilag átadása 
az egyik típusú börtönből a 
másikba típusú börtön alter-
natívaként, mint ez a szám 
kevesebb a behatolás a magá-
néletben és a jogok az adott 
személyt. Sőt, néhány nemze-
ti jogszabály ez a helyes, hogy 
minden fogoly lehetett keres-
ni, miután egy fix minimum 
a büntetést már szolgált, még 
ha ez nem automatikus.

Bulgáriában például (csak 
azonos jogszabályok létez-
nek Lettország) az ilyen 
átutalások vonatkoznak az 
összes fogoly, kivéve azo-
kat, amelyek a mondat: „az 
életért nélkül kedvezmény 
nélkül”. A törvény végrehaj-
tását mondat ez határozza 
meg, mint „elnyerte a jogot 
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arra, hogy a rendszerváltás 
és / vagy a kísérő átutalással 
börtön szálló zárt vagy nyi-
tott típusú». Így a transzfer a 
fokozottan ellenőrzött és zárt 
környezetben fokozatosan, 
együtt az idő csökkentését 
szolgálja alatt mondatban 
tudta mozgatni a rendszer 
kevesebb behatolás lehető-
ségét, hogy részt vett a kü-
lönböző típusú a börtönben, 
vagy azon kívül. Ez jelenti 
lehetőségeit tervezi kiszolgá-
lására a mondat:
„személyes szabadság meg-
sértését”, és az ehhez kap-
csolódó rehabilitációs intéz-
kedések - a fokozatos áttérés 
„nagyon szigorú” a „szigorú” 
rendszer egy sokkal általáno-
sabb és enyhébb szabályozás, 
amely meghatározza a szintet 
izolálása fogoly és a hozzáfé-
rést a rehabilitációs tevékeny-
ség intézetben és azon kívül
Hangsúlyozni kell továbbá, 

hogy ellentétben a „belépé-
si” és a „kilépés” alternatív 
szankciókat, a döntéseket a 
„börtön” alternatív szank-
ciókat, amelyeket a bünte-
tés-végrehajtás.
Az igen rövid leírását alterna-
tív szankciók, attól függően, 
hogy a színpadon alkalmaz-
zák őket képest a szankció 
„szabadságvesztés-büntetés”, 
látni lehetett, hogy a ECOR 
modell lehetne kezelni, oly 
módon, hogy befogadja a 
két alternatíva alkalmazott 
belsejében börtön, valamint 
egy „kilépés” szankciót. Ez a 
helyzet a ECOR helyszínen 
valósul meg a civil szervezet 
integrációs Society Lettor-
szágban. A rendelkezésre 
bocsátott adatok vezetője 
Jurij Kapustin, ECOR hely 
befogadja nemcsak szabad-
lábra, hanem azok is, akik a 
feltételes szabadságra bocsá-
tásra, forgalomba próbaidőt 
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bírósági határozattal.
Amennyiben a jogalkotó 
leírja a konkrét formák al-
ternatív szankciók lépnek 
hatályba során kiszolgálására 
a szabadságvesztés büntetés, 
csak ECOR a Seehaus-ban, 
amelyek közvetlenül megha-
tározni a büntetés szabadság 
szankció, mint „börtön sza-
bad formában” a a jogszabály 
a fiatalkori bűnözés, a német 
tartomány Baden-Württem-
berg. A ECOR területek 
Magyarországon és Bulgári-
ában kategóriájába tartoznak 
„alternatívája a hagyományos 
fogva tartás”, és úgy legyen 
a személyzet és a fogvatar-
tottak, abban az értelemben, 
kisebb behatolás a magá-
néletben, és jobb hozzáférés 
a helyi közösség, a külső 
látogatók, és a rehabilitációs 
intézkedések, összehasonlítva 
az általános börtönnépessé-
get ugyanabban a kategóri-

ában szempontjából rezsim 
típusú börtön. Jogi szem-
pontból azonban a kilátás 
mind jogszabályok, azok nem 
tekinthetők alternatív szank-
ciók önmagukban. Van egy 
potenciális alkalmazási őket a 
büntetés szabadság szankció, 
ha a jogalkotó egy ilyen jogi 
lehetőségét.
A ECOR által kifejlesztett 
Kék Kereszt, Németország, 
esik a fenti meghatározás 
azonban a német szabályozás 
a terápia függőségek lehetett 
kiszámítani részeként szabad-
ságvesztés büntetés, és ebben 
az értelemben más típusú 
börtönbüntetését. Ez lehet 
figyelembe venni, ha figye-
lembe vesszük, hogy csökken 
az ügy, vagy csere a szabad-
ságvesztés büntetés két év, 
vagy egy másik börtönbün-
tetését két évre szolgálni. 
Ebben az értelemben, akkor 
is, ha a ECOR Brandenburg 
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és Baden-Württemberg, nem 
alternatíva abban az értelem-
ben, büntetés szabadság, de 
lehet alkalmazni és fejleszte-
ni, mint olyan, ha a jogsza-
bály úgy dönt, hogy egy ilyen 
lehetőség.
Tudtuk megfigyelni, hogy a 
nemzeti szabályozás befolyá-
solja az alternatív szankciók 
„büntetés szabadság”, ide-
értve a fejlődési potenciált 
a ECOR modell alternatív 
szankció. Annak ellenére, 
hogy az eredete szorosan 
kapcsolódik a látás változó 
börtön űrbe az átalakulás 
a személy, e tekintetben al-
kalmazkodjon az európai 
kontextusban tárházát nyitja 
meg lehetőségeket nyit meg 
az alkalmazás különböző sza-
kaszaiban a szabadságvesztés 
büntetés vagy büntetésként 
a szabadság szankció, amely 
különösen alkalmas a fiatal 
elkövetők, azok számára a 

feltételes szabadlábra próba-
idő, vagy az elkövetők alatt 
függőség kezelés.
Hangsúlyozni kell, hogy azt 
állítja a középpontba legin-
kább a büntetés szabadság 
szankciókat, melyek felváltják 
a szabadságvesztés büntetés 
/ vagy tartalmaznak egyfajta 
szabadságvesztés büntetés, 
de tartják alternatívát, mert 
a késedelmes hatálybalépé-
sének a mondat, részleges 
szuszpendáló és alternatív 
formája szabadságvesztés 
büntetés abban az értelem-
ben, korlátozások a személyi 
szabadság, szintje behato-
lás, és a hozzáférést a külső 
szakértők, a közösség, és a 
rehabilitációs intézkedések, 
általunk definiált, mint alter-
natíva a hagyományos fogva 
tartás, vagy más típusú a sza-
badságvesztés büntetés.
Vannak azonban, intézkedé-
sek, hajlamokat, és szankci-



84

ókat, amelyek végrehajtását 
határozatot eredményez 
csökken a helyzet, vagy cse-
rélje ki a tényleges mondat 
miatt a végrehajtás a bíró-
ság rendelkezései, a legtöbb 
esetben ezek a helyreállító 
igazságszolgáltatás gyakorla-
tát , amit az előző részben az 
aktuális fejezet.
Amilyen sok ECOR vonat-
kozik helyreállító igazságszol-
gáltatás gyakorlatát, ez azt 
bizonyítja, hogy alkalmazha-
tósága különböző szakaszai-
ban szolgáló szabadságvesz-

tés büntetés, többek között 
annak alternatívájaként. Ez 
vezet újragondolása a szabad-
ságvesztéssel járó büntetés 
és a részvétel a hagyományos 
szerekkel annak végrehajtását 
- az elkövető - bíróság által 
büntetés-végrehajtási intézet-
ben. A közösség most részt, 
mint érdekelt fél a folyamat 
rehabilitációs és átalakulás a 
fegyencek, és ez által meg-
kérdőjelezi a személyek, az 
intézmény és a közösségek is 
megváltoztathatja.
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Összefoglaló

• A ECOR modell lehetne meghatározni, mint a legtöbb pozitív módon a 
bűnözés - nem csak zár be, és szolgálja a mondatot, de olyan feltételek 
megteremtését, a változás és igényeinek kielégítésére az elkövető, így 
csökkentve azoknak a száma, által érintett bűncselekmény a jövő.

• Még ha egyelőre a hatásuk a visszaesési értékelik leginkább az em-
berek a modell alkalmazásáról, az adatokat a kutatás kísérleti mod-
ell, valamint az összehasonlítás meta-analízis más projektek is végre-
hajtott Ebben az időben, azt jelzik, hogy ECOR olyan modell, amely 
összehozza a szint visszaesés le arra a szintre, a 10-25%-os.

• ECOR helyek épülnek oly módon, hogy azok reagálnak nemcsak 
az igények az elkövető, hanem oly módon, hogy a büntetés-végre-
hajtási rendszer, olyan területeken, mint csökkenti a túlnépesedés, 
a börtönökben, emberivé tovább a börtönök Európában, és az 
erőfeszítéseit, hogy tartsa a jogokat a fegyencek.

• Az ECOR modell természetesen két divatos téma a modern kriminoló-
gia, nevezetesen újragondolása az egész filozófia az igazság, tükröző-
dik az egyre gyorsabb bővülése a helyreállító igazságszolgáltatási 
gyakorlatok Európában, és keresi a lehetőséget, hogy a kiszabott bün-
tetések kell kézbesíteni, a közösség és bizonyos felügyelet, így reagál-
va a két társadalom igényeihez - a biztonság és a jog. Egyensúly, amit 
rendkívül nehéz elérni.
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ÖTÖDIK RÉSZ – A 
FELMERÜLŐ GYAKOR-
LATI KÉSZSÉGEK AZ 
ECOR ALKALMAZÁSA 
SORÁN

A kézikönyv elolvasása - és valójában úgy döntött, hogy létre 
és működtet egy ECOR helyszínen - fontos, hogy tudatosan 
tisztában körülményeket és a helyi körülmények között.
Ez a kézikönyv egy sor alapvető elméleti és módszertani elvek 
a futó ECOR helyszínen, de ezek az alapelvek jól megter-
vezett és szisztematikus alkalmazkodás helyi adottságoknak 

megfelelően.

5.1. A KONTEXTUS FONTOSSÁGA

A kézikönyv elolvasása - és 
valójában úgy döntött, hogy 
létre és működtet egy ECOR 

helyszínen - fontos, hogy 
tudatosan tisztában körül-
ményeket és a helyi körülmé-
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nyek között.
Ez a kézikönyv egy sor alap-
vető elméleti és módszertani 
elvek a futó ECOR helyszí-
nen, de ezek az alapelvek jól 
megtervezett és szisztema-
tikus alkalmazkodás helyi 
adottságoknak megfelelően. 
ECOR oldalakon változhat 
a megközelítés, és ez erősen 
tükrözi a helyi vonatkozó 
feltételeket:
Rendszer és a biztonsági be-
folyásolja a függetlenségét 
ECOR helyén, és így befolyá-
solja számos egyéb szempon-
tok a ECOR modell, mint 
például a profil a résztvevők 
a program, jogállásuk ide-
jén kérő a programban való 
részvételhez, a szint elkülö-
nítése ECOR hely a többi a 
börtönnépességet és a napi 
menetrend, az intézmény, a 
könnyű hozzáférést a külső 
szakértők / önkéntesek, és az 
intenzitás a programot. Így 

minél nagyobb a biztonsági 
rendszer és a jogi státusza 
az elítélt kapcsolódik hozzá, 
annál inkább az intézmény 
határozza meg a program 
alkalmazásának.
A fogvatartási - függetlenül 
attól, hogy sor kerül, bör-
tönben, az utógondozás, 
illetve átmenet. A tapasztalat 
az APAC módszertan, kü-
lönösen Brazíliában, bizo-
nyítja, hogy az alkalmazandó 
bármilyen típusú rendszer, 
börtön típusa, valamint bár-
mely időszakában szolgáló 
mondat. Ez akkor lehetséges, 
gondos elkülönítése program 
tevékenységeinek szerint 
megengedett lehetőségeket 
azok alkalmazását a megfe-
lelő biztonsági szintet. Ezen 
rendszerek a magas bizton-
sági korlátozott lehetőségei 
összekeveri a rabok, és ezzel 
csoportos feladatok, a részt-
vevők APAC, tetején él külön 
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lakrészben, működhetne, van 
egy csoport, vagy az egyéni 
képzés, az adott időrésben, 
és tevékenységek a terület 
a személyes fejlődés és az 
önértékelés, lelki vagy vallási 
tevékenységet.
Kevésbé szigorú szabályo-
zásának szolgáló mondat, 
vannak változások intenzi-
tását és a terület, ahol a te-
vékenység zajlik, a részvétel 
intenzitása külső szakértők 
és a család a fogvatartottak, 
az intenzitást, a helyi közös-
ségi részvétel. A szabvány 
látogatások félig nyitott, és 
nyitott típusú börtönökben 
nőnek elhúzódó látogatások 
és a „szabad” látogatások. 
Másrészt, vannak megnöve-
kedett lehetőségeit munka 
belül ECOR programot ala-
csonyabb szintű behatolás 
a részét a börtönigazgatás. 
Mozgatása a közösség tagjai 
különleges egységek ECOR, 

ahol nyitott vagy félig nyitott 
típusú rendszer lehetőséget 
nyújt a rabok, hogy vigyáz-
zon a saját és a napi szükség-
letek, és segít abban, hogy 
hozzájáruljon a közösségi 
élet az egységben. Ha figye-
lembe vesszük a módszer 
az európai összefüggésben, 
azt mondhatjuk, hogy a fe-
lelősség az intézmény foko-
zatosan átkerül a résztvevők 
maguk.
Hit elkötelezettség és világi 
politika - érintő „vallási” be-
menet. Ez jellemző a kontex-
tus nagyban függ a jogszabá-
lyok az egyes országokban, 
és hogy az intézmény ér-
telmezi és elfogadja ezt az 
elemet a modell. Általában a 
vallási szükségleteinek fog-
lyok gondoskodott részeként 
elidegeníthetetlen jogait. Az 
intézmény biztosítja a vallá-
sos személyiség és felügyeli 
a tevékenységet, amennyire 
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csak függnek a hajlandóság 
a fogoly, és a kötelezettséget, 
hogy a vallási ellátást minden 
fogoly, akik így kívánják. 
Ebben az értelemben, ösz-
szefüggésben a börtönből, 
és még azon kívül, a szerepe 
a lelki elem jól leírható. Ha 
jelenléte a modellben tart-
ják keretében hajlandósága 
az elkövetők, és a törvény 
rendelkezéseit, úgy tekintik, 
összhangban a keretében a 
börtön, különösen, ha azok, 
akik végrehajtják a modell 
nem értelmezi a teljes egyéni 
és közösségi átalakulás csak 
az elem.
Néhány alapvető tartalmi 
kérdés:
A ECOR modell kísérle-
ti európai összefüggésben 
kínál számos példát egység 
működik különböző bizton-
sági rendszerek. Egy tisztán 
látta az inter-függőség, és a 
lehetőségek által kínált egyes 

típusú rendszer.
5.1 táblázat bemutat néhány, 
a kérdések, amelyekről kide-
rült, hogy fontos a meglévő 
ECOR programokat.
Fontos megjegyezni, hogy a 
kedvéért, akik lenne a mo-
dell alkalmazásáról, és az 
érdeklődők a növekedését és 
fejlődését, hogy a kérelem a 
különböző összefüggésekben 
eredmények a különböző 
mutatók, mint például a kü-
lönböző számú külső szak-
értők. Minél több különálló 
ECOR honlap a börtön vagy 
egyéb intézmény, annál na-
gyobb az önkéntesek száma 
és szakértőkre lesz szükség 
valamennyi aspektusát a 
program azt próbálják itt 
alkalmazó valamennyi tevé-
kenységét, amelynek célja az 
átalakulás a személyiség és 
a helyreállítás a Közösség-
ben. Ha a kormány vagy az 
önkormányzatok nem támo-
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gatják valamilyen módon ezt 
a modellt, az adott szervezet 
tervet alaposan, és biztosítsa 
az állami vagy állami támoga-
tását a fejlesztési ECOR.
Másrészt, hogy ECOR kidol-
gozása folyamatban van egy 
zárt típusú, vagy nyitott típu-
sú börtön, egy jelentős részét 
az erőfeszítéseket a végrehaj-
tó csapat a projekt megvaló-
sítása kerül felé képzés, isme-
retterjesztés, és az integráció 
az értékek a modell, a az 
értékek a fogadó intézmény, 
így az élet a Közösség vissza-
állítás élet és tevékenységek 
nem szembenézni bármilyen 
módon az élet az intézmény.
Vizsgálva a vallási vagy világi 
szempontból a modell:
Egy ECOR oldalon a nyíltan 
vallási alapú végén a konti-
nuum forog erősen körül az 
egyén kapcsolatát a hit, amíg 
ezt a médiumot használják, 
hogy kiemelje a szeretet, tisz-

telet, méltóság, az önértéke-
lés és a megbocsátás, amelyek 
sarokköveket, hogy a siker 
ECOR alapú körletek.
Egy ECOR oldalon a 
transzparens világi végén 
a kontinuum forog erősen 
körül az egyén kapcsolata 
mások a környezetükben, 
például a szakértői csopor-
tok, családok, és talán még 
az áldozatok, valamint az 
intézményi egységek, mint 
az oktatás, a foglalkoztatás 
és az önkéntes munka. A 
hangsúly a szeretet, tisztelet, 
méltóság, az önértékelés és 
a megbocsátás kell központi 
bármilyen program, és ezek 
is egyformán keretezett világi 
értelemben.
Kevés ECOR oldalak találják 
magukat ezekkel a szélső-
ségek, de változó helyeken 
mentén kontinuum.
Míg más körülmények kö-
zött, mint például a társadal-
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mi normák és az elfogadás, 
az elkövető típusú, a lehe-
tőség, hogy vonja áldozatok 
resztoratív megközelítés, va-
lamint az egyszerű gyakorlati 
korlátok szintén kulcsfon-
tosságú meghatározásában, 
hogy egy ECOR hely jön 
létre, és fut, a három fenti 
tényezőket akarat mögött a 

legjelentősebb változások a 
személyazonosságát ECOR 
oldalakon. Program vezetők 
arra ösztönzik, hogy válasz-
szon, összefüggésben és 
együttműködést a kulcsfon-
tosságú döntéshozók azon 
szempontokat, amelyek a 
ECOR elveket fog működni 
a működési környezetben.
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5.1. sz. Táblázat: Kontextuális kérdések, melyek meghatározzák az ECOR 
programok megvalósíthatóságát

Dolgozz elítéltet a zárt rendszer egy 
magas biztonsági börtön (Magyar 
Testvéri Börtöntársaság, Magya-

rország, Tiszalöki Országos BVI. És a 
Pálhalmai, Mélykúti börtönben, Kék 
Kereszt, Brandenburgi börtönben 

Luckau-Duben fogházból; Lett 
Testvéri Börtöntársaság, ECOR 

Mirijam a Ilguciems börtönben, Riga, 
Lettország

Bízza foglyok egy nyitott rendszer 
(ECOR "Alkalmazkodás környezet", 

Bulgária)

Közösségban való szolgálat (Seehaus, 
Németország)

A program típusa Lehetőség a 
munkavállalásra

Rezsim és 
biztonsági kérdések

Lehetőség a külső szakemberek 
és önkéntesek megjelenésére  

Utógondozás (IFS- Integráció a 
társadaloba, Lettország)

Azonos módon, mint abban az esetben, Seehaus, van egy bizonyos szintű 
függetlenségét a börtönrendszert. Ami a hozzáférést a szakértők és önkéntesek, 

hogy helyébe biztosításával a hozzáférést a kormányzati és helyi irodák, 
kapcsolódó monitoring a kínált szolgáltatások a Közösség által a volt foglyok, 

köztük a feltételes szabadságra bocsátásra.

Intézményi 
rendszer és 

eljárások - tart 30 
perc és 1 óra 

naponta.

Önkéntes hozzáférés 
megkönnyíti 
ellenőrzése 

tekintetében - 
személyes tárgyak, 

dokumentumok, stb.

Kívül történik, börtön 
nélkül keverés fel a 

többi börtön 
lakosság. Az idő 

alapján kell 
meghatározni a 

kijelölt feladatokat.

Attól függ, hogy a 
feladatok és ütemterv 

keretében.

Az intézményi 
rendszer itt helyébe a 
rezsim és menetrend-

jét a Közösségben.

Itt lehetne beszélni a 
hozzáférést a webhely 
képviselőinek börtön 

formájában felügyeleti 
és ellenőrzési 

összteljesítményét, 
viselkedés, és jogállása 

elkövetők.

Intézményi ritmus 
és biztonsági 
eljárásokat. 

Tudomásul 10%-ról 
19%-a az időt a 

program. Ez 
magában foglalja a 

kötelező 
ellenőrzések, az 

időn kívül, étkezés 
rögzített idő, és 

egyéb intézményi 
feladatokat, végzi a 
börtön személyzete 

a bűnelkövetők 
gyógykezelését.

Rögzített időrés, 
teljes mértékben a 

rendszer a 
börtönből. Egy 

másik sajátossága, 
abban az esetben a 
magas biztonsági 
börtön az, hogy a 
szükséges idő a 
látogatás és a 

munka az elkövetők 
növekszik, mert a 

bonyolultabb 
hozzáférési 

eljárások ECOR 
oldalon.

 Munka a 
börtönben 

keverés fel a 
többi börtön-
népességet - 
20-40%-ában
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5.2. EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL 
SZERVEZETEK ÉS AZ IGAZSÁGSZOL-
GÁLTATÁS HATÓSÁGAI KÖZÖTT 

Az alapok felállítása
Miután eldöntötte, hogy 
milyen körülmények ECOR 
modellt kellene alkalmazni, a 
következő fontos lépés kiépí-
tése partneri kapcsolatokat 
a hivatalos képviselői a kor-
mány és az állami szervek, 
azzal a céllal, közös erőfe-
szítések kidolgozása során 
- biztosítsa az engedélyezés 
(legitimált) általános támoga-
tás egy, szükség esetén anyagi 
támogatást. Ez kiderülhet 
nincs, hogy egy egyszerű fo-
lyamat, és szükség lehet újra 
értékeli a kezdeti koncepció 
ECOR programot szeretne 
fejleszteni. Meg kell venni, 
hogy a börtön tisztviselői, 
a pártfogó felügyelői szol-
gálat tisztjei, és képviselői a 

helyi közösségek, nagyon jól 
tudja a helyzetét és igényeit 
foglyok, börtönből, és csa-
ládjaik, valamint az igényeit, 
reformok rendszerek kép-
viselnek, hogy azok jobban 
igazodjanak a közérdekű és 
aggodalmak. Ugyanakkor, 
ők maguk lesznek kétségei, 
csatlakozik telepítése egy új 
modellt a kezelés a foglyok 
és egykori rabok. Ezen felül 
lesz intézményi ellenállás, 
néha kapcsolatos képesí-
tések és készségek a külső 
szakemberek dolgoznak a 
célcsoport. Meg kell reagálni 
mindezt tisztelettel és kész 
meghallgatni a szakértők és a 
hivatalos képviselői az intéz-
mények, amelyekkel dolgozni 
akarunk a fejlődő modell
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Közeledik és bevonása kulcs-
fontosságú döntéshozók
A legfontosabb dolog, hogy 
tartsa szem előtt, hogy 
szükség van egy szövetség 
között a kulcsfontosságú 
érdekeltek - a legkritikusabb 
a végrehajtó szerv ECOR 
helyén, és a vezető képviselői 
a büntetés-végrehajtás -, de 
más érdekelt felek, például 
minisztériumi tisztviselők, 
akik felelősek az oktatás és 
a készségek a börtön, akik 
felelősek a vallási támogatást, 
azok együttműködve a párt-
fogó felügyelői szolgálat vagy 
mások számára aktív szere-
pet belül ECOR bizottság.

ECOR fejlesztők kell meg-
teremteni a feltételeket 
a bizalom, partnerség és 
együttműködés valamennyi 
érintett fél. Partnerek meg-
ismerjék egymást, és előre-
haladást kell tenni a közös 

találkozók, közös tervezés és 
fejlesztés. Egy formális part-
nerségi megállapodást tudtak 
kötni felvázolja szerepek és 
felelősségek rögzítése az ér-
telemben a formális együtt-
működés és kötelezettség 
egymással.

Bemutatjuk ECOR az érin-
tettek döntő fontosságú a 
sikeres végrehajtásához. 
ECOR megvalósítói kell 
kiterjedt anyag áll rendelke-
zésre - mind programozási, 
mint ez útikönyvet és ECOR 
dokumentumfilm, és ténye-
ken alapul, beleértve a kuta-
tási és értékelési megbízható 
publikált forrásokat neves 
helyeken. Anyagok, ameny-
nyiben lehetséges, rendelke-
zésre kell bocsátani a helyi 
nyelven. Bemutatjuk ECOR 
a kulcsfontosságú döntésho-
zók, mint egy jól bevált és 
professzionális megoldást el-
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követő és helyreállítását segít, 
hogy a program hitelességét.

Támogatása intézményi tu-
lajdon
A kiindulási pont az lesz, 
hogy megértsék és értékeljék 
az értékeket és célokat a dön-
téshozók. Tartsuk szem előtt, 
hogy ECOR kell illeszkedni 
a meglévő rendszer, és nem 
pedig fordítva. Az erényes 
célkitűzései ECOR program 
nem mindig illeszkednek a 
politikai és intézményi priori-
tásokat, amelyek a közszférá-
ban gyakran alakítják a rövid 
távú költségvetési allokációs 
mechanizmusok helyett a 
hosszú távú stratégiai célo-
kat. Gondolkodás és tervezés 
a közszférában széles körben 
befolyásolja a gazdasági és 
politikai kontextusban. Hogy 
megteremtse a szükséges 
alapokat a hatékony ECOR 
program segítségével kell egy 

világos megértése az ösz-
szefüggésben, és az alsó-line 
céljait döntéshozók, és alkal-
mazkodni a reális elképzelés 
a programot. A tárgyalások a 
ECOR bizottság ad minden 
érintett a lehetőséget, hogy 
saját érdekeit, és dolgozzanak 
kölcsönösen elfogadható 
megoldást, de szem előtt kell 
tartani a reális kilátások és a 
korlátozások az adott kont-
extusban dolgozik be.

Egy ECOR program célja, 
hogy foglalkozzon egy adott 
problémát, azonban, ha a 
probléma-meghatározás nem 
egybevágó, az intézményi 
probléma-meghatározást, 
akkor egyre nehezebb lesz 
eladni az ötletet ECOR. 
Ehelyett próbálja megérteni, 
hogy a kulcs-döntéshozók 
határozzák kapcsolatos prob-
lémák szabadságvesztés, a 
rehabilitáció és reintegráció, 



96

áldozatsegítés stb. Politikai 
kiáltványok és a vonatkozó 
politikai irodalom azonosíta-
ni a problémákat, mi ezeket a 
döntéshozók próbálják meg-
oldani, és ami fontos, hogy 
őket. Ezután meg kell alakí-
tani a látás ECOR amennyire 
lehetséges ebbe séma, és 
akkor lesz kész bemutatni, 
hogyan ECOR segíthetnek 
nekik, hogy elérjék céljaikat.
Semmilyen módon értjük, 
hogy cserélje ki a célokat, 
a modell vagy átirányítani 
a filozófia és az általános 
megközelítés az átalaku-
lás egyéneket mentes élet 
bűncselekmény. Beszélünk 
itt a prioritások és célok a 
menedzsment és a döntésho-
zók. Beszélünk itt a gondos 
elemzése keretében, amely 
felfedi, milyen tevékenységet 
egy adott rendszerben is meg 
lehet ismételni a hasonló 
tevékenységek a modellben. 

Így lehet megtalálni a modell 
figyelembe veszik a partne-
rek. Az elemzés a korábbi 
tapasztalatok az intézmény 
együttműködik a civil szerve-
zetek, végigvezeti Önt a meg-
értés előzetes készségét, hogy 
menjen előre a szervezet 
fejlesztésében ECOR, vagy 
ha a hozzáállás negatív majd 
koncentrálni korrekcióra.

ECOR hatékonyabb lehet, ha 
építhetünk értékeket, ame-
lyek már elfogadtuk és beépí-
tettük az intézmény. Például a 
börtönben már elfogadja, és 
helyezzük egy bizonyos fokú 
érték erős önkéntes együtt-
működés és a civil társada-
lom fogalma együttműködés 
vagy az értéke lelkipásztori 
munka fogoly vagy a szere-
pét lelkészt. Könnyebb lesz 
meggyőzni a döntéshozókat, 
hogy fuss egy önkéntes ve-
zetett programban, ha a kon-
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cepció dolgozó önkéntesek 
már valahogy jelen mentális 
séma. Különböző fokú szét-
választása állam és az egyház 
hatással lesz a mértéke, hogy 
a vallás szerepe arra ösztö-
nözheti a döntéshozókat, 
vagy eltántorítja őket. Szük-
ség van egy alapvető elfoga-
dás és megállapodás alapján 
az alapvető értékek a prog-
ram intézményi szintű, és 
létfontosságú, hogy fontolja 
meg ezeket az értékeket, és 
azokat vizsgálni részletesen.

Minél több támogatást és 
bemenő ECOR van a vezető 
döntéshozók korai szaka-
szában, annál sikeresebb és 
fenntartható a program való-
színűleg, mert a tulajdonosi 
program lesz olyan sokkal 
nagyobb. Program létreho-
zásáról kezdeményezésére a 
büntetés-végrehajtás, például 
sikeresebb lehet, mint, hogy 

egy program „eladott” a 
büntetés-végrehajtás egy ké-
sőbbi időpontban. A kulcs-
kérdés ECOR végrehajtók, 
milyen a növény az elkép-
zelést ECOR az intézményi 
politikai környezetről, így 
nőhet, virágzik és fejleszteni 
gyökerei az intézményen be-
lül, hanem lehet behozni az 
intézmény a későbbiekben.

Között a döntéseket, ame-
lyeket meg kell tenni - és 
talán ami lehet benne egy 
olyan formális partnerségi 
megállapodás - (i) a program 
célkitűzései a (ii) az érintet-
tek a program, azaz, hogy 
a célok megvalósulnak, és 
(iii) előfeltételeit a részvéte-
lét (volt-) elkövetők ECOR 
programban.

Célok kitűzése
A végső cél egy ECOR 
program célja, hogy felké-



98

szítse a fogvatartottak és a 
korábbi fogvatartottak egy 
új élet a közösségben, hogy 
részt vesznek a programban. 
Ha van megállapodás a bün-
tetés-végrehajtás és a többi 
kulcsfontosságú érintettek e 
cél eléréséhez, akkor meg kell 
határozni az alcélkitűzéseit az 
egyes programokat.

Részcél azok a programok, 

vagy feltételeket, amelyek 
hozzájárulnak a megvalósí-
tásához átfogó cél. Az alábbi 
példa lehet az alcélok - a 
program más célok szerint 
az értékek a büntetés-végre-
hajtás -, hanem olyan ECOR 
végrehajtója kell tárgyalni az 
egyéb érdekelt felek olyan 
program, amely megfelel 
mindenki megfelelő látást a 
lehető legjobb mértékben .

5.3. A PROGRAM MEGTERVEZÉSE ÉS 
MEGVALÓSÍTÁSA

A program hatásköre és ösz-
szetevői:
A program kiterjedése meg-
határozza a program elemeit, 
és függ a célokat, amelyeket 
már megállapodott a ECOR 
bizottság. Minden olyan 
elem, meg kell racionalizálni 
a kapcsolatot egy vagy több 
a program célkitűzéseit. Az 
elemek közé néhány a követ-

kező, kivenni a ECOR lét-
rehozott program a magyar 
partner által a ECOR projekt 
- amely szorosan összefügg a 
hazai és nemzetközi tapaszta-
latok APAC. A webhely nem 
rendelkezik ezen elemek és 
lehetnek különbözik az ere-
deti APAC programot.

(1) A megjelölés (és az eset-
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leges tervezési vagy felújítás) 
külön nappali helyiségekben 
(ház vagy lakás, vagy egy ki-
jelölt szárny vagy szakasz a 
börtönben). (2) menetrend 
tevékenységek, mint például 
a közösségi programok, illet-
ve értékeket programok egy 
időben, hogy nem ütközik 
más kötelezettségek a bör-
tönben rendszer. (3) A részt-
vevők bevonása a produktív 
munka tükröző lehető leg-
jobb tapasztalatai munkát az 
elsődleges munkaerőpiacon. 
(4) A résztvevők bevonása a 
létrehozása és működtetése 
a ECOR oldalon. (5) Az idő 

félre rendszeresen családi 
láthatás és - ha lehetséges - a 
részvétel olyan tevékenysé-
gekben, segít fenntartani a 
kapcsolatot a családdal.

A részvétel előfeltételei: Elő-
feltételei részvétel
A ECOR bizottság kell meg-
egyezni, hogy ki vehet részt 
egy ECOR programban (bár 
a végső kiválasztás alapján 
előzetes értékelés és mérleg-
elés a ECOR bizottság). Elő-
feltételei részvétel meglévő 
ECOR programok táblázat-
ban mutatjuk 5.2:
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5.2. sz. táblázat: a programban való részvétel előfeltételei (a létrejött ECOR 
programokban)

Bolgár Testvéri 
Börtöntársaság

Seehaus, 
Németország 

“Szabadformájú 
�atalkorúak 

börtöne”

Kék Kereszt, 
Németország

“IFS Integráció a 
Társadalomba“, Lettország

Miriam, Ilguciems 
börtön Rigában, 

Lettország

Magyar Testvéri 
Börtöntársaság, 

Tiszalöki Országos BVI., 
Magyarország

Magyar Testvéri 
Börtöntársaság, 

Pálhalmai Mélykúti 
Börtön

Szenvedélybeteg 
fogvatartottak

Szabadult fogvatar-
tottak

Nő fogvatartottak

Fér� fogvatartottak

Női fogvatartottak

8)  Önkéntes
9)  A fennmaradó részét a mondat akár 5 év, ha a  
 magas biztonsági vagy zárt típusú
10)  A fennmaradó részét a mondat akár 3 év, ha   
 általános vagy félig nyitott rendszer
11)  Idő van hátra a kiadás - maximum 5 év
12)  Minden típusú elkövetők, kivéve a szexuális   
 bűncselekmények és kábítószer-függőséghez.
13)  A visszaesés kockázatát nem lehet magasabb,  
 mint a közepes.
14)  nem működik, vagy részt vesz egy másik képzési  
 programot.
15)  az iskolázottsági szint - 6 osztályozott az általános  
 iskolában
16)  A nem-bolgár állampolgárok alkalmazhatnak; ha  
 elegendő bolgár nyelv és műveltség, hogy részt v 
 egyenek a program valamennyi eleme.

1)  A szexuális bűnözők nem támogathatók.
2)  Önkéntes alkalmazás
3)  Ki nem ítélték el súlyos bűncselekmény, amely   
 esetlegesen jelent veszélyt másokra a közösségben
4)  Börtönbüntetésre körülbelül két éve

1) 1.Prospective résztvevők önkéntesen kell a   
 program
2) 2. A személy büntetlen előélet kell droggal   
 kapcsolatos / alkoholfogyasztás
3) Az a személy, befejezte a Blue Cross kurzust:   
 függőség

Nincs hivatalos áttételi rendszer. Mindenki, akinek szüksége 
van segítségre és támogatásra jogosult

Nyílt, női, bármilyen típusú jogsértéssel

1)  Önkéntes részvétele
2)  A fér�ak bizonyította erős elkötelezettség a   
 munka
3)  Oktatás
4)  Szoros kapcsolatban állnak a családdal

1)  Az önkéntes alkalmazás
2) Késznek változtatni,
3)  Ki volt az erős családi kapcsolatok és
4)  A tiszta vallásos orientáció.

Fér� fogvatartottak

Fiatalkorúak 
(14-21éves korig)

ECOR körlet /
 Ország

Célcsoport A részvételhez szükséges kritériumok:
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Az 5.2. sz. táblázat azt mu-
tatja, hogy néhány ECOR 
helyszínek meglehetősen 
részletes leírást ad az előzetes 
által előírt feltételek jelöltek 
csatlakozott a Közösség, 
néhány ezek nem olyan rész-
letes. Ez egy fontos kérdés, 
amely figyelmet érdemel. A 
világos leírása profilja elfo-
gadható résztvevők kínál a 
következő előnyöket a továb-
bi munkához:

(1) Az átláthatóság és az 
egyértelműség érdekében 
az egész folyamat az összes 
érdekelt fél: a célcsoport, 
a partnerek és a csapat; (2) 
egyértelmű és megalapozott 
válaszokat alkalmazások, akár 
pozitív, akár negatív, amely 
mind a jelöltek és a partne-
rekkel; (3) minimalizálása 
lehetőségeit befolyásoló a 
jelöltek kiválasztására
Értékelési mutatók - egyér-
telműen mérhető mutatókat 

jövőbeli értékelését az egyes 
változás, ami a cél a modell; 
(4) időt takarít meg a kivá-
lasztási és a szervezet a kö-
zösség, valamint az azt köve-
tő bejegyzés a résztvevők.

A részletes leírást, a profilt, 
és az előzetes feltételeket, 
elérve a megállapodás van a 
fő partnerekkel és ellenőrzé-
sét a hitelesítő ECOR Tanács 
valamennyi biztosítja függet-
lenségét csapat dolgozik a 
belépési oldalon a program.
A kockázat azonban, amely-
nek részletes leírását a profil 
korlátozza a kör potenciális 
jelöltek.

Tervezése és fejlesztése a 
lakossági oldalon

Az élőhelyén a Közösség 
felújítás és hogyan kell meg-
szervezni az élet ott, függ 
a környezetet, amelyben 
megvalósul. Az elsődleges 
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feltétele az, hogy megkeres-
se a maximális elszigetelten 
a többi börtönnépességet 
és szubkultúra A minimális 
követelmény, hogy biztosítsa 
lehetőségét a közösségi élet, 
a képzés és a konzultációs 
folyamatot. Ez azt jelenti, 
legalább egy irodában egyéni 
munka, és egy terem csopor-
tos munkát. A sejteket kell 
kezdeni a minimális európai 
szabványok bűnelkövetők 
gyógykezelését. Miután egyes 
sejt mindenki számára nem 
kötelező, de elég személyes 
teret és lehetőséget a ma-
gánélet és a biztonság kell 
biztosítani. Különböző beál-
lítások kedvez a különböző 
körülmények között.

(1) implementációja egy 
ECOR program magas 
biztonsági / zárt típusú lé-
tesítmények: Általában csak 
minimális fent leírt feltételek 
vonatkoznak.

(2) megvalósítása egy ECOR 
program általános / félig nyi-
tott típusú rendszer - a tete-
jén a minimális feltételek, ott 
lehet egy kis konyha, külön 
helyet a család konferenciák 
és látogatások, természetesen 
keretein belül készült a nem-
zeti jogszabályok.

(3) implementációja egy 
ECOR program alacsony 
biztonság, nyitott típusú 
rendszer - a Közösség he-
lyiségen kívül a börtön. A 
konyha blokk kötelező. A 
tagok a Közösségnek képes-
nek kell lennie, hogy maguk 
szervezzék életüket - a sze-
mélyes és kollektív higiénia 
élelmiszerek előállítása so-
rán, és feladatokat, aszerint, 
hogy azok a készségek és 
szakaszában adag mondat. 
A tagoknak a jogot, hogy 
rendelkezik némi korlátozott 
mennyiségű pénzt, és ők is 
vásárolni dolgokat a rendel-
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kezésre álló üzletek. Ők még 
mindig intézkedések hatálya 
alá tartozó biztonsági tagjai a 
Közösségnek, de ez nagyobb 
ellenőrzést a birtokában til-
tott áruk és anyagok.
(4) végrehajtási ECOR prog-
ramok az intézeten kívül 
- amellett, hogy a fenti, ott 
lehet a helyiség családi láto-
gatások, a kis műhelyek, mely 
mintaként szolgálhat a szak-
képzés, illetve, hogy készítsen 
néhány árut rendelésre a he-
lyi közösség.

Távon a szervezet az élet a 
közösségben, minden hason-
lít a Közösség visszaállítás 
nyitott típusú rendszerek, 
eltekintve a más által végzett 
ellenőrzések börtön személy-
zete. A ECOR programban a 
vezérlés szabályok betartása 
végzi személyzet a szervezet, 
az önkéntesek és a régi tagok. 
Ez a fajta ellenőrzés céljából 

folytatott megfigyelni a jogo-
kat a rabok, a változásokért, 
és a hiányzó megsértésének 
szabályok tartózkodásuk so-
rán a Közösségben.

Figyelembe véve a módo-
zatait a különböző ECOR 
programok eltérő helyze-
tekben, akkor kell dönteni, 
együtt a partnerekkel, és 
figyelembe véve a kapacitás, 
hol kell elhelyezni a Közös-
ség maga.

Szempontjából biztosítsa 
a forrásokat, helyezze azt 
a keretében egy börtön a 
legkevésbé kockázatos meg-
közelítés. Ott az a program 
végrehajtására fog összpon-
tosulni a tervezett tevékeny-
ségek, a munka az elkövetők, 
és az önkéntesek képzésére.

Ha a ECOR program börtö-
nön kívül, szüksége lesz egy 
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épület, a pénzügyi források, 
a szakemberek és az önkén-
tesek, hogy a programot. Eb-
ben az értelemben, ha nincs 
a pénzügyi támogatást az 
állam, az önkormányzatok, 
vagy / és más partnerekkel, 
akkor legyen nagyon óvatos 
értékelésekor fenntartha-
tóságát ECOR börtönön 
kívül, ahol az összes alapvető 
szükségleteinek a foglyokat 
gondoskodott , és azt, hogy a 
kockázat nem túl magas.

Egy másik pont kapcsolódik 
a életkörülményeit elkövetők 
részt vesz egy ECOR prog-
ramot, az, hogy legyen a le-
hető legjobban hasonlítanak 
az életkörülmények a többi 
fogva tartottak (ha a program 
keretében végzik, a börtön), 
vagy hasonló lehető életmi-
nőségét, a helyi közösség 
(ha a program a börtönön 
kívül). Ha a feltételek tekin-

tik túl jó, és nagyon eltér az 
általános szintje az adott ösz-
szefüggésben van a veszélye, 
hogy érzéseit elitizmus akár 
a közösségen belül, illetve 
azok között, azon kívül - más 
foglyok, a személyzet az in-
tézmény, és a helyi közösség.

Személyes szinten ez pro-
vokál típusú „nosztalgia” 
kiadása után a jól rendezett 
közösségi élet. Másrészt, 
a kontextus szintjén, nem 
lehet példányai ellenállás és 
a szabotázs a ECOR tevé-
kenységeket. A másik véglet, 
ott lehet kísérleteket viszont 
ECOR egyfajta kirakatren-
dezés az intézmény. Mindkét 
megközelítés nem kedvező a 
fenntarthatóság a modell. A 
jövőben a helyreállító közös-
ség kell alapulnia a megértése 
a mély értelme és haszna a 
személyiség megváltozása az 
elkövető.
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Résztvevők toborzása:
Az a követelmény, a részt-
vevők vehetnek számos for-
mában és elérendő, több fel-
vételi szakaszban. A ECOR 
EGSZB tájékoztató rendez-
vények szervezése a poten-
ciális résztvevőket, ahol a 
funkciók a ECOR programot 
is be kell mutatni, valamint 
a követelmények és az alkal-
massági feltételek. Felméré-
sek lehet kiadni a potenciális 
résztvevők. A családok a 
potenciális szereplők is meg-
hívást tájékoztató rendez-
vények és eldöntheti, hogy 
önként, ha nem akarják, hogy 
működjön együtt a program. 
A ECOR bizottság ezután, 
hogy a kiválasztás szerint az 
előzetes értékelést a jelölt és 
a gondolkodás lehetséges a 
programon belül.

Az eljárásnak átláthatónak 
kell lennie, és kritériumok 

kidolgozása előtt, valamint 
a rendelkezésre álló vala-
mennyi jelölt, így biztosítva 
az átláthatóságot. A kivá-
lasztási eljárás tartalmaznia 
kell egyértelműen mérhető 
mutatók egyértelműen jelzik 
az egyén jogosultsági talán 
pontrendszer. Ez nem lehet 
önkényes eljárás, és tartal-
maznia kell valamilyen for-
mában a kockázatértékelés. 
Az adatokat lehet gyűjteni a 
büntetés-végrehajtás, a sze-
mélyes adatok benyújtása a 
jelentkező, és a személyes 
interjúk és tesztek által vég-
zett külső szakemberek.

Míg nem lesz korlátozza a 
résztvevők száma, akik részt 
vehetnek a teljes program, 
akkor lehetséges, hogy a szá-
mos tevékenység kerül sor a 
ECOR oldalon, amely lehet 
nyitott más érdekelt szaba-
dult és fogvatartott, bár koc-
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kázatértékelést kell irányítani, 
hogy korlátozza az esélye, 
potenciálisan veszélyes részt-

vevők negatívan hat az elért 
ECOR résztvevők.

5.4. ÖNKÉNTESEK TOBORZÁSA

Toborzás és kiválasztás az 
önkéntesek fontos lépések 
megvalósítása ECOR progra-
mokat, mivel az önkéntesek 
egyik kulcsfontosságú eleme, 
hogy a kívánt változást. Ezek 
a pozitív példakép, akire 
a személyiség az elkövető 
kapcsolódik, és akin keresz-
tül az elkövető kisajátítja az 
új modell a viselkedés, és az 
élet nem bűncselekmény. 
Ahogy a csapat készül, hogy 
indítson a ECOR, jó lenne, 
hogy készítsen egy profilt 
az önkéntesek, ugyanúgy, 
ahogy előkészíti a profilt a 
résztvevő a közösségben. 
Természetesen egyik krité-
rium, amely lehetővé teszi 
egy önkéntes a program, ez 
a szakmai képesítés nélkül 
azonban minimalizálva azok, 
nagy figyelmet kell fordítani 

az önkéntes lejárata, és hogy 
képesek állni etikai kódexe a 
közösség, annak ellenére, az 
ellenállás fognak találkozni, 
mind a közösség, és a bör-
tönben. Különösen fontos, 
hogy vizsgálja meg a követ-
kezőket:

(1) A motívumok való rész-
vétel, a látás, a börtön és a 
fogvatartottak. Előfordul, 
hogy a lelkesedés és a kész-
ség, hogy vegyen részt a pro-
jektben, generálja romantikus 
elképzelések a világ börtö-
nök, amelyeket elszakadt a 
valóságtól. Az ilyen hozzáál-
lás megzavarja a feladatainak 
végrehajtását az önkéntesek 
és problémákhoz vezet a tel-
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jesítményt a csapat, és a kap-
csolatok az a közösség tagjai, 
és a partnerekkel.

(2) Az előítéletek és sztereo-
típiák - ami fontos, itt van 
a képesség az ember észre, 
hogy az ő / saját előítéle-
tek mutatják a viselkedést, 
és fáj a másik, bonyolítja a 
kapcsolatot. Természetesen 
megvizsgáljuk is, jelenléte 
előítéleteket és sztereotípiá-
kat, amely közvetlen kapcso-
latban áll a munka elkövetők 
és családjaik.

(3) Követelmények a partneri 
intézmények - jó lenne, ha 
a profil az önkéntesek és a 
külső szakértőket dolgoztak 
ki közösen a fő partnerségi 
intézmény. Például a bünte-
tés-végrehajtási rendszer le-
het követelményeket a külső 
szakértők - nincs meggyőző-
dés, bármilyen típusú, nem 

rokonok büntetésüket töltik, 
a börtönben az önkéntes 
akarja szolgálni, stb.

Egy másik fontos szempont 
a munka egy önkéntes csapa-
tot, hogy nem funkcionális 
elemzését a szerepet a csapat, 
köztük a elosztását szerepek 
a csapaton belül, meghatá-
rozva azokat, amelyek értel-
mében a hosszú távú elköte-
lezettség, és azokat, amelyek 
nem, és azonosítja a kockázat 
a program indulása, aki nem 
tudja folytatni a munkát a 
projektben.

Figyelembe véve legalább 
a két tényező, akkor képes 
lesz arra, hogy meghatározza 
azokat a szerepeket, amelyek 
biztosítani kell, és csökkenti 
annak kockázatát, hogy indu-
lás, akár egy átmeneti, csök-
ken a teljesítmény a tartalom 
leszállítása. Egyéb intézke-
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dések meghatározása lehet 
bizonyos minimális számú 
fizetett álláshelyeket. Ami az 
önkéntesek, hogy lehet ren-
delni különböző szerepeket 
hosszúsága szerint az elkö-
telezettség, a tevékenységek 
típusa és a szakmai kompe-
tenciák.
Egy példa a másik intézkedés 
azzal a céllal, kezelése és ter-
vezése a munka a csapat, az 
egész rendszer a csatlakozás, 
a képzés, alaptevékenysége, 
és a munkaviszony megszün-
tetése a ECOR programot. 
Az írásos kérelmet és benyúj-
tása a személyes adatok, a 
kiválasztási eljárások, aláírása 
önkéntes megállapodás vagy 
szerződés, amely egy csomó 

részletek a tevékenységek, 
beleértve óra érintett, és 
végül kibocsátott igazolás, 
amely az önkéntes, bemutat-
va a képzés, a tapasztalatok 
és kompetenciák ő vagy ő 
szerzett.

A legtöbb jól megalapo-
zott önkéntes szervezetek 
alakultak ilyen modelleket 
munka önkéntesekkel. Meg 
kell használni, amelyik a leg-
inkább megfelel a szervezeti 
kultúra. Ha már van ilyen 
tapasztalata, ellenőrizze, hogy 
milyen esetben van összefüg-
gésben létrehozásáról ECOR 
programot, és alkalmazkod-
nia kell.
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5.5. AZ ÉRINTETTEK TELJES RÉSZ-
VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Mit jelent a programban való 
teljes részvétel?
A belépés a programot lehet 
tekinteni keresztül formális 
és informális alkatrészek.
A formális bejegyzés - miu-
tán a jelölt sikeresen kijelölt, 
akkor kap egy helyet a Kö-
zösség aláírta a szerződést 
részvétel / Nyilatkozat be-
tartása etikai kódex / Nyilat-
kozat betartása a szabályok 
és rendelkezések a közösség. 
Mindez kísérheti kinevezése 
a mentor, a személy, hogy 
valaki a régebbi a közösség 
tagjai, azzal a feladattal, hogy 
támogassa a gyorsabb integ-
rálása a jövevény a közösség.
Az informális része a belé-
pési kezdődik már a színpad 
információt a jövő jelöltek a 
kiválasztási folyamat, ami lesz 

gyakorlatilag lépései közötti 
bizalomépítés ECOR csapat 
és a potenciális résztvevők. 
Emiatt az egész eljárás átlát-
hatónak kell lennie, és már 
ebben a szakaszban azokat 
az értékeket és a magatartási 
kódex, amely a követendő 
Közösségbe történő visszaál-
lítás volt megfigyelhető.

Egyes esetekben, a beveze-
tése a résztvevők előzi előze-
tes készítmények bevitellel, 
amely különbözik minden 
ECOR oldalon. A többiek, 
az integrációs és a bizalo-
mépítés kezdődik, amikor a 
belépés a közösség.

Lehet választani minden 
egyes ilyen megközelítések 
bevezetése és aktív integrá-
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lása az új résztvevők a prog-
ram. Ha nem független a 
résztvevők kiválasztása, vagy-
is azt már többnyire történik 
a büntetés-végrehajtás, fon-
tos, hogy tartalmazza a jelen-
leg kidolgozás alatt a belépés, 
így lehet létrehozni kapcsola-
tot, és bizalom kiépítéséhez, 
mielőtt belépett a közösség 
tagjai. Így a jelölt lesz a le-
hetőség, hogy megalapozott 
döntést hozhassanak, több 
információt és részleteket 
a program, beleértve az ér-
tékeket, amelyeket meg kell 
követni, és a csapat, hogy fog 
végrehajtani őket. Ez ahhoz 
vezethet, hogy a változás az 
elme, de ez nem baj, te, ha 
ez történik, akkor jobb, ha 
most, mint később.

Egy másik fontos szempont, 
hogy tartsa szem előtt, hogy 
akkor is, ha semmit sem je-
lent annak előkészítése és 

bevezetése, a csoport és a 
közösség egésze megy ke-
resztül ez a folyamat minden 
egyes alkalommal, vannak 
újonnan, és a Közösség és az 
új tagállamok , próbára teszi 
a korlátokat és érvényesítse a 
közös értékeket és normákat 
minden egyes alkalommal. 
Sokat segít, ha ezt figyelem-
be venni, különösen olyan 
helyzetekben, amikor tagjai 
a program megpróbálja he-
lyettesíteni az értékek a kö-
zösség.

Mik minimumkövetelmé-
nyek?
Elfogadva, hogy részt vegye-
nek a programban, a részt-
vevők hivatalosan elfogadja, 
hogy vegyenek részt minden 
tevékenységét. Természe-
tesen később olyan esetek, 
az ellenállás és megpróbálja 
visszautasítani egyes tevé-
kenységek, illetve a szelek-
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tív róluk. Az egyik ECOR 
oldalak úgy döntött, hogy 
30% -a nem vesznek részt a 
tevékenységekben anélkül, 
hogy komoly ok kell vezetnie 
kizárást a közösség. Lehet 
létrehozni a saját szabvány 
vagy használja a meglévő 
modellek. Az egyik itt leírt, 
jól mutatja azt a racionális 
mechanizmus, érthető és el-
fogadott minden oldalról.

Hogyan lehet motiválni a 
résztvevőket, hogy vegyenek 
részt a programban?
Az orientáció szakaszában 
tudtuk gyakran úgy érzik, 
hogy szükség van a további 
erőfeszítéseket a motiváció 
az a közösség tagjai. Az el-
lenállások előforduló, mind 
a részét a közösség felé a 
jövevény, vagy fordítva, eset-
leg eltántorítani attól, hogy 
azokban az erőfeszítéseiben. 
Mégis, ez jó, hogy felszá-
molja a kétségek és faragni 

a teret az elmék találkozása, 
ez a világnézet, az új tag, és 
a „közösségi” nézetek, nor-
mák, értékek. Ha nem figyel, 
vagy ami még rosszabb el-
hanyagolják a jelentősége 
ebben a pillanatban, vezethet 
indulások tagok, elutasítása 
miatt a tag kimutatni erőfe-
szítéseket az integráció, vagy 
elutasításáról a résztvevő által 
a közösség. Ha a csapat nem 
mutat érzékenységet Ezek-
nek a fejlesztéseknek, akkor 
válni a közösség, sőt, ez 
esetleg más üzenetet az kije-
lenthető, hogy minden egyes 
ember fontos, és érdemes az 
egyenlő bánásmód és tiszte-
let. Másrészt, a figyelem és a 
barátságos hozzáállást, a tisz-
teletben tartása az érzelmek 
minden egyes embert, és arra 
törekszik, hogy kell érteni, 
válhat egy erős tényező a 
motiváció, együtt igényeinek 
kielégítése az egyén.



112

Mi történik, ha a résztvevők 
nem kellőképpen részt a 
programban?
Már említettük, hogy nem 
vett részt több mint 30%-ban 
a tervezett tevékenységeket 
anélkül, valódi okok vezet-
hetnek kizárását a program-
ból. A tag kizárható, valamint 
azért, mert a folyamatos 
törés a szabályok ellenére az 
aktív részvételt. Ez jelenthet, 
hogy a személy nem integrá-
lódott a közösség és / vagy 
azért, mert bizonyos vonásai 
személyiség, szüksége van 
korlátok között a szankciók. 
Ez annak a jele, hogy az em-
ber nem hajlandó részt venni 
a közösségi élet, ahol min-
denki fontos szerepet játszik, 
és a funkciók önállóan. Nyil-
vánvaló, hogy a szóban forgó 
személy nem kész alkalmaz-
ni. Ha figyelembe bizonyos 

ritmus, gyakorisága, intenzi-
tása az ellenállás, és megsér-
tésének adott szabály, akkor 
jobb, ha együtt megvizsgálja 
a közösség, az okokat, és a 
tükörképe E szabály alapján 
a résztvevők. Nagyon való-
színű, hogy az általunk prog-
ramozott vagy a bevitt egy 
norma, ami nem lényeges, 
hogy a közösség, vagy nem 
érthető. Ez nem az a kérdés, 
visszavonuló szabályok és 
normák, hanem inkább az, 
hogy készen „hallani” a ta-
gok a program, akik ismerik 
a legjobban az igényeiknek. 
Még ha nyitottak vagyunk, 
és készen áll, hogy fontolja 
meg a változást, a szabályo-
kat, még mindig lehet, hogy 
a hibákat, különösen, ha 
alkalmazkodva a modellt mi 
összefüggésben.
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5.6. LISTA A VISSZATEKINTÉS ÉS A 
MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉRDEKÉBEN-

Reflektálva és értékelve a 
gyakorlati példákat az ECOR 
programban:
Annak érdekében, hogy 
hasznos, mind azoknak, akik 
most kezdik, és most, hogy 
azok, akik a modell alkalma-
zásáról már fogjuk használni 
összeállított lista szerint 
Maguire et al. (2010) az ösz-
szefüggő kritériumokat sike-
res működéséhez bármilyen 
program (idézi Losel, 2012: 
1003). A táblázatban szerep-
lő adatok 5,3 alábbi gyűjtött 

adatok az előzetes kutatást 
végzett Wilson. Vannak olyan 
területek, amelyek inkább 
ismertetett, illetve az adatok 
hiányoznak, de ez nem je-
lenti azt, hogy nem terjed ki. 
Részletesebb információt, 
akkor fordulhat az érintett 
szervezetek részt vesznek a 
projektben ECOR. Így vagy 
más, a kommentárok nem írt 
a rendelkezésre álló adatok 
alapján.
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Table 5.3: Criteria for evaluation and quality control (Existing ECOR program-
mes)

A modell a változás, a leírásban rögzített alkalmaznak minden ECOR oldalak, mindegyiknek megvan a részleteket. 
Néhány modell lehet összpontosító konkrét szükségességét a jogsértők, mint ahogy az a Kék Kereszt - a 
kábítószer-használat és a kapcsolat a függőség a bűnözői magatartás, vagy az esetben integrációs Society, ha 
hiányoznak a hazai és családtámogatási lehet mutatni, mint egy közös speciális igények vannak. Tehát van itt 
homogén csoport résztvevőinek alatt egyetlen kritérium kívül a mondatot. Másodszor, ez határozza meg az 
általános iránya beavatkozások törekszik változás ebben a közös jellemzője, tekintik oka már jogsértéseket és 
kockázati jövőbeli bűncselekmények. A másik ECOR foglalkozik a bűnözői magatartás általános és munka 
valamennyi területen az igények.

5.2 táblázat világosan mutatja a kritériumokat a felvételi jelöltek az adott ECOR oldalakon. Ami fontos, hogy nem, 
és követni a jövőben, hogy törekedjen a maximális lefedettséget ezeknek a kritériumoknak objektíven mérhető 
mutatókat. Természetesen a lehető legnagyobb mértékben. Az előkészítő munka, leírások, mérések a bejáratnál 
a program bővül a lehetőségek értékelését a változás később, valamint hogy segítse a meghatározása a konkrét 
igényeinek minden résztvevő és tennivaló vele. Egy érdekes megközelítés integrálása a társadalom számára. 
Lettországban, ahol a felvételi alapján nyújtják a sürgős szükségleteinek a volt rab, néha csak miután egy telefon 
beszélgetés.
Jó lenne, hogy írjon az eljárás az első kapcsolatfelvétel, valamint a kritériumok felvételi azok számára, akik 
segítségre szorulnak, például a szociális feltételek a jelölt, ajánlása a szociális szolgáltatások az önkormányzat, stb 
Ha egy ilyen mechanizmus létezik , de a művelet csak informális, akkor jobb, hogy írja le, és kapcsolja be az 
eljárást, elfogadták a csapat és a partnerekkel.

Ez a kritérium vonatkozik minket ismét a bejáratnál a program és az eljárások zajlanak ebben a szakaszban. 
Ahhoz, hogy a modell a változás felé valós és megfelelő igényeit a bűnözők jelentős kockázat értékeléséhez 
befolyásoló tényezők a bűnözői magatartás. Ennek egyik módja, hogy részletesen ismerteti PF Bulgária. A 
kockázat értékeléséhez történik a külső szakértő ugyanezen eszközök felhasználásával, mint a börtön személyz-
ete. Az egyik bejárat kritériumok átlagos vagy alacsony kockázatot a visszaesés, értékelik a börtön személyzete, 
mind a téma, és a zónákat a kockázat. Ez része az előzetes dokumentációs munka értékelésére jogosultság a 
jelölt. A bejáratnál a kiválasztási eljárás, a csapat PF Bulgária tanulmányozza a veszélyeztetett zónák, a korábbiak-
ban műszer őket. Különben is, egy teszt gondolkodás készségek, és a strukturálatlan interjú, szintén része a 
kiválasztási eljárás. Ez adja a csapat egy világos képet a jövőbeni munka, lehetővé teszi, hogy létrehoz a probléma 
térképen (vagy "a változás térkép", mint a csapat nevezi). Ez mind az egyén és a közösség szempontjából. A 
"változás térkép" a csapat jelzi a mozgásokat a zónák meghatározása a kritikus, azonban az új zónák is megjelen-
hetnek, mint olyat. A újra a kockázati végzi a börtön személyzete, míg a "változás térkép" lesz instrumentális, ami 
a beavatkozások és a változások, ha mérhető, vagy csak feltevések a csapat, ha nem mérhető ebben a szakasz-
ban.
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A modell a változás, a leírásban rögzített alkalmaznak minden ECOR oldalak, mindegyiknek megvan a részleteket. 
Néhány modell lehet összpontosító konkrét szükségességét a jogsértők, mint ahogy az a Kék Kereszt - a 
kábítószer-használat és a kapcsolat a függőség a bűnözői magatartás, vagy az esetben integrációs Society, ha 
hiányoznak a hazai és családtámogatási lehet mutatni, mint egy közös speciális igények vannak. Tehát van itt 
homogén csoport résztvevőinek alatt egyetlen kritérium kívül a mondatot. Másodszor, ez határozza meg az 
általános iránya beavatkozások törekszik változás ebben a közös jellemzője, tekintik oka már jogsértéseket és 
kockázati jövőbeli bűncselekmények. A másik ECOR foglalkozik a bűnözői magatartás általános és munka 
valamennyi területen az igények.

5.2 táblázat világosan mutatja a kritériumokat a felvételi jelöltek az adott ECOR oldalakon. Ami fontos, hogy nem, 
és követni a jövőben, hogy törekedjen a maximális lefedettséget ezeknek a kritériumoknak objektíven mérhető 
mutatókat. Természetesen a lehető legnagyobb mértékben. Az előkészítő munka, leírások, mérések a bejáratnál 
a program bővül a lehetőségek értékelését a változás később, valamint hogy segítse a meghatározása a konkrét 
igényeinek minden résztvevő és tennivaló vele. Egy érdekes megközelítés integrálása a társadalom számára. 
Lettországban, ahol a felvételi alapján nyújtják a sürgős szükségleteinek a volt rab, néha csak miután egy telefon 
beszélgetés.
Jó lenne, hogy írjon az eljárás az első kapcsolatfelvétel, valamint a kritériumok felvételi azok számára, akik 
segítségre szorulnak, például a szociális feltételek a jelölt, ajánlása a szociális szolgáltatások az önkormányzat, stb 
Ha egy ilyen mechanizmus létezik , de a művelet csak informális, akkor jobb, hogy írja le, és kapcsolja be az 
eljárást, elfogadták a csapat és a partnerekkel.

Ez a kritérium vonatkozik minket ismét a bejáratnál a program és az eljárások zajlanak ebben a szakaszban. 
Ahhoz, hogy a modell a változás felé valós és megfelelő igényeit a bűnözők jelentős kockázat értékeléséhez 
befolyásoló tényezők a bűnözői magatartás. Ennek egyik módja, hogy részletesen ismerteti PF Bulgária. A 
kockázat értékeléséhez történik a külső szakértő ugyanezen eszközök felhasználásával, mint a börtön személyz-
ete. Az egyik bejárat kritériumok átlagos vagy alacsony kockázatot a visszaesés, értékelik a börtön személyzete, 
mind a téma, és a zónákat a kockázat. Ez része az előzetes dokumentációs munka értékelésére jogosultság a 
jelölt. A bejáratnál a kiválasztási eljárás, a csapat PF Bulgária tanulmányozza a veszélyeztetett zónák, a korábbiak-
ban műszer őket. Különben is, egy teszt gondolkodás készségek, és a strukturálatlan interjú, szintén része a 
kiválasztási eljárás. Ez adja a csapat egy világos képet a jövőbeni munka, lehetővé teszi, hogy létrehoz a probléma 
térképen (vagy "a változás térkép", mint a csapat nevezi). Ez mind az egyén és a közösség szempontjából. A 
"változás térkép" a csapat jelzi a mozgásokat a zónák meghatározása a kritikus, azonban az új zónák is megjelen-
hetnek, mint olyat. A újra a kockázati végzi a börtön személyzete, míg a "változás térkép" lesz instrumentális, ami 
a beavatkozások és a változások, ha mérhető, vagy csak feltevések a csapat, ha nem mérhető ebben a szakasz-
ban.
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Minden ECOR helyek alakultak világos képzési programok és a használat kipróbált képzési módszerek. Néhány 
teljesen megfelelnek a nemzeti oktatási rendszer, így a szintek és osztályok szerzett teljes körűen elismerik. 
Hatálya az oktatási és képzési program között - néhány rajtnál műveltség egészen tanúsított szakképzés, mások 
dolgoznak csak bizonyos szintet. Vannak olyan esetek, mind a képzés informális. Hatékonyságának mérése 
történik alapján vizsgák / vizsgálatok által szervezett külső oktatási intézményekben. Ami a nem hivatalos 
oktatás, a megszerzett készségek kiértékelése révén részvétel csoportos vagy egyéni feladatok előtt benyújtott 
közösség és a szakemberek az érintett körzetekben. Project Mirijam Lettországban érdekes példa, mint az összes 
képzési keresztül történik művészettörténeti és a vallás, az irodalom, a zene, a színház, az iparművészet. Az 
általuk használt klasszikus előadás osztályok, hanem a beszélgetések, felolvasások, amatőr színházi előadások. A 
ciklus az oktatási tevékenység kapcsolódik a hagyományos iskolai évben. Minden ciklus végén egy színdarab 
előtt rabok, művészek, egyházi képviselők, és a közösség.

A ECOR modell változás két fő irányból - résztvevő készségek és a személyes fejlődés. Úgy lehet tekinteni, mint a 
szociális készségek, amelynek célja a hang kapcsolatok és közösségi integráció. Vannak más ismeretek - 
számítógépes ismeretek, a szakmai gyakorlati képzést és minősítést, lehetőségek az álláskeresés és a hosszú távú 
foglalkoztatás, a vállalkozás. Minden ECOR helyek kialakítására törekszik a közösségi élet szociális készségek 
különböző formákban - beszélgetések a Közösségben Tanács különböző problémák megoldásában, tematikus 
viták vagy csoport tükröződések és megosztása, aktuális kérdések a mindennapi élet a közösségben, vagy vitát a 
jövőben.

A teljes program időtartama a 9-24 hónap, a logikája ez a program, hogy elég időt kisajátítsa és integrálása az új 
készségek, tudás, értékek és attitűdök. Minden oktatási tevékenységek tenni igényei szerint az oktatási standar-
dok, amikor csatlakozik a formális oktatás. A tevékenységek programozott módon, hogy egyensúlyt osztályok, 
személyes időt, munkát és a közösségi élet.
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Kapcsolat a család és a barátok, a megfelelő arány, a munkával való elégedettség, az egészségügy, az oktatás, a 
szabadság. A zónák feltüntetett itt szerint a résztvevők a program, a legtöbb motivációs tényezőket, amelyek 
befolyásolják a jövőbeni viselkedését. Minden kísérleti helyszínek fedezi ezeket a zónákat, vagy legalábbis 
megpróbálja befolyásolni őket, azzal a céllal, hogy támogassa a személyiség növekedését.

A fogvatratottak 
motivációjának 
hangsúlyozása
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Ebben ECOR helyszínen börtönében Vratsa, a folyamatos értékelési végzi börtönigazgatás, amely előkészíti 6 
havonta újra kockázatok értékelésére vonatkozó tényezők a visszaesést. A ECOR szakemberek vesznek részt 
ebben a folyamatban, naprakész vezetése a "változás térkép" az egyes résztvevők.
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Egységes 
programok

Megfelelő 
kiértékelés

5.7 ÚJ MEGKÖZELÍTÉSEK ÉS 
STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA A 
JÖVŐBEN

Mi kell gondolni tekinteté-
ben a társadalmi változások, 
a politika, a gazdaság és 
hogyan ECOR továbbra is 
fejleszteni?

Mit kell figyelembe venni, 
mint a modellt alkalmazzuk 
az, hogy a társadalmi, politi-
kai és gazdasági folyamatok 
az elmúlt 20 évben rendkívül 
dinamikus és jövőbeni válto-

zások lesznek nagyon nehéz 
megjósolni. Feltételek válto-
zik hirtelen, kihívást jelentő 
egész ágazat a társadalom. 
Mindez tükrözi, valamint a 
kipróbált ECOR modell. Az 
egyik tendencia az elmúlt 
időszakban a jelentős növe-
kedés a külföldi állampolgá-
rok száma a börtönökben a 
Nyugat- és Közép-Európá-
ban. Ez megnehezíti a hoz-



117

záférést az összes integráló 
tevékenységét, mert a nyelvi 
korlátok és a vallási, kultu-
rális, és egyéb jellemzőit. A 
jogszabályi intézkedések, 
amelyek bizonyos bűncselek-
mények és szabálysértések, 
például impozáns rövid ha-
tékony szabadságvesztést is, 
amelyek rövidebbek, mint 
az optimális szükséges mini-
mális a modell, azzal a céllal, 
személyisége megváltozik. 
Másrészt, a figyelmet a társa-
dalom felé fordul más típusú 
bűncselekmények, míg a jog-
alkotó igyekszik alkalmazni 
alternatív büntető szankciók-
ra kívül hajtják börtönökben. 
A túlnépesedés börtönök 
kötelezi a börtöntisztek nem-
zeti szinten, és ami azt illeti, a 
börtön rendezők, hogy kor-

látozza programok, beleértve 
ECOR oldalak, amelyeket 
meghatározott összefüggés-
ben a börtönből. Gyorsan 
változó politikai, gazdasági 
és társadalmi légkör ró nehéz 
körülmények megfigyelésére 
és mérésére hatása.
A zónák itt leírt, és biztosan, 
lehet, hogy több kell, hogy 
legyen a hangsúly az ösz-
szes érdekelt fél indításakor 
ECOR programot. A nagy 
alkalmazkodóképessége a 
projekt bizonyította a ké-
zikönyvben egy jó alapot 
érkező jó döntéseket, de a 
szükség komoly elemzését, 
figyelembe véve az egyre 
gyorsabban változik meg a 
különféle helyzetekben.
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Összefoglaló

• Az ECOR program indítása helyszínen igényel előkészítő munkát és 
jelentős közös erőfeszítés az összes partnertől.

• A külső szakemberek hordozói a szakértelem és a funkcioná-
lis minőség, ami meglehetősen értékesek a jövőben munkát az 
elkövetők, de a belső szakemberek, akik ismerik a körülményeket, a 
különlegességét, jogi lehetőségeit és korlátait sokkal jobb. A közös 
előzetes alapos megbeszéléseket minimálisra csökkenti a jövőben 
nehézségek alkalmazása során a modell, nagyobb hatékonyság, és 
lehetőségeket szorzás.

• Nem kétséges, az előkészítő munka munkaigényes és időigényes 
folyamat. Ez jó, hogy tervezni elég idő erre, és annak ellenére, hogy 
a motiváció és a vágy, hogy a kezdete az alkalmazás tevékenységét, 
hogy tegyenek meg minden előzetes lépést, csatlakozik az interakció 
és felelősségi körét, a szabályok és rendelkezések a külső szakértők, 
és végül, de nem utolsósorban megteremtése szükséges élet-
körülményeket a szakosztály / egység szerint a vonatkozó szabály-
okat és a környezetet, amelyben a modell kerül alkalmazásra.

• Kidolgozása világos értékelési kritériumok és a minőség-ellenőrzés 
hasznos lesz a partnerek a fejlesztés a modell, és a folyamatos keresés, 
a fejlesztések. A csatolt mintának szolgálhat úgy is, mint egy felülvizs-
gálatának kész elindítani a projektet.

• Létezik egy egyértelmű modell, nyomon követése és minőség-el-
lenőrzési hozza bizonyosság, türelmet, és erősítik a bizalmat a part-
nerek között.

• A fenntarthatóság biztosítása a projekt, akkor ajánlott, hogy készítsen 
egy tiszta profilt az egész csapat, mind a belső és a külső szakértők, az-
zal a céllal, meghatározó kockázati zónák, és amely őket a megfelelő 
intézkedéseket.
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PART 6 – BEFEJEZÉS ÉS 
VÉGKÖVETKEZTETÉS

6.1. ÖSSZEGZÉS

Használata ECOR modell 
négy országban engedé-
lyezett számos szervezet, 
hogy teszteljék annak alkal-
mazhatóságát a különböző 
összefüggésekben és a kü-
lönböző nemzeti börtönben 
rendszerek Európában. Az 
eddigi eredmények biztatóak, 
az érintettek - a partner szer-
vezetek, a rengeteg résztvevő 
önkéntesek a megvalósítás, 
és a börtön rendszer tár-
hely ilyen programokat. A 
szervezetek továbbra is meg 
kell tenni a további erőfe-

szítéseket a ECOR program 
szorzás, javasolva, hogy a 
program a nemzeti bünte-
tés-végrehajtási, szociális 
szolgáltatások, a helyi ható-
ságok és közösségek tétele 
támogatást minden érdekelt 
civil szervezeteket és más 
intézmények.

Természetesen, a modell le-
het hasznos és hasznosítható 
döntéshozatal területén az 
alternatív szankciók végre 
szabadság, a terület megfe-
lelő és preventív utáni bün-
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tetés-ellátás korábbi fogva a 
legmagasabb kockázatú idő-
szak után azonnal kiadás. A 
börtönökben a program segít 
elérni a küldetést a büntetés, 
azaz a változás személyiség 
és a helyreállítás az elítélt az 
élet nélkül bűncselekmény.

Természetesen, a bevezetése 
a modell egy kihívás, hogy 
az érintett szervezetek, az 
intézmények, valamint a helyi 
közösségek, mert mindent 
egybevetve, ez egy széles, 
aktív és egyenlő együttműkö-
dés kedvéért az átfogó reha-
bilitációs foglyok és korábbi 
fogva.

Amellett, hogy ez a kézi-
könyv, a ECOR projekt 
készített egy sor források, 
amelyet fel lehetne használni 
a jövőben, beleértve a mód-
szertant képzési érdekelt 
feleket, szakemberek és ön-

kéntesek, videó dokumen-
tumfilmek sikeres ECOR 
végrehajtás, és szigorú tár-
sadalmi kutatások körében 
résztvevők során kísérletezik 
fázisban.
Lehet, valamint létrehozni a 
személyes kapcsolatot mind-
egyik a tanácsadó nemzeti 
szinten, valamint a tagok és a 
nemzetközi csapat, akik áll-
nak a jövőbeli fejlődés és ter-
jesztése a modell. Mi jelzi azt 
is, hogy különös figyelmet 
szakértők és vezetők:
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• Tobias Merckle - ECOR “Börtön a szabadságban”, fia-
talkorú elkövetők, együttműködés állami hivatalokkal. 
e-mail: TMerckle@seehaus-ev.de 

• Roszík Gábor, Katona Csilla és Magyari Márton – Az ECOR 
program a börtönökben. Állami intézetek és hivatalok 
mozgósítása, pátfogó szolgálatok, civil szervezetek, 
helyi közösseggel és egyházakkal való együttműködés.                                                                                                                     
e-mail: bortonmisszio@gmail.com 

• Yuri Kapustin - ECOR a társadalomban – utógon-
dozás, munkáltatás, a büntetés-végrehajtással való 
együttműködés, reszocializáció és integráció a helyi 
közösségekbe. e-mail: biedriba.ifs@inbox.lv 

• Elena Evstatieva - ECOR a börtönökben. Part-
nerségi megállapodások fejlődése a bün-
tetés-végrehajtási szervezettel, csapatépítés, 
önkéntesekkel való munka és szupervízió.                                                                                                                                    
e-mail: elena.yoncheva@pfbulgaria.org

• Paul Talbot – Oktatás a börtönben. Nemz-
etközi projektek megvalósítása, nemzetközi 
képzések és rendelkezésre álló erőforrások a 
börtönökben oktatóknak és fogvatartottaknak.                                                                                                              
e-mail: projects@epea.org. 
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6.2. AJÁNLÁSOK

Mi köt a kézi részletekben a felbontás a záró konferenciája a 
ECOR projekt lezajlott Stuttgart, Németország, 2016. február 
10-12 között. Az ajánlások és mindenki által elfogadott 60 
résztvevő, tudósok, politikai döntéshozók, szakmai és társa-
dalmi képviselők, akik részt vettek a konferencián.
„Építve ajánlásai az EU és a tapasztalatait ECOR projekt, 
amely lehetővé tette a támogatás az európai finanszírozás, 
megfogalmazzuk a következő javaslatokat:

1. Ajánlás
Azt javasoljuk, a civil szervezetek és a többi játékos a bünte-
tő igazságszolgáltatás területén továbbra is gyűjteni a bevált 
gyakorlatok és tapasztalatok terén futó a börtönben, valamint 
alternatív módon futtatható egy börtön - vagy büntetőeljárás 
alternatívájaként beleértve átmenet kezelése és utókezelése, 
különösen a az APAC módszer vagy a fő elemeinek.

2. Ajánlás
Javasoljuk, börtön és büntető igazságügyi tisztviselők és egyéb 
kapcsolódó állami szervek, hogy nyissa ki a büntető igazság-
szolgáltatási rendszer karitatív civil szervezetek futó különbö-
ző közösségek börtönökben vagy futás büntetés-végrehajtási 
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intézmények, valamint a börtönbüntetés alternatívájaként, 
különösen a programok alapján az APAC módszertan, hanem 
a más hasonló programok alapján helyreállító igazságszolgál-
tatás.

3. Ajánlás
Ösztönözzük folyamatos fejlesztése pozitív tapasztalata a 
APAC módszertan Brazíliában, világszerte, valamint a tapasz-
talatok és eredmények a ECOR projekt, és hogy az ilyen és 
hasonló modellek börtön programok és börtönvezetés és úgy 
érzi, hogy hasznos lenne, hogy emiatt bátorítja, mind az intéz-
ményi törvényes finanszírozó szervezetek, például a célzott 
működési támogatások állami, nemzeti és európai szinten, és 
a nem kötelező alapítványok, ernyőszervezetek és hálózatok 
működnek ezeken a területeken „
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ECOR - European Communities 
of Restoration – in prisons and 
as alternatives to detention

Project Partners

The ECOR project has been funded with the 
financial support of the Criminal Justice 
Programme of the European Union. These 
contents are the sole responsibility of the 
ECOR project partner institutions and can in 
no way be taken to reflect the views of the 
European Commission.

Project Partners
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