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A Főosztály hírei

A Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztál y feladatkörének bővítésével a bv. szervezet pályázati tevékenysége hatékonyságának növelésére törekszünk, amit konkrét szolgáltatásokkal és közvetlen kommunikációval tervezünk
megvalósítani. Ezért az elérhetőség egyik gyors, pontos és kedvelt formájaként
választottuk az e-hírlevelet, amelyben folyamatosan tájékoztatjuk az intézeteket
az aktuális pályázati lehetőségekről, a pályázatkezelő szervek híreiről és közleményeiről, illetve adatszolgáltatási kötelezettségeinkről.
A hírlevél keretei között szeretnénk megjelentetni kisebb beszámolókat
az egyes pályázati projektek eredményességéről, állásáról, ezzel is nyilvánosságot - és elismerést - biztosítva a projektekben résztvevő intézetek és kollégák számára.
Szeretnénk bemutatni a Bv. Szer vezettel együtt működő ci vil szer vezeteket és munkáj ukat a j övőbeni partnerségek reményében.
Terveink között szer epel pályázati referenseknek nyújtott Konzultáció
(rendszeres időközönként, illetve igény szerint személyesen, telefonon vagy
e-mailben).

Frissítő felkészítő workshop
2011. november 09-10. Balatonvilágos

Az intézetek és előadásaik
címe:
Balassagyarmati Fegyház és Börtön – „Bv. intézet bemutatása,
szakmai megvalósítók beszámolója
személyes élmények felhasználásával”.
Baranya Megyei Bv. Intézet
„A motiváció fenntartása”.

–

Tolna Megyei Bv. Intézet –
„Tréningtípusok kiválasztása, fogvatartotti érdeklődés felmérése,
nevelői javaslat, BFB döntése”.

A program a TÁMOP 5.6.2-10/1-2010/0001 kódszámú “A társadalmi
kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” elnevezésű kiemelt projekt 2011. november 9-10. között megtartott
éves frissítő felkészítő rendezvénye volt.
A 2 napos felkészítés célja az „Elítéltek többszakaszos társadalmi és munkaerő-piaci

reintegrációja

és

intenzív utógondozási

modellje”

elnevezésű

alprojektben dolgozó munkatársak ismereteinek a frissítése, valamint az eddig megszerzett tapasztalatok átadása.
A rendezvény résztvevői az alprojekt megvalósításában résztvevő partnerek
munkatársai; a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának munkatársai, a

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Bv. Intézet – „Az intézetben megvalósuló reintegrációs terv az egyedi szükségletek alapján”.

bv. parancsnokai és a projektben érintett nevelői, felügyelői, továbbá a Baranya és

Somogy Megyei Bv. Intézet –
„A reintegráció hatása a fogvatartottak jövőképére”.

gozói, valamint a megyei kormányhivatalok Igazságügyi Szolgálatának vezetői,

Heves Megyei Bv. Intézet –
„Egyéni motivációs beszélgetés
nők esetében”.

A program első napján a konzorciumi partnerek összegezték az alprojekt

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bv. Intézet – „Tréningcsoportra
történő kiválasztás folyamata”.
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön – „A projekt szakmai tapasztalatainak bemutatása frontális formában”.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bv. Intézet – „TÁMOP mese” –
bábjáték
Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézete Szirmabesenyő – „A szakmai megvalósítók hatékony és
gördülékeny együttműködése”.
Tiszalöki Országos Bv. Intézet –
„Egy stáb 17 pillanata”.
Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet
– „Szupervízió”.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjainak kollégái, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának dolpártfogó felügyelői.
megvalósításával kapcsolatos eddigi tapasztalataikat, eredményeiket és megfogalmazták jövőbeni elvárásaikat is. A nap különleges és - valljuk be - szívbemarkoló
pontja volt, amikor egy fogvatartott a projekttel kapcsolatos saját élményeit, gondolatait osztotta meg velünk.
A második napon a projektben résztvevő 8 büntetés-végrehajtási intézet 2525 percben kapott lehetőséget arra, hogy értékelje eddigi tapasztalatait, beszámoljon sikereiről, kudarcairól. Az intézeti team tagjai voltak az intézetparancsnokok,
az intézeti projektfelelősök, az utógondozó koordinátorok, a reintegrációs tanácsadók, nevelők és felügyelők. A bemutatók, önálló stílusban, egyedi ábrázolási móddal jelenítették meg a team üzeneteit.

TÁMOP 5.6.1.A - II. alkomponens

A TÁMOP 5.6.1.A „Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési
és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül” konstrukció
„Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára” című II. alkomponensének 11/3.
és 11/4. kódjelű két pályázati felhívására jelentkezők 2011. július 25-éig nyújthatták
be pályázatukat. A célcsoportnak a pártfogó felügyelet alatt álló álláskereső személyek, valamint javítóintézeti neveltek is tagjai. A II. alkomponensben benyújtott pályázatokról megkaptuk az intézetektől a jelentéseket. A pályázati kiírás alapján főpályázóként, konzorciumi partnerként, illetve együttműködő partnerként lehet projektben részt venni. Összesen 23 bv. intézet indult – valamely formációban – a pályázaton, 21 olyan projektről tudunk, amiben a bv. szervezet feladatot vállalt. A bv. intézetek közül 5 jelentkezett főpályázóként (Pálhalma, Sopronkőhida, Kecskemét, Kalocsa, Balassagyarmat), így esetükben több feladat és nagyobb költségvetés jellemezné
a nyertes projektet. A legtöbb intézet konzorciumi partnerként indult más bv. intézettel, illetve valamely – korábbról ismert – civil főpályázóval. A pályázati kedvről elmondható, hogy kiemelkedő, hiszen az eredetileg tervezett keretösszeghez képest
(400 M Ft) mindkét felhívás esetében azt jóval meghaladják azon projektek, melyekben bv. intézet vesz részt (862 MFt, a pártfogók és a nevelőintézetek projektjeit
nem figyelembe véve). Az eddig nyilvánosságra hozott adatok szerint 4 olyan projekt
is támogatást érdemelt ki, amelyekben bv. intézetek vesznek részt. A KözépMagyarország Régióban a Nagy-Szivárvány Alapítvány és a Váltó-Sáv Alapítvány
projektjei nyertek, amelyekben a Fővárosi Bv. Intézet, valamint a Budapesti Fegyház
és Börtön vesz részt konzorciumi, illetve együttműködő partnerként. A Konvergencia régiókban a Balassagyarmati Fegyház és Börtön mint főpályázó nyert támogatást,
a projektben a Heves Megyei Bv. Intézet is részt vesz. A másik pályázat a HajdúBihar Megyei Bv. Intézet fogvatartottjait és a megyei pártfogoltakat segíti, itt a Bibliai Ismeretterjesztő Társulat (BIT Egyesület) a főpályázó.

A nyertes projektek folyamatosan frissülő listája az NFÜ honlapján
november 18-ától elérhető. Mindenkinek ajánljuk,
hogy a honlapról tájékozódjon folyamatosan az eredményekről.
http://www.nfu.hu
Itt a bal oldalon az Eredmények menüpontban a 2.
szűrésnél az ÚMFT fejlesztési programokat és az
adott támogatási konstrukciót kiválasztva.

A pályázati tevékenységre vonatkozó hatályos szabályozás
A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának stratégiai és koordinációs helyettese által 2009. augusztus 18-án kiküldött 4-11/2009. sz. körlevél szerint a bv. szervek pályázatokkal kapcsolatos adatainak változásairól
5 napon belül elektronikusan tájékoztatást kérünk.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 1-1-55/2009. (XI. 13.)
OP intézkedése A. 25. pontja, az intézetek pályázati tevékenységének je26/2011. (IX.9.) számú BM
utasítás
www.kozlonyok.hu/kozlonyok
/Kozlonyok/12/PDF/2011/48.
pdf

lentési kötelezettségéről.
A Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak
rendjéről szóló 26/2011. (IX.9.) számú BM utasítás 27. a) b) c) pontjában foglalt adatszolgáltatási kötelezettség, amely lebonyolításáért a
Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztály a felelős.

1-1/55/2009. (XI. 13.) OP
http://www.bvop.hu/hopi/200
9/2009_55.htm

27. Az Európai Unió által nyújtott támogatásból finanszírozott
pályázatokkal – beleértve az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott
pályázatokat is –, továbbá más nemzetközi szervezet által két- vagy
többoldalú nemzetközi szerződés alapján finanszírozott projektekkel
— beleértve a twinning projekteket is – kapcsolatban a pályázatot benyújtó szerv
a) felelős a pályázat, illetve projekt elkészítéséért, a támogatások
felhasználásáért, a pályázat, illetve projekt végrehajtásáért;
b) köteles a pályázat beadásáról előzetesen, és annak végrehajtásáról folyamatosan tájékoztatni az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárt;
c) köteles a 10 millió forintot meghaladó mértékű európai uniós
támogatásra irányuló pályázat beadásáról és annak végrehajtásáról
minden negyedévet követő hónap 10-éig a 1. mellékletben meghatározott adattartalom feltöltésével adatot szolgáltatni.

Bemutatkozó szervezet
Hírlevelünkben elsőként a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesületet mutatjuk be.
A szervezet 2003-ban alakult, fő tevékenységi köre, a gyermekjóléti szolgáltatások,
a családi konfliktuskezelés és prevenciós szolgáltatások.
Főbb pályázati referenciák:
OFA:

„Fogvatartottak

és

Büntetés-végrehajtási

Intézetből

szabadulók

reszocializációjának elősegítése” 2005-2006-2007-2008
KAB-PR-08-C: „Kábítószer fogyasztókkal és kábítószer prevencióval foglalkozó szervezetek támogatása” 2009
HUSKROUA/0901: „Emberkereskedelem elleni küzdelem” 2010
TÁMOP-5.6.1.A-11/2 „Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül”
Eddigi együttműködő partnerei:
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
ÁBRÁND-ÁGYNEMŰ Fehérneműgyártó és Forgalmazó Kft.

http://segitokez2003.hu

