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A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiájának jóváhagyásáról (2015-2019)
Kibocsátó: ROMÁNIA KORMÁNYA
Megjelent a Hivatalos Közlönyben, az 532/2015. július 16-i számában

Románia Alkotmánya 108-as szakasza értelmében,
Románia Kormánya elfogadta ezen határozatot.
1. Cikk
Jóváhagyja a Fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti Stratégiáját, 2015 - 2019, a továbbiakban Stratégiának
nevezve, amely a mellékletben van előírva, ami jelen rendelet szerves része.
2. Cikk
Kijelöli a Börtönök Országos Igazgatóságát, intézményeket, központi és helyi hatóságokat, akiknek hatásköre a fogvatartottak
reintegrációjának megkönnyítése, hogy végrehajtsák a Stratégia vonatkozó intézkedéseit.
3. Cikk
Létrehozza a Stratégia vonatkozó intézkedéseit végrehajtását irányító Tárcaközi Bizottságot, a továbbiakban Bizottságnak
nevezve, a jogi személyiség nélküli szervezetet.
4. Cikk
A Tárcaközi Bizottság szerepe, hogy a Stratégia végrehajtását koordinálja és nyomon kövesse.
5. Cikk
(1) A Tárcaközi Bizottságnak a következő hatáskörei vannak:
a) koordinálja és ellenőrzi a Stratégia intézkedéseinek végrehajtását, a felelős intézmények, központi és helyi hatóságok szintjén;
b) a Stratégia végrehajtását elősegítő erőforrásokat mozgósító intézkedéseket indítson;
c) biztosítsa a tárcaközi kommunikációt, valamint a vélemények összehangolását;
d) ajánlásokat és intézkedéseket javasol az ezen területen illetékes intézményeknek, központi és helyi hatóságoknak, a Stratégia
hatékony és folyamatos végrehajtása érdekében;
e) beazonosítja a Stratégia által generált állami politikákat és ez irányban javaslatot tesz;
f) Javasolja a felelős intézmények, központi és helyi hatóságok szakértőiből álló munkacsoportok létrehozását;
g) értesíti évente a Kormányt a Stratégiában megállapított célok elérésének fokáról, az Éves monitoring jelentés által;
h) elemzi és javaslatokat fogalmaz meg a jelen Stratégia felülvizsgálatára a Szabályzat 8. Cikke (1) bekezdésben kijelölt felelős
személyek által elkészített Időközi értékelő jelentés alapján;
i) elemzi és javaslatokat fogalmaz meg jelen Stratégia által létesített szabályozási és szervezési-működési keret megerősítése
érdekében, a Szabályzat 8. Cikke (1) bekezdésben kijelölt felelős személyek által elkészített Végleges értékelő jelentés alapján;
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j) A Tárcaközi Bizottság bármely más hatáskört is betölt, hogy elérje azt a célt, amelyért alapították.
6. Cikk
(1) A Tárcaközi Bizottság a következő közintézmények egy-egy legkevesebb igazgatói szintű, vezető beosztásban levő képviselőiből
áll:
a) Igazságügyi Minisztérium;
b) Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium;
c) Oktatási, Kutatási, Ifjúsági Minisztérium;
d) Belügyminisztérium;
e) Egészségügyi Minisztérium;
f) Pártfogói Szolgálat;
g) Börtönök Országos Igazgatósága;
(2) A Tárcaközi Bizottság elnöke az Igazságügyi Minisztérium képviselője.
(3) A Tárcaközi Bizottság optimális működése érdekében kinevez egy helyettest minden tagja számára.
(4) Jelen Határozat hatályba lépésétől számított 30 napon belül az (1) bekezdésben megjelölt intézmények vezetői utasítás/döntés által
kinevezik a Tárcaközi Bizottság elnökét és tagjait.
7. Cikk
(1) A Bizottság félévente ülésezik, vagy valahányszor szükség van rá, az elnök felhívására, vagy egy tagja kérésére.
(2) A Bizottság ülésein részt vehetnek meghívott minőségben a központi és helyi hatóságok, egyetemek és non-profit szervezetek
képviselői, valamint más szakértők.
(3) Ha szükségesnek ítéli, a Bizottság úgy határozhat, hogy munkacsoportokat
hoz létre, a 6. Cikkely (1) bekezdésében kijelölt közintézmények kereteiben levő szakértőkből, akik annak rendelkezésére bocsátanak
olyan adatokat és információkat, amelyek alapján ajánlásokat, intézkedéseket és állami politikákat fogalmaz meg a Bizottság.
8. Cikk
(1) A Bizottság határozatainak elfogadásához a jelen lévő tagok többsége szükséges, az első munkaülésen határozatban jóváhagyott
szabályzat előírásaival összhangban.
(2) A Bizottság Technikai Titkárságát a Börtönök Országos Igazgatósága biztosítja. A Technikai Titkárság hatáskörét a szabályzat
határozza meg.

Miniszterelnök
VICTOR-VIOREL PONTA
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Melléklet
A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiája 2015 - 2019
Tartalomjegyzék:
Egyes szavak és kifejezések meghatározása
Bevezetés
Jogi keret
A probléma meghatározása
Célok
Általános elvek
Monitoring, értékelés, felülvizsgálat
Költségvetési kihatások
Jogi kihatások
Mutatók
További lépések, felelős intézmények
A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti tervének megvalósítása
A FOGVATARTOTTAK TÁRSADALMI VISSZAILLESZKEDÉSÉNEK
NEMZETI STRATÉGIÁJA 2015 - 2019
Egyes szavak és kifejezések meghatározása:
a) fogvatartottak - olyan személyek, akire átnevelő intézkedést szabtak, javító intézetbe vagy kiskorúak börtönbe utaltak, börtönre
vagy életfogytiglanra ítéltek, előzetes letartoztatásban levők a Börtönök Nemzeti Igazgatóságához (ANP a továbbiakban) tartozó
intézményekben levők.
b) a társadalmi visszailleszkedés folyamata - fogvatartottakat támogató lépéssorozatok, amelyeknek végcélja, hogy a alábbi
sorrend szerint visszailleszkedjenek a társadalomba:
1. Intézményes szakasz - a bebörtönzéssel kezdődik és a büntetés letöltésével folytatódik, egy időtartam alatt, 90 nappal a
szabadulás ellőttig;
2. A szabadulásra való felkészítés szakasza - 90 nappal a szabadulás előtt kezdődik, a szabadulás napjáig, vagy a büntetés
utolsó napjáig;

3

A Fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti Stratégia, 2015 – 2019

3. Fogva tartás utáni szakasz - Feltételes szabadlábra helyezés vagy a büntetés utolsó napjától kezdődik. E Stratégia
szempontjából releváns bűnügytani elemek az első 30 napban, mint például: a hajléktalanság, a munkahely hiánya, stabil
jövedelem hiánya, ezen területen érintett intézmények értékelései 2 év leforgása alatt, a szabadulástól, a büntetés lejártáig.
c) intézményi infrastruktúra - intézmények tevékenységének technikai és anyagi támogatást nyújtó elemek összessége, amelyek
lényegesek a társadalmi visszailleszkedés folyamatában.
d) intézményi partnerek - társadalmi re integrációval foglalkozó munkatársak, együttműködési vagy partnerségi megállapodások
alapján általában, adott esetben, az állami intézmények, civil szervezetek, köz és magánjogi értelemben.
e) fogva tartás helye - maximális biztonságú, zárt, félig nyitott vagy nyitott rendszerű börtönök, fiatalkorúak börtöne, női börtönök,
börtönkórházak, javító intézetek, fogva tartási központok, ANP-hez tartozó speciális egységek, fogdák.
f) társadalmi visszailleszkedési személyzet - fogva tartási helyeken alkalmazott személyzet, a fogvatartottak érdekében az oktatás,
pszichológiai és szociális segítségnyújtás területén való feladatokkal .
g) egyéb alkalmazottak - üzemi személyzet, orvosi személyzet, más intézmények, a helyi és központi hatóságok alkalmazottai,
amelyek feladata a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedése.
h) társadalmi visszailleszkedési szakirányítás – az ANP szintjén létrehozott szakosodott struktúra, amely meghatározza,
koordinálja, végrehajtja és értékeli a cselekvési irányokat, a büntetés-végrehajtási rendszerben levő fogvatartottak oktatása,
pszichológiai és szociális segítségnyújtása területén levő büntetés-végrehajtási politikák egységes alkalmazásának céljából.
i) személyre szabott terv – a büntetés-végrehajtási törvény és a szabadságvesztési intézkedések értelmében minden elítélt
számára elkészített kiértékelő, terápiás és oktatási segítségnyújtási egyénre szabott terv.
j) tevékenységek és programok kínálata - társadalmi visszailleszkedés egymást követő szakaszain megbízott intézmények,
központi és a helyi hatóságok szintjén a fogvatartottak rendelkezésre álló oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási
tevékenységeket és programok kínálata.
k) visszaállító intézkedések - társadalmi visszailleszkedés egymást követő szakaszain végzett egyéni vagy csoportos oktatási,
pszichológiai és szociális segítségnyújtási intézkedések.
l) oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási program – a társadalmi visszailleszkedés megkönnyítése értelmében, a
szükségek pótlására és a kockázatok azonosítására irányított, a segítségnyújtás minden területén sajátos módszereket és
technikákat használó tevékenységek összességéből alkotott, rendszerezett intézkedések.
m) oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási tevékenységek – megismerést, önismeretet, önfejlesztést,
képességfejlesztést, szakmai elhívatást, szabadidő eltöltését és alkotást célzó, felmérő, tanácsadó és felvilágosító jellegű,
részlegesen rendszerezett intézkedések.
n) szociális gazdasági rendszerek - " törvényesen megalapított privát szervezetek, döntési és hovatartozási autonómiával, amelyek
háztartásoknak nem piaci szolgáltatásokat nyújtanak, s amelyek feleslegtermelését, ha van ilyen, az őket létrehozó, ellenőrző vagy
finanszírozó gazdasági szereplők nem tudnak kisajátítani ".
o) foglalkoztatásért felelős megyei ügynökségek - a Foglalkoztatási Ügynökség részlege, amely közvetítési, információs és
tanácsadási szolgáltatásokat nyújt, hasznos a társadalmi re integráció folyamatában, adott esetben, a fogvatartottak, valamint
családtagjaik vagy más érdekelt személyek számára is.
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p) társadalmi befogadó központok - lakóközpontok, amelyek büntetést/szabadságvesztő intézkedést letöltött emberek számára
biztosít lakhatást, háztartási lehetőséget, meghatározott időre, integrált rendszerben, információs, tanácsadási és rehabilitációs
szolgáltatásokat nyújtva a meghatározott igényeket figyelembe véve.
q) szociális lakás – lakbértámogatással kiutalt lakás egyének vagy családok számára, amelyeknek a gazdasági helyzete nem teszi
lehetővé saját tulajdonban vagy bérelt lakáshoz való jutást a piaci feltételek mellett.
r) támogató környezet - társadalmi struktúra (család, csoport, szomszédság, csapat, közösség), ahova a fogvatartottak tartoznak,
érzelmi, társadalmi-gazdasági, politikai, kulturális és egyéb hálózatok rendszere, annak érdekében, hogy optimalizálják az
eredményeket.
Rövidítések, a Stratégia megvalósításában részt vevő intézményi partnerek:
Minisztériumok:
MAI - Belügyminisztérium
MECS - Tudományos Kutatási és Közoktatásügyi Minisztérium
MJ - Igazságügyi Minisztérium
MMFPSPV – Idősek, Szociális és Családügyi Munkaügyi Minisztérium
MFP - Pénzügyminisztérium
MS - Egészségügyi Minisztérium
Hatóságok, állami intézmények és vállalatok:
ANC - Országos Képesítési Hatóság
ANOFM - Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal
ANP - Börtönök Nemzeti Igazgatósága
ANST - Ifjúságért és Sportért felelős Nemzeti Hatóság
AP - Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémia
APL - helyi önkormányzatok
BOR - Román Ortodox Egyház
DGPMB – Bukarest város Rendőrparancsnoksága
DNP - Országos Pártfogói Szolgálat
IGPR - Román Rendőrség Főfelügyelősége
SPAS - megyei / helyi tanácsoknak alárendelt állami szociális segítségnyújtó szolgálat
SSC - Felekezetek Szakállamtitkársága
UAIC – Jászvásári Alexandru Ioan Cuza Egyetem
UB - Bukaresti Egyetem
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FSAS a UBB - Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Szociológiai Fakultása
UVT - Temesvári Nyugati Tudományegyetem
Mellékletek:
Az 1A és 1B mellékletek szerves részét képezik ennek a Stratégiának.
Bevezetés:
A gazdasági válság, a források újraelosztásának szükségessége által uralt nemzetközi helyzetben, szükség van minden állam
részéről egy új megközelítésre, ami a fogvatartottak kezelésére irányul. Ennek értelmében sürgősségi megoldás a fogvatartottak
származási országokba való hazaszállítása, amely szükségessé teszi azok egyénenkénti azonosítását és sajátos kezelési eszközöket /
mechanizmusokat.
Belülről a gazdasági visszaesés az elmúlt években, párosulva a rászorulók számára kevésbé megfelelő, gyenge munkahelyi,
oktatási, szakmunkásképző kínálattal, többletterhet ró a társadalomra, amely nyomás tükröződik az emelkedő bűnözési mutatókon (2008 171, 2009 - 159, 2010-195). A büntetés-végrehajtási intézetekben levő fogvatartottak emelkedő száma (26 716 fogvatartott 2009.
december 31, 28251 fogvatartott 2010 december 31, 30694 fogvatartott 2011 december 31, 31817 fogvatartott 2012 december 31, 33.434
fogvatartott 2013 december 31) is további nyomást gyakorol a stratégiai döntésekre, melyeket fel kell vállalni és életbe léptetni
rendszerszinten. Ez a nyomás lehetőséget is ad olyan büntetés-végrehajtási és azutáni eljárási eszközök / mechanizmusok
azonosítására, amelyek lehetővé teszik az elítéltek társadalmi vissza-, illetve beilleszkedésének nagyobb esélyeit.
Az Új Törvénykönyvek hatályba lépése által diktált új igazságügyi látás, hogy a büntetés-végrehajtási politikák szintjén
újragondolásra, átcsoportosításra van szükség.
A „szociális gazdaság” új koncepciójának felvállalt megvalósítása a Végrehajtó Hatóság szintjén egyike a kiemelt intézkedéseknek,
amelyek szükségessé teszik, a fejlett, feltörekvő stratégiák átcsoportosítását az ezen koncepció működtetésében érdekelt főszereplők
által, kik közé sorolható a Börtönök Nemzeti Igazgatósága is.
A Börtönök Nemzeti Igazgatósága által nyilvánosan indítványozott munkacsoport megalapításának javaslata (2010/02/19), közintézmények, civil szervezetek és a civil társadalom más képviselőinek bevonásával, melyeknek lehetséges szerepük lehet a büntetés
utáni segítségnyújtásban, A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiája tervezetének felvázolása céljából,
egymást követő munkatalálkozókat szervezett, az irányban, hogy fejlessze ezt a projektet Ilyen irányban, a munkacsoport három
ülésszakán és az alcsoportok hét ülésszakán megfogalmazódott a "A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti
Stratégiája" tervezet (megalapozások és többéves tevékenységi tervek).
„A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiája” tervezet az Igazságügyi Minisztérium, a büntetésvégrehajtási egységek, valamint az 1A mellékletben levő intézményi partnerek bevonásával és konzultálásával zárult le. Az így keletkezett
dokumentumot, valamint a Társadalmi Visszailleszkedési Szakirányítás általi népszerűsítő tevékenységet a 2011 szeptember 29-i munka
találkozón mutatták be, melynek megszervezése az országos büntetés-végrehajtási struktúrák, az állami intézmények és a civil
szervezetek képviselőinek támogatását élvezte: az Igazságügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium, Nemzeti Örökbefogadási és
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Gyermekvédelemi Hatóság, a Munkaügyi Minisztérium, Kábítószer Elleni Nemzeti Ügynökség, Bukarest város Rendőrparancsnoksága,
Börtönökért Humanitárius Szolgálat, Stanca Veacurilor Alapítvány, Reforma Justitiei Penale Alapítvány, stb.
2011október-december időszakban „A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiája” tervezetének
népszerűsítése kapott, olyan intézkedések által, amelyeknek szervezeti keretét a szakosított részleg körvonalazta és megvalósítását a
büntetés-végrehajtási intézetek szintjén biztosították:
 a helyi közösségek intézményi és szervezeti partnereivel való találkozók megszervezése, ahol a börtönök társadalmi
visszailleszkedési szakértői bemutatták „A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiájának” tervezetét;
 nyilvános viták szervezése „A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiájának” tervezete témában a helyi
felsőoktatási intézményekben;
 a helyi önkormányzatokkal való találkozók szervezése, a nevelési és pszicho szociális segítségnyújtó részleg képviselői által, „A
fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiája tervezetről”;
 az egyes egységek sajtóreferense által a sajtónak továbbított közleménye, amely bemutatja A fogvatartottak társadalmi
visszailleszkedésének nemzeti stratégiájának tervezetét, a közvélemény tájékoztatását célzó tevékenységek fontossága.
A tervezet kiegészítéseket kapott a Nemzeti Pártfogói Szolgálattól, ami a Munkaügyi Minisztérium mellett lett bevonva, a Nemzeti
Foglalkoztatási Hivatal valamint a Román Rendőrség Főfelügyelősége által, amely a Belügyminisztérium alá van rendelve, hogy
véglegesítsék A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiájának tervezetét, fokozottan 2012 februárjában, és
2012augusztusban kapott végső formát.
Az említett körülmények között „A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiája” Kormányrendelet tervezetet
az Igazságügyi Minisztérium honlapján nyilvános vitára bocsátották, ez az időszak 2012 december 30-án ért véget.
A Stratégia véglegesítésére szükség volt felbecsülni a javasolt intézkedések pénzügyi kihatásait, amely egy jelentés nyomán lett
egyértelmű, ismertetvén a költségvetési kihatásait, attól függően, hogy az előírt minden egyes stratégiai célt és az alárendelt
tevékenységeket mekkora pénzügyi forrás biztosít. Ez az elemzés a "Volt fogvatartottak munkaerőpiacra való visszatérése és a
társadalomba való visszailleszkedése" projekt keretében történt, és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja felelt érte, két szakértő
szerződtetése által. A pénzügyi hatás felbecsülése 2013-ban zárult le, a "Volt fogvatartottak munkaerőpiacra való visszatérése és a
társadalomba való visszailleszkedése” projekt végén.
A fogvatartottak társadalmi reintegrációja egy olyan folyamat, amely a büntetés-végrehajtási szakaszban kezdődik. A büntetésvégrehajtás alapvető célja, hogy a fogvatartottakat előkészítse a fogva tartás utáni időre. E cél elérése érdekében szükség van a
fogvatartottak igényeit összhangba hozni az oktatási, pszichológiai és szociális programokkal és a társadalmi befogadás lépéseivel.
Ugyanakkor a társadalmi visszailleszkedés sikerességéhez szükség van a helyi közösségek együttműködésére, a saját kettős
minőségükben: a büntetés-végrehajtás partnereiként és címzettjeiként, annak egész folyamatában.
A büntetés-végrehajtás rendszere, a Börtönök Nemzeti Igazgatósága által és az alárendelt egységek, mint nemzeti érdekű
közintézmények, hozzájárulnak a közrend és a nemzetbiztonság védelméhez, az őrizet, kíséret, ellenőrzés, a fogva tartási rendszerek
alkalmazása és az oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási tevékenységek megszervezése által, fogvatartottak társadalmi
visszailleszkedésének céljából. Ez irányban a Börtönök Nemzeti Igazgatósága és az alárendelt egységek folyamatosan értékeli a
fogvatartottak oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási szükségeiket, ezen folyamat képezi a társadalmi visszailleszkedés
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stratégiáját. A fogva tartás útvonaltervezése és egyénre szabása, az oktatási tevékenységek, szakképzés, oktatási programok, lelki
támasznyújtás és a szociális segítségnyújtás megszervezésével, képezi az összes fogva tartási hely jelenlegi kötelezettségvállalását,
hogy betöltse a büntetés nevelő szerepét és a szabadságvesztés intézkedését.
A büntetés-végrehajtási jogszabályok megkövetelik a börtönök, javító intézetek, fogva tartási központok felelősségeként
megszervezni és lebonyolítani az oktatási, kulturális, gyógy-, pszichológiai és szociális segítség, képzési és szakképzési tevékenységek
tartását a fogva tartás idejére, hogy megkönnyítse a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedést. Szabadulásra való felkészítés
és re integráció az intézetbe való belépés után azonnal megkezdődik, fogva tartási rendszerek megállapítása, minden vádlottnak egyéni
Értékelési, oktatási, terápiás terv elkészítése által. A fogvatartottak egyénre szabottan részesülnek helyreállító beavatkozásokban, a
fiatalok (18-21 évesek) és a nők, lévén hangsúlyozottabban veszélyeztetettek, az oktatási, pszichológiai és szociális intézkedések a
pszichoszomatikus sajátosságaik és a személyes fejlődésük igényeihez alkalmazkodnak. A konkrét oktatási tevékenységek, a
pszichológiai és szociális segítségnyújtás, a szakszemélyzet irányításával, kizárólag a büntetés-végrehajtása útvonala alatt szükséges
feltétel, de nem elégséges a visszailleszkedésben. A Stratégia végrehajtásában résztvevő szakemberek minőségi képzése és a
rendelkezésre bocsátott források, egyre nagyobb esélyt biztosítanak a fogvatartott személyek társadalmi re integrációjára és csökkenti a
visszaesés kockázatát.
Mivel a fogvatartottak a közösség részét képezik, a partnerintézmények feladataik ellátása céljából, úgy vélik, kiemelt szükség egy
működőképes intézményközi mechanizmus létrehozása, annak biztosítására, hogy egy közös jövőkép alapján biztosítsa a társadalmi
visszailleszkedés egymást követő szakaszait.
Az Idősek, Szociális és Családügyi Munkaügyi Minisztériuma és a felügyelete alá tartozó intézmények, azaz a Nemzeti
Foglalkoztatási Hivatal és a Nemzeti Örökbefogadási és Gyermekvédelemi Hatóság részt vesz és támogatja a fogvatartottak és a
szabadlábra bocsátottak társadalmi re integrációját, szakképzési tanfolyamok szervezésével és munkahely találásában, figyelemmel
kisérve az érintettek, gyerekek jogainak tiszteletben tartását minden szakaszban.
A Belügyminisztérium az alárendelt intézményekkel részt vesz a társadalmi re integráció megkönnyítésében, a fogva tartás utáni
időszakban felelősségei és törvény által ráruházott hatásköre szerint. Bűnmegelőzési kampányok és projektek tartása együttműködve
más intézményekkel, központi és helyi hatóságokkal, a Belügyminisztérium egyik magára vállalt prioritása, a társadalmi re integráció és a
visszaesés kockázatának csökkentése összefüggésben.
A helyreállító tevékenységek szükségessé teszik a társadalmi visszailleszkedést megkönnyítő közösségi támogatási keret
létrehozását, a köz- és a magánszféra közötti partnerség által. A büntetés-végrehajtási intézmények együttműködése a fogvatartottak
társadalmi és szociális visszailleszkedésében érdekelt központi és helyi hatóságokkal, civil szervezetekkel, a nemzetközi és az európai
iránymutatások közé íródik, amely biztosítja a haszonélvezők iránt alkalmazandó normákat, értékeket és egyetemes elveket.
Intézményes együttműködés összefüggésben, meg kell határozni a helyreállító közös projektek alapjait, különös szerepet kapván
így az intézmények és a civil szervezetek. A fogvatartottak kapcsolatának fenntartása a támogató közösséggel, tágabb értelemben a
társadalommal, a fogva tartás negatív hatásainak csökkentését szolgálja, másfelől, a közösség bevonása a társadalmi
visszailleszkedésének folyamatába. Integrációt segítő mechanizmusok kidolgozása lehetőséget teremt külföldi támogatási alapok
bevonására, közös projektek népszerűsítésével a fogva tartás és segítségnyújtás feltételeinek javítására az őrizetben levő személyek
javára. Az együttműködés eredményeinek feltétele a tevékenységek sokszínűségében rejlik, a felek aktív részvételben, valamint a
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projektek a kapott külső források általi fenntarthatóságában. Az intézményi partnerek részéről szükséges az átláthatóság, folytonosság
biztosítása, ezért kötelező az állandó mediatizáció és promoválás a végzett tevékenységekről, a civil társadalom támogatásával.
Az intézményközi, interaktív, összekötött és funkcionális rendszerről szóló megfelelő jogi keretet hiányában, ami továbbvinné az
oktatási erőfeszítéseket, pszichológiai és szociális segítségnyújtást, őrizet közben és utána, ami így az eredmények csökkenését
eredményezi, szükséges lett A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiájának kezdeményezése és végrehajtása
nemzeti szinten. Szüksége van egy új megközelítésre a társadalmi befogadási intézkedések folytatása és megvalósítása irányába a
fogva tartás ideje alatt kezdve már, a közreműködő intézmények, helyi és központi hatóságok, civil szervezetek részéről, akik dolgoznak
vagy fognak dolgozni az őrizet után is.
Egy ilyen intézkedés azt a célt tűzi ki, hogy megteremtse a szükséges intézményi keretét az fogvatartottak társadalmi
visszailleszkedésének, hangsúlyozva az intézményi és közösségi tényezők aktív szerepét, hogy megszerezze egy célirányos akció által, a
bűnügyi nyilvántartásban levők társadalomba való visszailleszkedésének óhajával. Így lehet azonosítani és mozgósítani a forrásokat,
hogy támogassák a fogvatartottak vagy szabadlábon levők azon erőfeszítését, hogy stabil társadalmi szerepüket visszanyerjék és
elhagyják a szociális segítségnyújtás eszközeit.

Jogi keret
Tekintettel a nemzetközi és európai szabályozásokra, az emberi jogokra és a gyermekek jogaira, a jogreformra a büntetőjog
területén, valamint a nemzetközi normákra és szabványokra, fel tudjuk vázolni a szabadságvesztés és a szabadságelvonással nem járó
szankciók jogforrásait.
A nemzetközi jog és a nemzetközi ajánlások
Egyesült Nemzetek Szövetsége
1. Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, 1948. december 10-én elfogadott az ENSZ közgyűlése;
2. A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések elleni egyezmény, jóváhagyta az ENSZ Közgyűlése 1984
december 10-én, a 39/46-os Döntéssel, amelyhez Románia csatlakozott a 19/1990 Törvény által;
3. Az Egyezmény a gyermek jogairól, elfogadva az 1989. november 20-i ENSZ-közgyűlés, ratifikálva 18/1990-es törvény által;
4. Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 182/1999-es számú Egyezménye a legrosszabb formájú gyermekmunka betiltásáról és azonnali
felszámolásáról, elfogadva a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 87. Közgyűlésén, Genevben, ratifikálva a 203/2000törvény által;
5. Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogokról szóló Nemzetközi Egyezségokmány, elfogadva és aláírásra készen az Egyesült
Nemzetek 1966. december 16-i Közgyűlésén, 2200 A (XXI) Határozatban. Románia ratifikálta a 212/1974 sz. Dekrétum által,
megjelent a "Románia Hivatalos Közlönyében", I. rész, 146 számában 1974 november 20-én;
6. Nemzetközi Polgári és Politikai Jogokról szóló Egyezmény, elfogadva és aláírásra készen az Egyesült Nemzetek 1966 december
16-i Közgyűlésén, hatályba lépett 1976 március 23-án, 49. Cikkely szerint minden rendelkezés, kivéve a 41. Cikkelyben levők.
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Románia ratifikálta a 212/1974. számú Dekrétum alapján, megjelent a "Románia Hivatalos Közlönyében", I. rész, 146 számában
1974 november 20-én;
7. ENSZ alapelvek a fiatalkori bűnözés megelőzésére (A rijádi iránymutatások) 1990-ben elfogadott Közgyűlési 45/112 számú
határozatában;
8. Fogvatartottakkal való bánásmód minimális szabályai, jóváhagyva a Gazdasági és Szociális Tanács 663 C (XXIV) számú
határozata alapján, 1957 július 31-én, a 2076 (LXII) számú 1977 május 13-án;
9. A fiatalkorúakat illető igazságszolgáltatás minimális szabályairól szóló ENSZ Közgyűlés (Pekingi Szabályok), elfogadva a 40/33
számú közgyűlési határozat alapján 1985 november 29-én;
10. ENSZ fogva tartással nem járó egyes intézkedések minimum szabályai (Tokiói szabályok), elfogadva a Közgyűlés 45/110 számú
határozatában 1990. december 14-én.
Az Európai Tanács
1. 1286. sz. ajánlás az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése európai stratégia a gyermekek számára (1996);
2. 5. sz. ajánlás. Európa Tanács Miniszteri Bizottsága az intézményekben levő gyermekek jogairól (2005);
3. Európai egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságokról, ratifikálva a 30/1994. törvény által;
4. A tagállamok Miniszteri Bizottságának javaslata az Európai Büntetés-végrehajtási szabályokra nézve, Rec(2006)2, elfogadva a
Miniszteri Bizottság által 2006. január 11-én;
5. A Rec.(2010)1. számú ajánlás az Európai szabályok a pártfogói szolgálatról, elfogadva a Miniszteri Bizottság 2010. január 20-i
1075. sz. alelnöki találkozóján;
6. R(89)12. számú ajánlás a börtönben való oktatásról, amelyet a Miniszteri Bizottság 1989 október 13-án fogadott el a
miniszterhelyettesek 429. sz. találkozóján.
Hazai jogszabályok:
1. Románia Alkotmánya, újraközzétett;
2. 286/2009. sz. törvény, Büntető Törvénykönyv, utóbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
3. 135/2010. sz. törvény, Büntetőeljárási Törvénykönyv, utóbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
4. 187/2012. sz. törvény, a 286/2009. sz. Büntető Törvénykönyv hatályba lépéséről;
5. 255/2013. sz. törvény, a 135/2010. sz. Büntetőeljárási Törvénykönyv hatályba lépéséről, valamint egyes büntetőeljárási
jogszabályok módosításokról és kiegészítésekről;
6. 254/2013. sz. törvény, büntetések végrehajtásáról szóló és a bíróság által elrendelt intézkedésekről;
7. 253/2013. sz. törvény, büntetések végrehajtásáról szóló, nevelői intézkedések és más bíróság által elrendelt szabadságelvonással
nem járó intézkedésekről;
8. 272/2004. sz. törvény, gyermekek jogainak védelmére és előmozdítására, újraközzétett;
9. 1/2011. számú Nemzeti oktatási törvény, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
10. 292/2011. számú Szociális támogatásnyújtásról szóló törvény;
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11. 116/2002. sz. törvény, társadalmi kirekesztés megelőzésére és leküzdésére, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
12. 218/2002. sz. törvény, román rendőrség szervezéséről és működéséről, újraközzétett;
13. 76/2002. sz. törvény, a munkanélküliségi biztosítási rendszer és a foglalkoztatás stimulációjáról, utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
14. 217/2003. sz. törvény, családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló, újraközzétett;
15. 1849/2004. sz. Kormányhatározat, a Börtönök Nemzeti Igazgatósága szervezéséről, működéséről és hatásköréről, utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel;
16. 870/2006. sz. Kormányhatározat, Stratégia jóváhagyása a közpolitikák fejlesztéséről, koordinálásáról és megtervezéséről a
központi kormányzat szintjén;
17. 252/2013. sz. törvény, Pártfogói Szolgálat szervezéséről és működéséről, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.
18. 2199/C/2011. sz. igazságügyi miniszter rendelete, oktatási, kulturális, gyógy-, pszichológiai és szociális segítségnyújtási
tevékenységek szervezése és lebonyolítása, iskolai oktatás és szakképzésről szóló szabályzat.
Együttműködési jegyzőkönyvek
1. Együttműködési jegyzőkönyv az Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium (sz. 57.914 / 2012/09/17) és a Börtönök Nemzeti
Igazgatósága között (sz. 61557 / 10.05.2012).
A probléma meghatározása
A jelenlegi szabályozások nem utalnak teljes és rendszerezett formában és kellően általános szempontok szerint a büntetésvégrehajtás munkatársai és pártfogói felügyelők, valamint a helyi és központi hatóságok, intézmények ezen területen vagy szabadlábra
bocsátás után hivatást gyakorló szervezetek képviselői a fogvatartottak iránti segítségnyújtás együttműködési és egymást kiegészítő
aspektusára. Bár a börtönök és más intézmények és hatóságok a fogvatartottak javára történő tevékenysége, metszik egymást, a
hatályos előírásoknak megfelelően, a fogvatartottak szükségei, társadalmi re integráció valóságára vetítve intézményközi szabályozási
keret hiányát tárja fel, amely többletet nyújtana interaktivitást és a funkcionalitás terén. A kriminálpolitikának döntő szerepe van az
intézmények, helyi és központi hatóságok, az ezen területen hivatást gyakorló szervezetek együttműködése és egymást kiegészítésének
fejlesztésében, a társadalmi szereplők feladatainak és kötelezettségeinek világos megállapítása által.
„A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiája” alapján egy sor olyan dokumentum van, mint nevezetesen:
A büntetés-végrehajtás diagnosztikai elemzése 2008, A miniszterelnök ellenőrző szerve, A börtönrendszer fejlesztési terve 2008,
Börtönök Nemzeti Igazgatósága tanulmánya: "A társadalmi visszailleszkedés jelenlegi helyzete és értékelése 2009", valamint külső
finanszírozású projektek tanulmányai "Foglalkoztatási, tanulással és tevékenységekkel való képzés a szabadságra stratégia" - Lombardiai
Regionális Kutatási és Tanulmányi Intézet, "Fogva tartott személyek beilleszkedési esélyeinek növelése a társadalom jobb tájékoztatása
által és a börtönben végzett tevékenységek fejlesztésével" és a "Volt fogvatartottak visszatérése a munkaerőpiacra és a társadalomba
való beilleszkedésük".
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A büntetés-végrehajtás szintjén készített 2009-i tanulmányban, „A társadalmi visszailleszkedés jelenlegi helyzete és
értékelése", elemezte a oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási tevékenységek legfontosabb területeinek hatékonyságát: az
emberi erőforrásokat, a munka a bizottságokban, oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási tevékenységek tartalmát,
intézmények és a nem kormányzati szervezetekkel való együttműködést, Társadalmi Visszailleszkedési Szakirányítás személyzete által
alkalmazott munkaeszközöket. A tanulmány eredményei, melyek jelenleg is érvényben maradtak, különös tekintettel az emberi és anyagi
erőforrásokra, feltárták a következőket:
 Az emberi erőforrások elégtelenek, kapcsolatban a társadalmi re integráció számára törvényesen előírtakkal;
 összefüggésben a minimumszabályok érdekében történő erőfeszítésekkel, büntetés-végrehajtási rendszerben levő helyiségek
száma és felszereltsége érdekében, nagy különbséget állapított meg az egész rendszer szintjén;
 fogvatartottak bevonása az oktatási programokba és azok hasznavehetősége az ágazat szakemberei által, már jelentősnek
tekintendő a társadalmi visszailleszkedés folyamatában;
 a büntetés-végrehajtási rendszer szintjén számos együttműködési jegyzőkönyvek van aláírva, különösen a közintézményekkel,
hasznosaknak tekintendő számos területen való működő programokkal;
 az oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási programokon használt eszközök nincsenek egységes módon alkalmazva, az
összes fogvatartottak egységes elemzése érdekében, amely megalapozhatja egyéni helyreállító beavatkozásokat.
A fenti dokumentumok közül kiemeljük a Lombardiai Regionális Kutatási és Tanulmányi Intézet következtetéseit, amely a
"Foglalkoztatási, tanulással és tevékenységekkel való képzés a szabadságra stratégia"-n belül készült el, amely szerint a büntetésvégrehajtási rendszer általános képében, a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését befolyásoló tényezők különösen a négy kérdésre
vonatkoznak, érvényesen a jelenlegi helyzetben:
 a kívülállók kultúrája és felfogása a fogvatartottakkal kapcsolatban;
 jogszabályokat;
 társadalmi re integrációt támogató rendszerek;
 társadalmi hálózatok.
Szociológiai kutatásról szóló jelentés a "Fogvatartott személyek beilleszkedési esélyeinek növelése a társadalom jobb
tájékoztatása által és a börtönben végzett tevékenységek fejlesztésével" projekt végső értékelésében rávilágít arra a tényre, hogy a
szabadságvesztés és az őrizetbe vétel tükröződik minden fogvatartott személy társadalmi evolúciójában, a külvilággal való kapcsolatában,
ami egy fontos tényező a társadalmi visszailleszkedésben. Ezek a külvilággal való kapcsolatok kérdőívekkel lettek lemérve, a családdal
való kapcsolatokra vonatkozó elemekkel, valamint a fogva tartás ideje alatt kialakított viselkedésbeli változások és a társadalmi re
integrációs kilátások.
Ebben a projektben az egyik tanulmány, "A fogvatartottak véleménye a román börtönök körülményeiről", ami 3 éves időszakot
tartott (2009-2011), végső kiértékelésében, egyre több fogvatartott megállapítja, hogy az emberek előítéletei az egyik fő nehézség a
társadalmi re integrációban (35%, 2011-ben a 30,5%, 2010-hez képest és a 29% 2009-ben). A tanulmány arra is rávilágít, hogy a
fogvatartottak véleménye szerint a munkahely hiánya az egyik legfontosabb akadály amivel a szabadulás után találkoznak.
12

A Fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti Stratégia, 2015 – 2019

A "Volt fogvatartottak visszatérése a munkaerőpiacra és a társadalomba való beilleszkedésük" projekt keretében egy
jelentés készült a korábbi fogvatartottak munkaerő-piaci visszailleszkedéséről működőképessége szempontjából (2011), amiben két
fontos hivatkozás lett bemutatva:
 a reintegrációs programok pozitív hatásának korlátozása kölcsönös hatással van a partnerek és az érintett hivatalok közötti
együttműködés hiányosságaival, valamint a konkrét programok és tevékenységek egyes részeinek nem hatékony
megvalósításával. Például, a munkaerő-piaci re integrációs programoknak tartalmaznia kell: a felkészítést munkára /
munkavállalásra, a szakképzést, fogvatartottak munkahelyi felügyeletét egy ügyintéző által;
 intézményközi hálózat kialakítása, börtönök együttműködése, pártfogói szolgálatok, az állami szervek, a közösségi szolgáltatások
és a szociális szolgáltatások, a civil szervezetek és magánvállalatok számára kötelező szabvány eljárás kell legyen, szakemberek
közötti információcsere-rendszer létrehozása, különböző területekről, akik részt vesznek a társadalmi re integráció szakaszában.
Az érintett szakemberek ajánlásai között a jelentés elkészítésében megtalálható:
- nyitott fogva tartási rendszerben levő személyek növekvő lehetőségei, hogy részt vegyenek a közösségben líceumi szintű oktatási
tanfolyamokon;
- költségvetési finanszírozás fenntartása a fogvatartottak szakképzésére, a Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökség által, a Romániai
Kereskedelmi és Iparkamara fokozott bevonása a foglalkoztatásba való visszailleszkedésben;
- a börtön és Pártfogói Szolgálat közötti együttműködés fejlesztése, és egy közös adatbázis;
- támogatja egy olyan törvény megalkotását, ami szabályozza intézményközileg a fogvatartottak társadalmi re integrációja feltételeit
és lehetőségeit.
Európai szinten, a Berlini stratégiai fórum keretében 2012-ben kiemelték az Ex-Offenders Community of Practice projekt keretén
belül azon ajánlásokat, workshopokkal és szemináriumokkal egy időben, hogy a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedéséről
egy egységes uniós szintű stratégia elkészítésével egy időben figyelembe kell venni a következőket:
 Az állami intézmények és civil szervezetek közötti együttműködés
Ex-Offenders Community of Practice projekt javasolja, hogy minden lényeges szolgálat vegyen részt a volt fogvatartottak
társadalmi visszailleszkedési folyamatában. Ezeket támogatni kell formális megállapodásokkal, amennyiben indokoltnak látszik, hogy az
európai intézményekbe bekerüljenek, a nemzeti kormányok szintjén, a szolgáltatók közé, regionális és helyi közintézmények és civil
szervezetek szintjén. Ex-Offenders Community of Practice projekt javasolja, hogy mindenki, aki fogvatartottakkal vagy szabadlábra
bocsátottakkal dolgozik, képezni kell a hatékony társadalmi visszailleszkedés jelenlegi és hatékony megközelítésével kapcsolatban. Ez
magába foglalja a figyelemfelkeltés fokozását és a közvélemény előítéleteinek eltávolítását, a támogató szolgáltatók és más
magánszemélyek és vállalkozások támogatását, akik figyelemmel vannak az ebben a kategóriában levő munka kedvezményezettjeire,
kortól függetlenül.


Kiértékelés
Azt is javasolta, hogy az egyének részletes és szisztematikus kiértékelését egy erre szakosodott intézmény valósítsa meg, a korai
szakaszban, hogy az kapja meg legmegfelelőbb támogatást az őrizet alatt, a szabadulásra való előkészítésben és szabadulás után is.
 A családdal / közösséggel való kapcsolattartás
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A projekt azt javasolja, hogy a családi kötelékek fenntartsa és erősítse - a személyzet képzése által, a családok bevonása által
kialakított kultúra a börtönben, támogatja az őrizetben levő személyeket fogva tartásuk idején és a szabadulás után - a társadalmi
visszailleszkedés folyamatának kiemelt fontossága és hozzájárul a visszaesés kockázatának csökkentéséhez.
 Kezdeményezések a foglalkoztatás, oktatás és képzés irányába
Ex-Offenders Community of Practice projekt javasolja, hogy kiemelten kezeljék a társadalmi visszailleszkedés folyamatában, a
foglalkoztatási ráták növelését, úgy mind a képzések biztosítását, megfelelő oktatás és munkatapasztalatok felhalmozását és pozitív
kapcsolatok kiépítését a munkaadók és képzést nyújtók iránt, a megkülönböztetés elleni jogszabályok és gyakorlatok által.
Összefoglalva, a társadalmi re integráció területén levő fő problémás kérdéseket körülírva, Románia jelenlegi kriminálpolitikai
helyzetében, ami a fentiekben felsorolt dokumentumok kiderülnek, s amik megalapozzák a Stratégia cselekvési irányát, a
következőképpen rendszerezhetőek:
A társadalmi visszailleszkedés folyamatára alkalmazott intézményi és intézményközi cselekvőképesség
 elégtelen emberi erőforrások, hogy valamennyi fogvatartottat és szabadlábra bocsátottat bevonjon a vállalt minőségi és
mennyiségiszabványok szerinti, egyéni szükségekre szabott regeneratív intézkedésekbe.
Társadalmi visszailleszkedési szakirányítás területe rendelkezik képzett személyzettel, a számuk azonban nem elegendő annak
biztosítására, hogy minden fogvatartottat és szabadlábra bocsátottat bevonjon a regeneratív intézkedésekbe, valamint a tevékenységek
minőségének javítására. A szabályozások, módszertanok és a fogvatartottak iránti segítségnyújtás i eszközök területén elért
eredményeket terheli egy akut emberhiány a társadalmi visszailleszkedési szakirányítás területén. A szakemberek elégtelen száma
negatívan befolyásolja az elítéltek intézményen belüli útvonalát, a beavatkozások hiánya vagy alacsony színvonala miatt, amely
közvetlenül kihat a visszaesés kockázatára.
A folyamatos szakképzés szemszögéből, szükségesnek tűnik az oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási
tevékenységekben részt vevő személyzet tanterveinek, szakképzéseinek változatossága, amely előfeltétele a növekvő minőségű
visszailleszkedési folyamatnak. Az integrált megközelítés szükségessé teszi, a folyamatos képzést minden intézmény és az állami
hatóságok szintjén, amelynek feladata a fogvatartott és szabadlábra bocsátott személyek társadalmi visszailleszkedésének egymást
követő intézkedései.
 elégtelen anyagi és pénzügyi források a fogvatartottak és szabadlábra bocsátottak társadalmi visszailleszkedésre.
A társadalmi re integráció pénzügyi és anyagi erőforrásai nem elégségesek az egyes tevékenységekre nézve, a minőségi és
mennyiségi eredmények szorosan összefüggnek a használatukkal. A költségvetési előirányzatok az oktatási, pszichológiai és szociális
segítségnyújtásra, ami a Börtönök Nemzeti Igazgatósága és alárendelt egységek szintjén, a 57.02.02 költségvetési címcsoportban:
"társadalmi juttatások" (saját bevételek és támogatások) csak a tanszerek, taneszközök vásárlását, a fogvatartottak oktatási és egyéb
szociális jogaira elégséges. Tekintettel arra, hogy 2011 előtt, nem voltak kifejezetten források biztosítva a társadalmi re integrációra, 2011ben és 2012-ben a költségvetési helyzet a következő: 2011 – 60.000,00 a kért 175.000,00 szükséges összeghez képest, 2012 –
40.088,00 a kért 139.361,00 szükséges összeghez képest; 2013 - 34.754,00 a kért 153.936,00 lej szükséges összeghez képest.
A Börtönök Nemzeti Igazgatósága központi statisztikái szerint, 2013 végén, az egy fogvatartottra leosztott átlagos havi kiadás
2.462 lej, teljes létszámuk 33.053 személy 2013 december 31-én
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Ezen kiadások a következő alkotó elemekre oszlanak:
- Személyzeti kiadások: 71,54%
- Áruk és szolgáltatások kiadásai: 17.33%
- Beruházási kiadások: 1,53%
- Egészségbiztosítás (a fogvatartottak számára): 3,39%
- Egyéb kiadások: 6,21%.
Kiemeljük, hogy a büntetés-végrehajtási rendszer alkalmazottai a referencia adatok szerint akkor, 12.208 fő volt, amelyből csak 639
társadalmi re integrációs szakember volt, ami elégtelen az általános büntetés-végrehajtási reform összefüggésében, amelyben ki lett
egyenlítve a fogva tartás funkció a társadalmi re integráció funkcióval, az egyénre szabott helyreállító beavatkozással, valamint a
büntetést progresszív és regresszív rendszerével.
Míg a személyzeti kiadások jelentősen nagyobb kiadások, hogy biztosítva legyen a fogvatartottak őrizete, abszolút értékben,
azonban csökkenteni lehet ezt a társadalmi re integrációs tevékenységek hatékonyabbá tételével, ami közvetlen hatással a visszaesési
arányra, hisz jelenleg a becslések szerint ez 60% és 80% között van, a fogvatartottak ezen aránya visszatér a börtönbe Romániában. A
költségek kérdését nem lehet elhanyagolni, mivel a Börtönök Nemzeti Igazgatósága nyilvántartásában 111 ítélet van az Európai Emberi
Jogi Bíróságtól a fogva tartásra, körülményeire és fogvatartottak jogainak be nem tartására vonatkozóan, a teljes összeget, amelyet a
fogvatartottak kárpótlására összesen kifizettek több mint 970.000 € és 10.000 svájci frank. Ezek az adatok valós időben frissítődnek, a
Pénzügyminisztérium szolgáltatja.
 A szabályozási keretekhez való alkalmazkodás hiánya a társadalmi visszailleszkedés folyamatának szükségeire, az
erőforrások biztosítása és a szükséges szolgáltatások folyamatossága perspektívájából, világosan meghatározott feladat- és hatásköröket
a részt vevő központi és helyi állami intézmények szemszögéből. A társadalmi re integráció hatékony és együttműködő intézményközi
mechanizmusokat igényel, ami intézményi vezetés szintjén felvállalásokat követel a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének
elsőbbségi támogatásával kapcsolatos, az információcsere fejlesztése és egyes intézményközi eljárások kidolgozása, alkalmazása
esetleg felülvizsgálata terén.
A oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási programok fejlesztése az fogva tartás idején.
 A reintegrációs folyamat szabványosítása folyamatban van, így hogy erősíteni kell a tevékenységek és programok ajánlatát
egyre inkább alkalmazni és esetenként felülvizsgálni őket, módszereiket és a folyamatban lévő tevékenységek eljárásait.
 Összefüggő társadalmi-szakmai visszailleszkedési politikák hiányában, ami a fogvatartottak igényeihez van igazítva a
munkaerőpiac követelményei szerint, amely lehetővé teszi számukra szélesebb szakképzési és foglalkoztatási választékot. A legtöbb
fogvatartott alacsony oktatási és képzési szinttel rendelkezik, így alacsony munkaerő piaci lehetőségekkel. A büntetett előélet befolyásolja
a szabadon bocsátott hitelességét a munkáltatók előtt, ki vannak zárva a munkaerőpiacon.
 Előítéletek és sztereotípiák létezése, amelyek akadályozzák a társadalmi visszailleszkedést és amely megköveteli a
közvélemény figyelmének felkeltését, őrizet ideje alatt alkalmazott tevékenységekről, valamint bűnözést megelőző kampányokat
végzésével, beleértve az elítéltek bevonását is. A fogvatartottak és szabadlábra bocsátottak társadalom részéről való negatív megítélése
torz információkon alapul, ami jelentős negatív hatást eredményez. A társadalom azonban meg kell értse, hogy a fogvatartottak társadalmi
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visszailleszkedése alapvető fontosságú, tekintettel arra, hogy a korábbi fogvatartottak visszatérése a börtönbe, új bűncselekmények
elkövetését jelenti, ami befolyásolja a társadalmat.
Börtönidő utáni segítség megkönnyítése rendszeri szinten
 Információs platformok hiányában, amely lehetővé teszik a fogvatartottak és szabadlábon levőkről való információk
kölcsönösségét, intézmények, ezen a téren felelősséget vállaló központi és helyi hatóságok ezekhez való hozzáférését, valamint az
optimális működéshez biztosítani az információáramlást, segítségnyújtás eseteire megfelelő adatfrissítést, a társadalmi visszailleszkedés
egymást követő szakaszaiban;
 A fogva tartás ideje alatt kezdeményezett helyreállító lépések folytonosságának biztosításában levő következetlenség,
integrált szinten, összekapcsoló intézményközi mechanizmusok hiányában, hogy biztosítsa a társadalmi szereplők részvételét nemzeti
szinten a társadalmi re integráció folyamatának előmozdításában;
 Szabályozások hiánya, amely lehetővé tenné a szociális vállalkozások fejlesztését, amik a szabadlábra bocsátottaknak szolgáltak;
 Szabályozási keret alkalmazásának hiánya, hogy megkönnyítsék a helyi hatóságok bevonását, az állami és magán gazdasági
szereplők és más személyek, vállalkozások, támogatását a fogvatartottak társadalmi-szakmai re integrációjában;
 Jogi keret alkalmazásának hiánya, amik a társadalmi befogadó központok működését szabályozzák az állami vagy magán
szociális szolgáltatók által, annak érdekében, hogy a szabadlábra bocsátott emberek integrált, átmeneti szállást, információs
szolgáltatásokat, tanácsadást, társadalmi befogadást kaphassanak fogva tartás után;
 A társadalmi támogató szolgálat nem megfelelő fejlődése, ami a szakképzéshez való hozzáférést megkönnyíti, valamint egyéb
szolgáltatásokhoz a szabadlábra bocsátás után (például orvosi, szociális), beleértve a közvetítést a családi és közösségi újra egyesítést
is;
 Fogvatartottak társadalmi integrációjának rendszeri támogatásának következetlensége, ami a gyenge együttműködés
következménye és az intézmények, központi és helyi hatóságok, ezen a téren felelősséget vállaló szervezetek egymástól elszigetelt
hozzájárulása.
Célkitűzés
Az intézményközi együttműködés átállításának célja a szociális szolgáltatások folyamatossága, a személyre szabott támogatások
és tanácsadások, szisztematikus, fogvatartottak és szabadlábra bocsátottak igényeihez igazított beavatkozások. Ezek a tevékenységek a
fogva tartás egyedi igényeinek, valamint szabadulásra való felkészítésnek és a szabadlábra bocsátás után is megfelelnek. Ebben a
tekintetben kiegészítve a központi állami intézmények és hatóságok által befektetett erőfeszítéseit, a helyi civil társadalom képviselőinek is
előnyös, támogató hálózatok fejlesztésében, folytatva ezzel az őrizetben kezdeményezett helyreállító erőfeszítéseket.
A beavatkozási területek kölcsönös kapcsolatban vannak az említett problémákkal, tekintve a társadalmi re integráció előfeltételeit,
ezzel egy időben a visszaesés kockázatának csökkentését: oktatási programok alkalmazását, pszichológiai és szociális segítségnyújtást
elítéltek igényeire alkalmazva; oktatási és szociális támogatásnyújtási programok és tevékenység diverzifikálása, hogy bevonják egyre
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nagyobb számú fogvatartottat; a közösség felelősségvállalása és a fogvatartottak és szabadlábra bocsátottak társadalmi
visszailleszkedésre való figyelemfelkeltés; szabadlábra bocsátás utáni támogatások megkönnyítése; speciális központok szabályozása,
biztosítása és a szolgáltatások igénybe vétele, hogy szabadlábra bocsátottakat támogassa a társadalomba való visszailleszkedésükben, a
közeli közösségek támogatásán lévén a hangsúly.
E Stratégia végrehajtásában, elengedhetetlen, hogy be legyenek vonva a nem kormányzati szervezetek, akik a fogvatartottak
számára segítő szerepük van, a szabadlábra bocsátottak társadalmi re integrációjának egymást követő szakaszaiban, az intézményi
partnerek az 1A mellékletben találhatók meg.
Távlati elképzelés
Kifejezésre juttatva "A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiáját" tiszteletben tartva a humanizmus, a
tisztesség, hűség, a professzionalizmus, jogtisztelet, közösség iránti nyitottság értékeket, koherens társadalmi re integrációs
rendszert biztosít a fogvatartottak számára, intézményi bevonással, közösségi támogatással, amely a kedvezményezettek és a
társadalom igényeire plurivectorialis választ ad.
Küldetés
Az intézményekkel, központi és helyi hatóságokkal, ezen a téren felelősséget vállaló szervezetekkel közösen megszervezett és
alkalmazott oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási tevékenységek, amelyek hozzájárulnak a fogvatartottak és szabadlábra
bocsátottak re integrációját, figyelembe véve a polgárok védelmét.
Ebben az összefüggésben három stratégiai célkitűzést állapítottak meg, amelyet a egyedi célkitűzéseken keresztül valósulnak meg,
felelős személyekkel való tevékenységek, határidők és teljesítménymutatók:
I. Intézményi és intézményi közi kapacitás fejlesztése a fogvatartottak és szabadlábra bocsátottak társadalmi
visszailleszkedése területén
A szakmai kiválóság felé való orientáltság, források maximális felhasználása, valamint a szervezeti környezet javítása, mint fő
szempontok az intézményi gazdálkodásban, közvetlen hatást gyakorolnak a minőségi eredményekre helyileg vagy rendszerileg, a
fogvatartottak és szabadlábra bocsátottak társadalmi visszailleszkedése területén. Ezzel egy időben szükség van egységes intézményi
politikák működésére és kifejlesztésére, amelyek elősegítik a társadalomba való visszailleszkedést.
Ezek a célkitűzésnek:
 személyzet készségeinek fejlesztését;
 intézményi infrastruktúra fejlesztése és az intézményközi együttműködés;
 megváltoztatni a szabályozási keret, hogy a szolgáltatások folyamatossága javuljon a társadalmi re integráció terén;
 intézményközi eljárások kidolgozása és végrehajtása.
A várt eredmény ez a cél elérése révén annak biztosítása, hogy szabályozási és szervezeti keretet biztosítson a fogvatartottak és
szabadlábra bocsátottak társadalmi visszailleszkedésének intézményközi folyamatán.
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II. Oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási programok fejlesztése és a nyilvánosság tájékoztatása
A büntetés-végrehajtási rendszerben levő fogvatartottak számára való helyreállító intézkedések megvalósítása az alapvető
előfeltétele a sikeres társadalmi típusú beavatkozásnak, a szociális re integráció elősegítésének és visszaesések megelőzésének. A
megelőző intézkedések és a nevelő intézkedéseknek, szabadságvesztésnek szabályozó funkciójának célja, prioritásként szerepel, és
jelentősen hozzájárul a közösségi biztonság növeléséhez.
Ezáltal a cél által kívánjuk:
 Javítani a fogvatartott és szabadlábra bocsátott személyek oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási tevékenységét;
 közvéleményt tudatosítani és érzékennyé tenni a fogvatartottak társadalmi re integrációjára.
A várt eredmény e cél elérése révén, a fogvatartottak felkészítése az oktatás, pszichológiai és szociális segítségnyújtás i
szempontjából, társadalmi-szakmai re integráció, adott esetben ezek átvétele a börtön utáni segítséget nyújtási körforgásba.
III. Rendszeri szinten megkönnyíteni a börtön utáni segítséget
A román társadalom szintjén egy elterjedt tendencia találunk, az állami intézmények szűk körben, rendszeri együttműködési keretet
nélkül cselekedjenek, amelynek célja lenne, hogy biztosítsa a következetességet és a hatékonyságát az intézményes és intézményközi
tevékenységeknek. A börtönben utáni támogatást megkönnyíteni, az együttműködésre való törekvéssel lehet megvalósítani és a
társadalmi visszailleszkedésének folyamatában felismerni az intézmények aktív szerepét, valamint a központi és helyi hatóságokét,
egyesületek és civil szervezetekét.
Az érintett intézmények, központi hatóságok és a helyi egyesületek, civil szervezetek bevonása és segítsége a börtön utáni
segítségnyújtásban abszolút szükséges, a társadalmi re integrációban, a tartós hatás elérésében, azon személyek számára, akik
szabadlábra bocsáttattak.
Ezáltal a cél által kívánjuk:
 partnerségeket fejleszteni és megerősíteni intézményekkel, központi és helyi hatóságokkal, ezen a téren felelősséget vállaló
szervezetekkel, helyi közösségekkel, hogy megkönnyítsék a fogvatartottak és szabadlábra bocsátottak társadalomba való
visszailleszkedését; helyi hatóságok bevonása a szociális ellátások biztosításába, amelyek hozzáférést biztosítanak a szakképzéshez és
egyéb szolgáltatásokhoz a börtön utáni időben, beleértve a közvetítést a családi és közösségi re integrációban;
 biztosítani a volt elítélteknek a beavatkozások folytonosságát az esetek átvétele és segítségek nyújtása által;
 felülvizsgálni, esetenként módosítani és kiegészíteni a szabályozási keretrendszert, ami létrehozná, megszervezné és működtetné
a szociális vállalkozásokat, munkahelyteremtés a rászoruló csoportoknak, köztük azon emberek, akik büntetésüket letöltötték;
 felülvizsgálni, esetenként módosítani és kiegészíteni a szabályozási keretrendszert, ami társadalmi befogadó központokat hozna
létre, működtetné és irányítaná;
 felülvizsgálni, esetenként módosítani és kiegészíteni a szabályozási keretrendszert, ami ösztönözze a helyi önkormányzatokat,
gazdasági szereplőket és magánszemélyeket, állami és magán vállalkozásokat, hogy támogassa a fogvatartottak társadalmi
visszailleszkedését.
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A várt eredmény e cél elérése révén, hogy biztosítsa a jogi és szervezeti-működési keretet a fogvatartottak börtön utáni támogatására,
és gyakorolja a szociális szerepek autonómiáját.
Stratégiai cél I.
Az intézményi és az intézményközi kapacitás fejlesztése a fogvatartottak és szabadlábra bocsátottak társadalmi
visszailleszkedése területén
1.1. A személyzet szakmai képzése és továbbképzése, akiknek megbízásuk a fogvatartottak társadalmi re integrációja.
Határidő: évente, 1 évvel a Stratégia jóváhagyása után.
Eredmény: Magasan képzett személyzet a fogvatartottak társadalmi re integrációjának integrált megközelítés szempontjából.
1.2. Intézményi és intézményközi infrastruktúra fejlesztése.
Határidő: a Stratégia végleges alkalmazásáig (2019).
Eredmény: fejlett intézményi és intézményközi infrastruktúra, amely támogatja a fogvatartottak társadalmi re integrációjának
integrált megközelítését.
1.3. Felülvizsgálni, esetenként módosítani és kiegészíteni a szabályozási keretrendszert, ami az elítélteknek biztosítsa a
szolgáltatások folytonosságát.
Határidő: időszakonként, a Stratégia végleges alkalmazásáig (2019).
Eredmény: Közös szabályozási keret, módosítva és alkalmazva, amely az elítélteknek biztosítsa a szolgáltatások folytonosságát.
1.4. Intézményközi eljárások fejlesztése, felülvizsgálata és alkalmazása, ami bevonna és együttműködésre indítana intézményeket,
központi és helyi hatóságokat, ezen a téren felelősséget vállaló szervezeteket a társadalmi visszailleszkedés folyamatába.
Határidő: a Stratégia végleges alkalmazásáig (2019).
Eredmény: Intézményi eljárásokat kézikönyve, kidolgozva és alkalmazva.
Stratégiai cél II.
A oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási programok fejlesztése az fogva tartás idején és a nyilvánosság
tájékoztatása
2.1. Fogvatartottak számára biztosított oktatás, pszichológiai és szociális segítségnyújtás javítása.
Határidő: a Stratégia végleges alkalmazásáig (2019).
Eredmény: Oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási képességekkel és készségekkel rendelkező fogvatartottak, ami
növeli a társadalmi re integráció lehetőségeit.
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2.2. A közvélemény tájékoztatása és érzékennyé tétele az elítéltek társadalmi re integrációjára.
Határidő: a Stratégia végleges alkalmazásáig (2019).
Eredmény: tájékozott és elkötelezett közvélemény az elítéltek társadalmi re integrációjának szükségletei iránt.
Stratégiai cél III.
Börtön utáni segítségnyújtás megkönnyítése rendszeri szinten
3.1. Intézményekkel, központi és helyi hatóságokkal, ezen a téren felelősséget vállaló szervezetekkel, helyi közösségekkel partneri
kapcsolatok fejlesztése és erősítése a fogvatartottak és szabadlábra bocsátottak társadalmi visszailleszkedésének céljából.
Határidő: a Stratégia végleges alkalmazásáig (2019).
Eredmény: protokollok és partnerségi megállapodások megkötése, esetenként felülvizsgálva és alkalmazva.
3.2. Beavatkozások folyamatosságának biztosítása a fogvatartottak és szabadlábra bocsátottak számára, esetek átvételével és
börtön utáni segítségnyújtás .
Határidő: a Stratégia végleges alkalmazásáig (2019).
Eredmény: Börtön után átvett esetek az integrált segítségnyújtás i hálózatba.
3.3. Felülvizsgálni, esetenként módosítani és kiegészíteni a szabályozási keretrendszert, ami létrehozná, megszervezné és
működtetné a szociális vállalkozásokat, munkahelyteremtés a rászoruló csoportoknak, köztük azon emberek, akik büntetésüket letöltötték.
Határidő: 2 évvel a Stratégia hatályba lépése után.
Eredmény: normatív keret kidolgozott és alkalmazott.
3.4. Felülvizsgálni, esetenként módosítani és kiegészíteni a szabályozási keretrendszert, ami társadalmi befogadó központokat
működtetne és igazgatna.
Határidő: 2 évvel a Stratégia hatályba lépése után.
Eredmény: normatív keret kidolgozott és alkalmazott.
3.5. Felülvizsgálni, esetenként módosítani és kiegészíteni a szabályozási keretrendszert, ami ösztönözze a helyi
önkormányzatokat, gazdasági szereplőket és magánszemélyeket, állami és magán vállalkozásokat, hogy támogassa a fogvatartottak
társadalmi visszailleszkedését.
Határidő: 2 évvel a Stratégia hatályba lépése után.
Eredmény: normatív keret kidolgozott és alkalmazott.
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Általános elvek
A Stratégia végrehajtása a fogvatartottak társadalmi re integrációjának nemzetközi és európai bevált gyakorlatának jó példáján
alapul az alábbi általános elveknek van alávetve:
 részvétel és az átláthatóság elve - valamennyi érintett fél hatékonyan hozzájárulni a Stratégia végrehajtásához. A civil társadalom
tájékoztatva van a végrehajtási folyamatról.
 a folytonosság és koordináció elve - az a Stratégia végrehajtásában biztosítva van mind a aktualizált jelenlegi politikák, ágazati
szinten, mind pedig a más intézményekkel való együttműködés.
 felelősség elve - E Stratégia végrehajtása az eredmények elérésére irányított folyamat. Eredményeket elérni, valamennyi érdekelt
fél kötelessége.
 közbiztonság és a polgárok biztonságát szavatoló elve - E stratégia végrehajtása, a közvélemény bizalmát kívánja megnyerni a
segítségnyújtó intézkedéseivel, a nevelő szerepét írja alá.
 egyénre orientáló elve - E Stratégia végrehajtásában, a társadalmi visszailleszkedésének egymást követő szakaszaiban a
beavatkozások egyén igényeire vannak szabva.
 együttműködés, a koherencia és multidiszciplináris elve - a Stratégia megvalósításában, az intézményi partnerek
együttműködnek, a re integrációs egymást követő szakaszokban meghatározott és előírt feladataik szerint, biztosítva ily módon koherens,
a megvalósítandó tevékenységek egybefüggő és multidiszciplináris megközelítését.
 a fogvatartottak jogainak és a személyi adatainak védelmének elve - a Stratégia megvalósításában, az intézményi partnerek
biztosítják a fogvatartottak alapvető jogainak és szabadságainak, valamint a személyi adatainak védelmét.
 a források hatékony felhasználásának elve – E Stratégia alkalmazása során, maximális eredmények elérését követjük a
rendelkezésre bocsátott források maximális felhasználásával.
 a társadalmi reintegrációs intézkedésekhez való hozzáférés megkönnyítésében az esélyegyenlőség elősegítésének elve biztosítja annak feltételeit, hogy a Stratégia helyreállító intézkedéseihez, minden szabadságuktól megfosztott személyek egyéni
igényeinek megfelelően hozzáférjen.
 a tevékenységek fenntarthatóságának elve - a Stratégia javasolja a börtön utáni támogató szolgáltatások integrált, tartós és
fenntartható rendszerét a közösség szintjén.
Monitoring, értékelés, felülvizsgálat
A Stratégia végrehajtásának eszköze a Nemzeti Végrehajtási Terv, amely tartalmazza a stratégiai célokat, konkrét
célkitűzéseket, tevékenységeket, határidőket, felelősöket, erőforrások és eredménymutatókat.
A Stratégia végrehajtásának nyomon követését és jelentéstételét a Tárcaközi Bizottság végzi, a Szabályzat szerint, a Nemzeti
Végrehajtási Terv keretében. A nyomon követés célja, a meghatározott célkitűzések rendszeres felülvizsgálata, ami megmutatkozik az
Éves Monitoring Jelentésben.
21

A Fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti Stratégia, 2015 – 2019

A Stratégia értékelésének célja, hogy a célok elérésének kihatásait lemérje. Az értékelés eredménye a Időközi értékelő jelentés
és a Végleges értékelő jelentést formájában nyilvánul meg. Az Időközi értékelő jelentés támasztja alá a Stratégia felülvizsgálatát. A
Végleges értékelő jelentés alapjául szolgál a javaslatoknak, amelyek a jelen Stratégia által felállított szabályozási, funkcionális és
szervezeti keret megerősítésére szolgál.
A Stratégia felülvizsgálata a külső és belső tényezők hatása alapján, törekszik a célok, tevékenységek és források folyamatos
alkalmazkodására, a várt hatást eléréséért.
A Stratégiában meghatározott célok és tevékenységek megvalósításához, az egyes intézmények, felelős helyi és központi
hatóságok belefoglalják azokat a saját intézményi tevékenységi tervezetükbe.
Költségvetési vonzatok
A költségvetési vonzatok aszerint vannak felbecsülve, hogy minden egyes stratégiai cél és neki alárendelt tevékenység milyen
előírt pénzügyi forrásokat követel.
A Stratégia fokozatos bevezetése (a pénzügyi hatásokról szóló elemzésről való jelentésből kiderül) a következő kiadásokat igényli:
2015 - 51.969.260 lej
2016 - 54.267.406 lej
2017 - 58.217.342 lej
2018 - 66.758.121 lej
2019 - 75.151.811 lej
TOTAL = 306.363.940 lej
A Stratégia végrehajtásának teljes költségei, a részt vevő intézményekre és évekre osztva, a következő:
Teljes
Évek
2015
2016
2017
2018
2019
Total 2015-2019
ANP összesen évente
41,959,422 43,730,601 46,121,940 53,954,066 62,344,786
248,110,815
Pártfogói össz. évente
374,146
569,026
778,168
1,188,166
1,220,476
4,129,982
ANOFM össz. évente
205,556
213,830
273,919
280,565
287,373
1,261,243
Rendőrség össz. évente
1,134,652
1,122,839
1,123,523
1,124,228
1,124,955
5,630,197
Idősek, Szociális és Családügyi Munkaügyi
399
3,760
1,038
1,069
1,100
7,366
Minisztérium összesen évente
Kutatási és Oktatási Minisztérium az oktatási
8,295,085
8,627,350
8,952,452
9,221,500
9,498,946
44,595,333
egységek által összesen évente
ONG
0
0
966,302
988,527
674,175
2,629,004
Összesen
51,969,260 54,267,406 58,217,342 66,758,121 75,151,811
306,363,940
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Érdemes megemlíteni, hogy a legtöbb része (88,71% százalékban) a teljes kiadásoknak már el lett különítve a partnerintézmények
saját költségvetésében, ami további forrásokat tesz szükségessé, az alábbiak szerint:
Teljes
Évek
ANP összesen évente
Pártfogói össz. évente
ANOFM össz. évente
Rendőrség össz. évente
A.N.A összesen
Idősek, Szociális és Családügyi Munkaügyi
Minisztérium összesen évente
Kutatási és Oktatási Minisztérium az oktatási
egységek által összesen évente
ONG
Összesen

2015
29,386
23,752

2016
1,458
79,353

2017
1,029,853
242,717

2018
7,536,071
200,242

2019
14,541,972
202,948

lej
Total 2015-2019
23,138,740
749,012

1,112,556

1,100,058

1,100,059

1,092,561

1,092,562

5,497,796

498,654

512,771

603,972

622,256

641,402

2,879,055

1,664,348

1,693,640

2,976,601

9,451,130

16,478,884

32,264,603

Azonban a becsült éves haszont az alábbi értékek előzik meg (a becsült összeg 2017-re, frissítve az éves átlagos fogyasztóiár
mutatókkal 2018 és 2019):
2017 - 105.886.462 lej;
2018 - 108.321.850 lej;
2019 - 110.813.253 lej;
Haszon össz. = 325.021.565 lej.
Jogi vonzatok
„A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiájának alkalmazása” a következő a jogi vonzatokat
feltételez:
1) Szabályozási keret elemzése, a társadalmi visszailleszkedés terén levő szolgáltatások folytonosságának biztosítása érdekében:
A tanulmányok szerint más európai országokban is vannak hatékony gyakorlatok, és javasolják a szociális beilleszkedés, szociális
ellátás és a foglalkoztatás területén levő bizonyos jogszabályi rendelkezések kibővítését, ami javítaná a fogvatartottak és szabadlábra
bocsátottak hozzáférését még szélesebb körű szociális szolgáltatásokhoz és adminisztratív segítségekhez ahhoz képest, ami elérhető
jelenleg.
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-

76/2002. sz. törvény, a munkanélküliségi biztosítási rendszer és a foglalkoztatás stimulációjáról, utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
- 116/2002. sz. törvény, társadalmi kirekesztés megelőzésére és leküzdésére, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
- 377/2002. sz. Kormányhatározat, intézkedések, hogy növeljék a munkavállalást, ezek finanszírozása és megvalósítása utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel;
- 129/2000. sz. Sürgösségi rendelet a felnőttkori szakképzés, újrakiadva, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.
2) Következő szabályozási keretek felülvizsgálata, és szükség esetén kiegészítése és módosítása:
- szociális vállalkozások létesítése, szervezése és működtetése, munkahelyteremtés a rászoruló csoportoknak, köztük azoknak, akik
börtönből szabadultak;
- társadalmi befogadó központok létesítése, szervezése és működtetése (pl sajátos és minimumszabályok kidolgozása);
- helyi önkormányzatok, gazdasági szereplők, magánszemélyek, állami- és magánvállalkozások bevonásának ösztönzése, hogy
támogassák a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését.
Mutatók
Hatékonysági mutatók a 1B mellékletben vannak.
A Stratégia hatálybalépésének utóbbi szakaszai
A Stratégia hatálybalépésének utóbbi
Határidő
szakaszai
Tárcaközi Bizottság tagjainak kinevezése A
A fogvatartottak társadalmi
fogvatartottak társadalmi
visszailleszkedésének nemzeti
visszailleszkedésének nemzeti stratégiája
stratégiája alkalmazásáról szóló
koordonálására és alkalmazására,
Kormányhatározat project hatályba
2015 - 2019
lépésétől 30 napra, 2015 - 2019.
A Tárcaközi Bizottság Technikai Titkárságának A fogvatartottak társadalmi
tagjait kinevezik a Börtönök Országos
visszailleszkedésének nemzeti
Igazgatósága határozata alapján
stratégiája alkalmazásáról szóló
Kormányhatározat project hatályba
lépésétől 30 napra, 2015 - 2019
A Tárcaközi Bizottság szervezési és müködési A fogvatartottak társadalmi
szabályzatának kidolgozása
visszailleszkedésének nemzeti
stratégiája alkalmazásáról szóló
Kormányhatározat project hatályba
lépésétől 60 napra, 2015 - 2019
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Felelős intézmények
A Kormányhivatal Főtitkársága, Igazságügyi
Minisztérium, Idősek, Szociális és Családügyi
Munkaügyi Minisztérium, Tudományos Kutatási
és Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi Minisztérium,
Börtönök Országos Igazgatósága
Börtönök Országos Igazgatósága

Tárcaközi Bizottság a Stratégia koordonálásáért
és alkalmazásáert, 2015 - 2019.

A Fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti Stratégia, 2015 – 2019

A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiája nemzeti tervének megvalosítása
Stratégiai cél I. - Az intézményi és az intézményközi kapacitás fejlesztése a fogvatartottak és szabadlábra bocsátottak
társadalmi visszailleszkedése területén
Sajátos célok
Tevékenységek
Határidő
Felelős
Források
Eredmény mutatók
I.1.1.
6 hónap (a
- intézményközi munkacsoport:
- emberi
- szakmai képzés
Fogvatartottak
Stratégia
Igazságügyi Minisztérium az Országos erőforrások;
és fejlesztés
társadalomba való
hatályba
Pártfogói Szolgálat által, Börtönök
- anyagi és
szükségleteinek
visszailleszkedé lépésétől).
Nemzeti Igazgatósága, Nemzeti
penzugyi
felmérő eszközei,
séért felelős
Foglalkoztatási Hivatal, Tudományos
forrást nem
az egyes érintett
szakemberek
Kutatási és Közoktatásügyi
igényel.
intézmények
képzési igényét
Minisztérium
szintjén
I.1. A
diagnosztizáló
személyzet
rendszerének
szakmai
tervezése és
képzése és
fejlesztése
továbbképzése
intézményközi
, akiknek
összefüggésben
megbizásuk a I.1.2. A társadalmi évente (1 évvel - a résztvevő intézmények, hatóságok, - emberi
- Közös képzési
fogvatartottak
reintegráció
a Stratégia
szakmai továbbképző részlege:
erőforrások;
programok száma
társadalmi
területén érintett
hatályba
Igazságügyi Minisztérium az Országos - anyagi és
kidolgozva és
reintegrációja
személyzet
lépésétől)
Pártfogói Szolgálat által, Börtönök
penzugyi
felvéve az érintett
szakmai fejlődése
Nemzeti Igazgatósága, Nemzeti
forrás az
intézmények
közös képzési
Foglalkoztatási Hivatal, Tudományos
engedélyezett képzési tervébe.
programok
Kutatási és Közoktatásügyi
költségvetés
kifejlesztése által
Minisztérium;
- pályázatok
és azok bevonása
- felsőoktatási intézmények;
támogatása;
az intézmények
- Szociális munkások országos
- külső
éves szakmai
Kollégiuma; Romániai Pszichológusok partnerek általi
formáló tervébe.
Kollégiuma.
források.
évente (1 évvel - a résztvevő intézmények, hatóságok, - emberi
- Közös képzési
a Stratégia
szakmai továbbképző részlege:
erőforrások;
programok száma
I.1.3. Társadalmmi
hatályba
Igazságügyi Minisztérium az Országos - anyagi és
kidolgozva és
visszailleszlépésétől)
Pártfogói Szolgálat által, Börtönök
penzugyi
alkalmazva /
25

A Fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti Stratégia, 2015 – 2019

kedésben illetékes
szemelyzet közös
szkképzési
programjainak
megvalosítása.

I.2. Intézményi
és
intézményközi
infrastruktúra
fejlesztése

I.1.4. Fogva
tartottak
társadalmmi
visszailleszkedésének
területén levő
szakmai jó
gyakorlatok életbe
léptetésésről szóló
tapasztalapcserék
rendezése

évente (1 évvel
a Stratégia
hatályba
lépésétől)

I.2.1. Stratégia
megvalosításának
optimális és
minimális
követelményeinek
letrehozása.

6 hónap (a
Stratégia
hatályba
lépésétől)

I.2.2. Az I.2.1.
szerinti
tevékenységek

Nemzeti Igazgatósága, Nemzeti
Foglalkoztatási Hivatal, Tudományos
Kutatási és Közoktatásügyi
Minisztérium;
- felsőoktatási intézmények;
- Szociális munkások országos
kollégiuma; Romániai Pszichológusok
Kollégiuma.

forrás az
engedélyezett
költségvetés
- pályázatok
támogatása;
- külső
partnerek általi
források

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat által,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi
Minisztérium, Börtönök Nemzeti
Igazgatósága.

- emberi
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés;
- pályázatok
támogatása;
- külső
partnerek általi
források.

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat által,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi
Minisztérium, Börtönök Nemzeti
Igazgatósága.
1 év (a Stratégia - döntéshozók az Igazságügyi
hatályba
Minisztérium az Országos Pártfogói
lépésétől)
Szolgálat által, Tudományos Kutatási
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- emberi
erőforrások

- emberi
erőforrások;
- anyagi és

kidolgozott közös
programok száma
- Szakértők
száma, akik
tovébbképzésben
vettek részt
- Szakértők
száma, akik részt
vettek képzésben
és azok száma,
akik sikeresen
elvégezték;
- továbbképző
tanfolyamok
száma a
tarsadalmi
visszailleszkedés
témájában
(tapasztalatcsere,
konferenciák,
szemináriumok);
- Szakértők
száma, akik
továbbképzésben
vettek részt.
- optimális és
minimális
követelmények.

- tervezett és
előirányzott
költségvetés;
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megvalosításához
szükséges
intézményi
források
előirányzata.

I.3.
Felülvizsgálni,
esetenként
módosítani és
kiegészíteni a
szabályozási
keretrendszert,
ami az
elítélteknek
biztosítása
szolgáltatások
folytonosságát

I.2.3.
Közintézmények
szintjén levő
anyagi állapotok
javítása, új
helyiségek
keresése és
feljavítása,
szükséges álló- és
forgóeszközök, a
tevékenységek
hatékony
biztosításásra.
I.3.1. Fogva
tartottak
társadalmmi
visszailleszkedésének
terüketén levő
törvényes
rendelkezések
közös
adatbázisának
létrehozása és
frissítése.

és Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi
Minisztérium, Börtönök Nemzeti
Igazgatósága részéről

évente (a
Stratégia
hatályba
lépésétől)

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat
által,Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi
Minisztérium, Börtönök Nemzeti
Igazgatósága.

3 hónap
(Stratégia
hatályba
lépésétől a
megalakuláskor)
valahányszor
szükséges
(Stratégia
hatályba
lépésétől
frissítés esetén).

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat által,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi
Minisztérium, Pénzügyminisztérium
Börtönök Nemzeti Igazgatósága.
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penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés;
- pályázatok
támogatása;
- külső
partnerek általi
források
- emberi
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés;
- pályázatok
támogatása;
- külső
partnerek általi
források

- költségvetési
végrehajtás;
- kitöltött
munkabeosztás;
- munkabeosztás
szabad állásainak
elfoglalása;
- pályázatok
száma.
- azonosított és
elkészített
helyiségek;
- feljavításra
szoruló helyiségek
száma;
- rendelkezésre
álló és szükséges
álló- és
forgóeszközök
értéke.

- emberi
erőforrások

- törvényes
rendelkezések
közös adatbázisa
a társadalmi
visszailleszkedés
területén
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I.3.2. Törvényes
rendelkezések
vizsgálata,
kiegészítésre /
módósítésra
szoruló, valamint a
joghézagok
azonosítása, a jogi
keret rendezése
céljából.
I.3.3. Fogva
tartottak könyebb
társadalmmi
visszailleszkedésének
szükségeinek
azonosítása
(releváns
intézmények
hozzáférése az
informatikai közös
adatbázishoz)
I.3.4. Törvényes
rendelkezések
kiegészítési /
módósítási
javaslatainak
megfogalmazása

1 év (Stratégia
hatályba
lépésétől).

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat által,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi
Minisztérium, Börtönök Nemzeti
Igazgatósága..

- emberi
erőforrások

- törvényes
rendelkezések
módosítására
javaslatok,
jelentések,
tanulmányok.

1 év (Stratégia
hatályba
lépésétől)

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat által,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi
Minisztérium, Börtönök Nemzeti
Igazgatósága.

- emberi
erőforrások

- társadalmi
visszailleszkedés
szükségeit feltáró
iratok száma

I.3.1 şi I.3.2.-től
függően

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat által,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi
Minisztérium, Börtönök Nemzeti
Igazgatósága
- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat által,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi
Minisztérium, Börtönök Nemzeti

- emberi
erőforrások

- felvállalt
módosító
javaslatok száma,
elengedhetetlenül
szükséges
módosító
javaslatok.
- támogató
tevékenységek
száma, törvényes
rendelkezések
tervezete.

I.3.5. Támogató
tevékenységek
(tanácskozások,
műhelyek
szakembereknek,
kerekasztalok,

időközönként
(Stratégia
hatályba
lépésétől).
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- emberi
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
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rádió Tv anyagok)
az új törvényes
rendelkezések
kiegészítésének /
módósításának
elömozdítására.

I.4.
Intézményközi
eljárások
fejlesztése,
felülvizsgálata
és
alkalmazása,
ami bevonna
és
együttműködé

I.3.6. Közvélemény
tájékoztató
tevékenységek a
fogva tartottak
társadalmmi
visszailleszkedésének
terüketén levő új
kiegészítésre /
módósítésra
szoruló törvényes
rendelkezések
támogatásáért.
I.4.1.
Munkacsoportok
megalakítása az
intézményközi
eljárások
kidolgozásáért.

I.4.2.
Intézményközi
eljárások
kidolgozása.

Igazgatósága.

időközönként
(Stratégia
hatályba
lépésétől).

6 hónap
(Stratégia
hatályba
lépésétől),
Tárcaközi
Bizottság által
meghatározott
naptár alapján.
1 év (Stratégia
hatályba
lépésétől),
Tárcaközi
Bizottság által
meghatározott

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat által,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi
Minisztérium, Börtönök Nemzeti
Igazgatósága

költségvetés
(saját
jövedelem is);
- pályázatok
támogatása;
- külső
partnerek általi
források.
- emberi
erőforrások

- közvélemény
tájékoztató
tevékenységek
száma, törvényes
rendelkezések
tervezete.

- Tárcaközi Bizottság.

- emberi
erőforrások.

- megalakított
munkacsoportok.

- munkacsoport a minisztériumok
képviselőivel: Igazságügyi
Minisztérium az Országos Pártfogói
Szolgálat által, Idősek, Szociális és
Családügyi Munkaügyi Minisztérium,
Tudományos Kutatási és

- emberi
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett

- intézményközi
eljárások
kézikönyve
tervezet
kidolgozva.
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sreindítana
intézményeket,
központi és
helyi
hatóságokat,
ezen a téren
felelősséget
vállaló
szervezeteket
a társadalmi
visszailleszked
és folyamatába

naptár alapján.

I.4.3. A kidolgozott
intézményközi
eljárások
véleményezése és
engedélyezése.

60 nappal
az
intézményközi
eljárások
véglegesítése
után

I.4.4. Az
intézményközi
eljárások
kézikönyvének
megvalosítása

30 nappal az
intézményközi
eljárások
kézikönyvének
megszavazása
után

I.4.5. Az
intézményközi
eljárások
kézikönyvének
esetenként való
felülvizsgálata,
kiegészítése.

szükség szerint,
időközönként, a
Stratégia
alkalmazásának
befejezéséig

Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi
Minisztérium, Börtönök Nemzeti
Igazgatósága.
- döntéshozók az Igazságügyi
Minisztérium az Országos Pártfogói
Szolgálat által, Idősek, Szociális és
Családügyi Munkaügyi Minisztérium,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium,
Egészségügyi Minisztérium, Börtönök
Nemzeti Igazgatósága részéről.
- Tárcaközi Bizottság (aviz).
- Igazságügyi Minisztérium a Országos
Pártfogói Szolgálat által, Idősek,
Szociális és Családügyi Munkaügyi
Minisztérium, Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi
Minisztérium, Börtönök Nemzeti
Igazgatósága részéről.
- munkacsoport a minisztériumok
képviselőivel: Igazságügyi
Minisztérium az Országos Pártfogói
Szolgálat által, Idősek, Szociális és
Családügyi Munkaügyi Minisztérium,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium, Egészségügyi
Minisztérium, Börtönök Nemzeti
Igazgatósága részéről.
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költségvetés;

- emberi
erőforrások.

- intézményközi
eljárások
kézikönyvét
elfogadó
határozat.

- emberi
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés;

- intézményközi
eljárások
kézikönyve alapján
történő
tevékenységek.

- emberi
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés;

- intézményközi
eljárások
kézikönyve
javítása,
kiegészítése.
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Stratégiai cél II - A oktatási, pszichológiai és szociális segítségnyújtási programok fejlesztése az fogvatartás idején és a
nyilvánosság tájékoztatása
Sajátos célok
Tevékenységek
Határidő
Felelős
Források
Eredmény mutatók
II.1.1. Fogva
6 hónap (a
- Igazságügyi Minisztérium az
- emberi
-fogva tartottak
tartottak
Stratégia
Országos Pártfogói Szolgálat által,
erőforrások.
társadalmi
szükségeit
hatályba
Tudományos Kutatási és
visszailleszkedési
II.1.
felmérő
lépésétől)
Közoktatásügyi Minisztérium,
szükségeit felmérő,
Fogvatartottak
releváns
Belügyminisztérium, Egészségügyi
kidolgozott és javított
számára
információk
Minisztérium, Börtönök Nemzeti
eszközök, intézményes
biztosított
gyűjtésének
Igazgatósága.
és intézményközi
oktatás,
eszközeinek
megközelítésben.
pszichológiai és
kidolgozása /
szociális
felülvizsgálata.
segítségnyújtás
II.1.2. Fogva
intézményközi - Börtönök Nemzeti Igazgatósága és - emberi
- fogva tartottak
javítása
tartottak
eljárások
alárendelt egységek.
erőforrások;
társadalmi
oktatási,
kézikönyve és - Országos Pártfogói Szolgálat és
- anyagi és
visszailleszkedési
pszichológiai,
a törvényes
alárendelt egységek;
penzugyi
szükségeit felmérő,
egészségügyi
keretek által
- Tudományos Kutatási és
forrás az
kidolgozott és javított
és szociális
javasolt
Közoktatásügyi Minisztérium és
engedélyezett eszközök, intézményes
szükségeinek
határidőkben alárendelt egységek;
költségvetés;
és intézményközi
felmérése a
(a Stratégia
megközelítésben;
börtönök
hatályba
- felmérések száma,
színtjén, e
lépésétől).
szabvány szerint
területen
megoldott helyzetekhez
érvényes
viszonyítva;
szabvány
- Pártfogói szolgálattól
szerint.
kapott felmérések
száma, osszes
felméréseik számához
viszonyítva.
II.1.3. Fogva
évente (a
- Börtönök Nemzeti Igazgatósága és - emberi
- elkészített, javított,
tartottak
Stratégia
alárendelt egységek.
erőforrások
szükségek szerinti
szükségei
hatályba
Kiértékelő, terápiás és
szerinti oktatási,
lépésétől)
oktatási segítségnyújtási
pszichológiai és
egyénre szabott tervek
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szociális
segítségnyújtási
programokra
való
javaslatoknak
pontosítása.
II.1.4. A javasolt
oktatási,
pszichológiai,
egészségűgyi
és szociális
segítségnyújtási
programok és
tevékenységek
tényleges
működtetése,
munkaerő piaci
igényeknek
megfelelő
iskolai és
szakmai
képzésen levő
hangsúllyal.
II.1.5.
Börtönben vagy
azon kívül
jövedelmező
tevékenységek
végzése az
önkéntesség
elvén, a fogva
tartottak
bevonásával.

évente (a
Stratégia
hatályba
lépésétől),
ajánlások és
tevékenységek
/ programok
tervezete
szerint fogva
tartás ideje
alatt
.

- Börtönök Nemzeti Igazgatósága és
alárendelt egységek.
- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat által,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium és
alárendelt egységek; Nemzeti
Foglalkoztatási Hivatal és alárendelt
egységek;
- más intézményi partnerek és nonprofit szervezetek
(együttmüködési jegyzőkönyv
alapján).

- emberi
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás,
költségvetésbő
la
fogvatartottak
szakmai
képzésésre;
- pályázatok
támogatása
-külső
partnerek általi
források.

évente (a
Stratégia
hatályba
lépésétől),
kedvezményez
ettek ajánlata
alapján,
rendelkezésre
álló munkaerő
és
fogvatartottak

- Börtönök Nemzeti Igazgatósága és
alárendelt egységek.
- vállalatok;
- önkéntesek (aláírt
szerződésekkel).

- vállalatok,
külső
haszonélvezők
pánzügyi
forrásai.
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száma, fogva tartottak
számához viszonyítva;
- elkészített program
típusok, a fogva
tartottak felmért
szükségeinek típusához
viszonyítva.
- szükségekhez igazított
helyreállító
tevékenységekbe
bevont fogva tartottak
száma, az erre
javasoltak számához
képest;
- programokat,
tevékenységeket
sikeresen elvégzett
fogva tartottak száma,
résztvevők számához
viszonyítva;
részt vevő szervezetek
száma.
- jövedelmező
tevékenységekben részt
vevő fogva tartottak
száma, az erre
alkalmasak számához
viszonyítva.
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II.1.6. A
társadalmmi
visszailleszkedé
s részt vevő
intézmények és
hatóságok
oktatási,
pszichológiai és
szociális
segítségnyújtási
tevékenységeinek és
programjainak
hatékonyságának
kiértékelése
II.1.7. Az
oktatási,
pszichológiai és
szociális
segítségnyújtási
tevékenységek
és programok
javítása és újra
alkalmazása, az
időszakos és
éves felmérések
eredményei
alapján.

kiválasztásána
k szempontja
szerint.
évente (a
Stratégia
hatályba
lépésétől)

évente (a
Stratégia
hatályba
lépésétől)

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat által,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium a
tanfelügyelőségekkel, Egészségügyi
Minisztérium, Börtönök Nemzeti
Igazgatósága;
- más intézményi partnerek és nonprofit szervezetek
(együttmüködési jegyzőkönyv
alapján);
- felsőoktatási intézmények;
- szakértői szervek ellenőrző
szereppel.

- emberi
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés
-pályázatok
támogatása

- programok és
tevékenységek
hatásfokának
kiértékelése.

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat az
alárendelt egységekkel ,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium az
alárendelt egységekkel,
Egészségügyi Minisztérium,
Börtönök Nemzeti Igazgatósága;
- más intézményi partnerek és nonprofit szervezetek
(együttmüködési jegyzőkönyv
alapján);
- felsőoktatási intézmények;
- szakértői szervek ellenőrző
szereppel.
(mint pl. Szociális munkások

- emberi
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés
-pályázatok
támogatása;
- külső
partnerek általi
források;

- javított, újra
alkalmazott programok
és tevékenységek
száma / javításra
szoruló programok és
tevékenységek száma.

33

A Fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti Stratégia, 2015 – 2019

II.1.8. A fogva
tartottak
végleges
felmérése
büntetésvégrehajtási
színten, a
megfelelő
szabványok
szerint.

intézményközi
eljárások
kézikönyve és
a törvényes
keretek által
javasolt
határidőkben
(a Stratégia
hatályba
lépésétől)

II.1.9. A fogva
tartottak
tájékoztatása a
szociális
segítségnyújtási
szolgáltatók,
közösségi háló
felől, akikhez
lehet fordulni a
szabadulásra
való
felkészülésben
és szabadlábra
bocsátás után.
II.1.10. A
szükségben

szabadulásra
készülődés
szakaszában
(a Stratégia
hatályba
lépésétől).

szabadulásra
készülődés

országos Kollégiuma, Romániai
Pszichológusok Kollégiuma).
- Börtönök Nemzeti Igazgatósága és
alárendelt egységek, valamint
szakirányítások; Országos Pártfogói
Szolgálat az alárendelt
egységekkel, - más intézményi
partnerek és non-profit szervezetek
(együttmüködési jegyzőkönyv
alapján);

- Börtönök Nemzeti Igazgatósága és
alárendelt egységek, Országos
Pártfogói Szolgálat az alárendelt
egységekkel
- más intézményi partnerek és nonprofit szervezetek
(együttmüködési jegyzőkönyv
alapján);

- emberi
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés

- emberi
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés
-pályázatok
támogatása;
- külső
partnerek általi
források;

- Börtönök Nemzeti Igazgatósága és - emberi
alárendelt egységek, Országos
erőforrások;
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- felmért fogva tartottak
száma / feltételes
szabadlábra bocsátó
bizottság által kiértékelt
fogva tartottak száma
- fogva tartottak száma,
akik számára javasló
nyomtatványt töltöttek
ki, vagy jövedelmező, re
integrációs
tevékenységen való
részvételről igazolást /
jövedelmező, re
integrációs
tevékenységen részt
vevő fogva tartottak
száma
- kiosztott tájékoztató
anyagok (pl. szórólapok,
plakátok) száma,
feltételes szabadlábra
bocsátó bizottság által
kiértékelt fogva tartottak
számához viszonyítva.

- megoldott esetek
száma, megoldásra
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levő szabaduló
raboknak
nyújtott segítség
(papírok
rendezése,
igazolványok
kiváltása stb.)

szakaszában,
intézményközi
eljárások
kézikönyve
szerint.

II.1.11.
Intézményi
partnerek
illetékességük
szerinti
tájékoztatása a
szabaduló rabok
szükségeiről
(átvételükről
megfelelő
intézetekbe).
II.2 A
II.2.1.
Közvélemény
Folyamatos
tájékoztatása és
média
érzékennyé
közvetítések a
tétele az
fogva tartottak
elítéltek
oktatási,
társadalmi
pszichológiai és
reintegrációjára
szociális
segítségnyújtási
tevékenységeken és

szabadulásra
készülődés
szakaszában
(a Stratégia
hatályba
lépésétől).

időközönként
(a Stratégia
hatályba
lépésétől).

Pártfogói Szolgálat az alárendelt
egységekkel
- más intézményi partnerek és nonprofit szervezetek
(együttmüködési jegyzőkönyv
alapján);

- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés;
- fogvatartottak
anyagi forrásai
(személy
azonossági
kiváltása, stb.)
- külső
partnerek általi
források;
- Börtönök Nemzeti Igazgatósága és - emberi
alárendelt egységek, Országos
erőforrások;
Pártfogói Szolgálat az alárendelt
egységekkel
- más intézményi partnerek és nonprofit szervezetek
(együttmüködési jegyzőkönyv
alapján);

váró esetek számához
viszonyítva.

- Börtönök Nemzeti Igazgatósága és - emberi
alárendelt egységek;
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés;

-média megjelenések
száma, elkészített
sajtótájékoztatások
számához viszonyítva;
- pozitív vagy negatív
imázs együtthatója.
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- fogva tartottak száma,
akikről tájekoztatás
történt az átvételért,
azon fogva tartottak
számához viszonyítva,
akiknek erre lenne
szükségük;
- befogadott
intézményes partnerek
száma.
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programokon,
valamint
jövedelmező
tevékenységeken való
részvételéről.
II.2.2. Bűnözés
megelőző
projektek,
valamint fogva
tartottak
társadalmi
visszailleszkedéséről
szólók, központi
és helyi színten.

II.2.3. Média
anyagok
készítése és
fejlesztése
(társadalmi
műsorok,
spottok)
bűnözés
megelőző és re
integrációs
céllal.

időközönként
(a Stratégia
hatályba
lépésétől).

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat és
alárendelt egységek;
Belügyminisztérium, Tudományos
Kutatási és Közoktatásügyi
Minisztérium és alárendelt
egységek, Börtönök Nemzeti
Igazgatósága;
- más intézményi partnerek
(együttmüködési jegyzőkönyv
alapján).

- emberi
erőforrások;
- Pénzügyminisztérium
által
előirányozott
források;
pályázatok
támogatása források
intézményi
partnerektől;

időközönként
(a Stratégia
hatályba
lépésétől).

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat által;
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium;
Belügyminisztérium, Börtönök
Nemzeti Igazgatósága

- emberi
erőforrások;
- Pénzügyminisztérium
által
előirányozott
források; pályázatok
támogatása források
intézményi
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- részt vevő intézményi
partnerek száma;
- megszervezett
kampányok száma;
- megszervezett
projektek száma;
- haszonélvezők száma,
projektek számára
vetítve;
- média megjelenések
száma, kampányok
számához viszonyítva;
- kiosztott tájékoztató
anyagok (pl. szórólapok,
plakátok) száma /
bűncselekmény
megelőző kampányok
száma.
- részt vevő intézményi
partnerek száma, akik
érdekeltek média
anyagokban, felkeresett
intézmények számához
viszonyítva;
- média anyagok száma
/ kért anyagok
számához viszonyítva;
- média képviselők
száma, akik anyagokat
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partnerektől;

II.2.4. Média
anyagok
sugárzása
bűnözés
megelőző és
társadalmi
visszailleszkedési céllal.

Sajátos célok
III.1. Intézményekkel,
központi és helyi
hatóságokkal,
ezen a téren
felelősséget
vállaló
szervezetekkelhel
yi közösségekkel
partneri
kapcsolatok
fejlesztése és
erősítése a
fogvatartottak és
szabadlábra
bocsátottak
társadalmi

időközönként
(a Stratégia
hatályba
lépésétől).

- tömegtájékoztatás képviselői
(együttmüködési jegyzőkönyv
alapján).

- emberi
erőforrások és
tömegtájékozt
atás
képviselői.

készítenek /
megkeresettek
számához viszonyítva;
- elkészített anyagok
száma, szükségeshez
viszonyítva.
- sugárzott média
termékek száma,
elkészítettek számához
viszonyitva.

Stratégiai cél III – Börtön utáni segítségetnyujtás megkönnyítése rendszeri szinten
Tevékenységek
Határidő
Felelős
Források
III.1.1. Társadalmi
visszailleszkedésben részt vevő
intézetekkel és
hatóságokkal való
együttműködés
kibővítésének
felleltározása.
III.1.2. Hatoságokkal,
szervezetekkel, helyi
közösség képviselőivel
való együttműködési keret
kialakítása
(szakszervezetek,
vállalkozók, stb.) akiknek
szerepük lehet a
reintegrációban.

évente (a
Stratégia
hatályba
lépésétől).

évente (a
Stratégia
hatályba
lépésétől).

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat
által; Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium;
Belügyminisztérium,
Egészségügyi Minisztérium,
Börtönök Nemzeti
Igazgatósága
- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat
által; Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium;
Belügyminisztérium,
Egészségügyi Minisztérium,
Börtönök Nemzeti
Igazgatósága
- non-profit szervezetek
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- emberi
erőforrások;

- emberi
erőforrások;

Eredmény
mutatók
- rosszul működő
szolgáltatási
területek leltára
és az alkalmas
partnerek.

- aláírt
együttműködési
jegyzőkönyvek
száma, alkalmas
partnerek
számához
viszonyítva.

A Fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti Stratégia, 2015 – 2019

visszailleszkedésé
nek céljából
III.1.3. Társadalmmi
visszaillesz-kedést segítő
közös tevékenységek a
Helyi egyezségek alapján.

évente (a
Stratégia
hatályba
lépésétől).

III.1.4. Intézmények,
hatóságok közös
tevékenységének
kiértékelése a fogva
tartottak társadalmmi
visszaillesz-kedésének
folyamatában.

évente (a
Stratégia
hatályba
lépésétől).

III.1.5. Európai,
nemzetközi projektek
kidolgozása és
müködtetése, ami a fogva
tartottak társadalmmi
visszaillesz-kedésével
kapcsolatos.

évente

(együttmüködési jegyzőkönyv
alapján);
- szociális partnerek.
- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat
által; Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium
és alárendelt egységek;
Belügyminisztérium,
Egészségügyi Minisztérium,
Börtönök Nemzeti
Igazgatósága şi helyi
hatóságok, törvény
értelmében, helyi
megegyezések alapján.
- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat
által; Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium
és alárendelt egységek;
Belügyminisztérium,
Egészségügyi Minisztérium,
Börtönök Nemzeti
Igazgatósága és helyi
hatóságok, törvény értelmében
felelősek a társadalmi
visszailleszkedésben.
- Ministerul Justiţiei,
Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium,
Egészségügyi Minisztérium,
Börtönök Nemzeti
Igazgatósága központi
hatóságok, törvény értelmében
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- emberi
erőforrások;

- megvalósított
tevékenységek
száma, a helyi
egyezségek
alapján tervezett
tevékenységek
számához
viszonyítva;

- emberi
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés;

- leszögezett
intézkedések és
közös ajánlások /
kiértékelő
jelentések
véleményezései;
- alkalmazott
intézkedések és
ajánlások /
leszögezett
intézkedések és
ajánlások.
- áletbe léptetett
projektek száma /
kidolgozott
projektek száma;
- folyamatban
levő
tevékenységek
száma;

- emberi
erőforrások;
- pályázatok
támogatása
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III.2.
Beavatkozások
folyamatosságána
k biztosítása a
fogvatartottak és
szabadlábra
bocsátottak

III.1.6. Szociális
gazdaságok kifejleszstése
a tevékenységek
azonosítása és
támogatása által, beleértve
a külső támogatásuakat is.

Stratégia
alkalmazásásnak
lezártáig.

III.1.7. fogva tartottak és
munkáltatók közötti
időszakos találkozások
szervezése.

évente

III.2.1. Intézményeknek
szükséges információk
adása, az oktatási,
pszichológiai és szociális
segítségnyújtási
tevékenységek folytatása
érdekében, az

intézményköz
i eljárások
kézikönyve
szerint
rendszeresen
.

felelősek a társadalmi
visszailleszkedésben;
- non-profit szervezetek;
- nemzetközi és európai
partnerek.
- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat
által; Börtönök Nemzeti
Igazgatósága şi autorităţi
publice cu atribuţii în procesul
de reintegrare socială, potrivit
legii;
- non-profit szervezetek;
- nemzetközi és európai
partnerek.
- Börtönök Nemzeti
Igazgatósága şi unităţile,
Nemzeti Foglalkoztatási
Hivatallal való
együttmüködésben,
munkáltatók, vállalatok.

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat
által; Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium
és alárendelt egységek,
Belügyminisztérium,
Egészségügyi Minisztérium,
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- haszonélvezők
száma.

- emberi
erőforrások;
- külső
partnerek általi
források;

- kialakított
szociális
gazdaságok
száma;
- szociális
gazdaságok
haszonélvezői
száma.

- emberi
erőforrások;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés;
- források
intézményi
partnerektől;

- vállalkozók és
fogva tartottak
talalkozója
száma;
- részt vevő
vállalkozók
száma;
- alkalmazott
fogva tartottak
száma /
találkozókon
részt vevő fogva
tartottak száma.
- közintézmények
által
nyilvántartásba
vett
haszonélvezők
száma átvételre /
haszonélvezők

- emberi
erőforrások
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számára, esetek
átvételével és
börtön utáni
segítségnyujtás

Intézményközi eljárások
kézikönyve szerint.

III.2.2. Nemzetközi
információs platform
létrehozása, ami lehetővé
teszi a kölcsönös
információ cserét a fogva
tartottakkal kapcsolatban
és közös hozzáférést a re
integrációban felelősséget
vállaló intézmények
számára
III.2.3. Információs és
segítő központok
létrehozása a
kedvezményezett fogva
tartottak és családjaik
számára.

III.2.4. Az estek
kapcsolatab hozása az
intéményekkel és
hatóságokkal feleősségeik
szerint.

Börtönök Nemzeti
Igazgatósága.

1 év
(intézménykö
zi eljárások
kézikönyve
jóváhagyása
után)

- Tárcaközi Bizottság
határozata alapján megalakult
munkacsoport.

Stratégia
- helyi hatóságok, esetenként
alkalmazásás non-profit szervezetek.
nak lezártáig.

intézményköz
i eljárások
kézikönyve
szerint

- Igazságügyi Minisztérium az
Országos Pártfogói Szolgálat
által; Tudományos Kutatási és
Közoktatásügyi Minisztérium
és alárendelt egységek,
Belügyminisztérium,
Egészségügyi Minisztérium,
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száma, akiknek
szükségük lenne
szabadulás utáni
segítségnyujtásra
- emberi
erőforrások;
- anyagi
források;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélye-zett
költségvetés;
- pályázatok
támogatása.
- emberi
erőforrások;
- anyagi
források;
- anyagi és
penzugyi
forrás az
engedélyezett
költségvetés;
- pályázatok
támogatása
(külföldi).
- emberi
erőforrások;
- anyagi
források;

- müködőképes
információs
platformok.

- működőképes
információs
tanácsadó
központok
száma.

- börtön utáni
segítségnyujtás
kedvezményezett
ei száma / erre
utalt estek
száma.
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III.2.5. Tanulmányok
készítése olyan személyek
társadalmmi visszailleszkedéséről, akik letöltötték
büntetésüket.

III.3. Felülvizsgálni,
esetenként
módosítani és
kiegészíteni a
szabályozási
keretrendszert, ami
létrehozná,
megszervezné és
működtetné a
szociális
vállalkozásokat,
munkahelyteremtés
a rászoruló
csoportoknak,
köztük azon
emberek, akik
büntetésüket
letöltötték
III.4. Felülvizsgálni,
esetenként
módosítani és
kiegészíteni a
szabályozási
keretrendszert, ami

Börtönök Nemzeti
Igazgatósága.
Stratégia
- Tárcaközi Bizottság által
alkalmazásás kinevezett intézmények.
nak lezártáig.
(2018)

III.3.1. Felülvizsgálni,
esetenként módosítani és
kiegészíteni a
szabályozási
keretrendszert, ami
létrehozná, megszervezné
és működtetné a szociális
vállalkozásokat.

2 év (a
Stratégia
hatályba
lépésétől).

Idősek, Szociális és
Családügyi Munkaügyi
Minisztérium,

III.4.1. Szociális befogadő
központok működését
biztosító törvényes
rendelkezések
felülvizsgálata, és szükség
esetén kiegészítése (pl.

2 év (a
Stratégia
hatályba
lépésétől).

- társadalmi
visszailleszkedésért felelős
intézmények, központi és helyi
hatóságok a törvények
értelmében.
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- emberi
erőforrások;
- anyagi
források;
- források
intézményi
partnerektől;
- pályázatok
támogatása.
- emberi
erőforrások;

- kutatási
eredmények
száma;
- kutatási
eredmények és
ezek alapján
ajálások és
intézkedések.

- emberi
erőforrások;

- elfogadott és
tervezett
törvényes
rendelkezések
száma.

- elfogadott és
tervezett
törvényes
rendelkezések
száma.
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társadalmi
befogadó
központokat
működtetne és
igazgatna

minőségi szabványok).
III.4.2 Szociális befogadő
központok, szociális
lakások kialakítása;

III.5. Felülvizsgálni,
esetenként
módosítani és
kiegészíteni a
szabályozási
keretrendszert, ami
ösztönözze a helyi
önkormányzatokat,
gazdasági
szereplőket és
magánszemélyeket,
állami és magán
vállalkozásokat,
hogy támogassa a
fogvatartottak
társadalmi
visszailleszkedését

III.5.1 Szabadultak
munkaadóinak adott
kedvezményekről szóló
törvényes rendelkezések
felülvizsgálata, és szükség
esetén kiegészítése.

Stratégia
- helyi hatóságok, esetenként
alkalmazásás non-profit szervezetek;
nak lezártáig.

2 év (a
Stratégia
hatályba
lépésétől).

Idősek, Szociális és
Családügyi Munkaügyi
Minisztérium,
Pénzügyminisztérium;
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- emberi
erőforrások;
- anyagi
források;
- helyi
hatóságok
anyagi
forrásai;
- pályázatok
támogatása.
- emberi
erőforrások;

- befogadó
központok száma
/ működő
szociális lakások.

- elfogadott és
tervezett
törvényes
rendelkezések
száma.
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1 A MELLÉKLET
Résztvevő partnerek:
Minisztériumok:
Belügyminisztérium
Tudományos Kutatási és Közoktatásügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium
Idősek, Szociális és Családügyi Munkaügyi Minisztérium
Egészségügyi Minisztérium
KÖZINTÉZMÉNYEK:
1. Központi hatóságok
- Nemzeti Drogmegelőzési Intézet
- Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal
- Nemzeti Romaügyi Hivatal
- Országos Képesítési Hatóság
- Nemzeti Örökbefogadási és Gyermekvédelemi Hatóság
- Bukaresti ENSZ Központ
- Országos Pártfogói Szolgálat
- Ifjúsági és Sportminisztérium sportért felelős részlege
- Román Rendőrség Főfelügyelősége
2.
-

Helyi hatóságok:
Bukaresti Szociális támogatás Főigazgatóság
Bukarest város Rendőrparancsnoksága
Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem
Bukaresti Egyetem

-

JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK:
Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună
Asociaţia Action - The Family International
Asociaţia Alcoolicii Anonimi – Braşov
Asociaţia Europa pentru Europa
Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
43
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-

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială, Baia Mare
Asociaţia Romanian Harm Reduction Network
Asociaţia Română Anti-SIDA Bucureşti
Asociaţia Română pentru Transparenţă
Asociaţia "Serviciul Umanitar pentru Penitenciare"
Asociaţia "Târgovişte spre Europa"
Asociaţia "Youth for Justice"
Berean Prison Ministry
Bernard Brunhes International
Biserica Creştină după Evanghelie - Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România
Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România - Cultul Creştin Penticostal
Biserica Ortodoxă Română
Centrul Creştin de Reintegrare Socială "Onisim" - Bistriţa
Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană
Compania "Red Family"
Crucea Roşie Română
Federaţia "Filantropia" - Biserica Ortodoxă Română
Fundaţia "Estuar"
Fundaţia "Prison Fellowship România"
Fundaţia "Reforma Justiţiei Penale"
Fundaţia "Stânca Veacurilor"
Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului
Organizaţia "ALIAT" (Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor)
Organizaţia Religioasă "Martorii lui Iehova"
Organizaţia "Samusocial" din România
Patronatul Român
Societatea Independentă Română pentru Drepturile Omului
Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România - Uniunea Comunităţilor Creştine Baptiste
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1 B MELLÉKLET:
Hatékonysági mutatók:
Stratégiai cél
megnezése
Intézményi és intézményiközi
kapacitás fejlesztése a
fogvatartottak és szabadlábra
bocsátottak társadalmi
visszailleszkedése területén
-személyzet készségeinek
fejlesztését;
-intézményi infrastruktúra
fejlesztése és az intézményközi
együttműködés;
-megváltoztatni a szabályozási
keret, hogy a szolgáltatások
folyamatosséga javuljon a
társadalmi reintegráció terén;
-intézményközi eljárások
kidolgozása és végrehajtása.

Oktatási, pszichológiai és
szociális segítségnyújtási
programok fejlesztése és a
nyilvánosság tájékoztatása
- Javítani a fogvatartott és
szabadlábra bocsátott személyek
oktatási, pszichológiai és szociális
segítségnyújtási tevékenységét;

Várt eredmények

Teljesítmény mutatók
megnevezése

A várt eredmény ez a cél
elérése révén annak
biztosítása, szabályozási és
szervezeti keretet biztosítson a
fogvatartottak és szabadlábra
bocsátottak társadalmi
visszailleszkedésének
intézményközi folyamatát.

Kidolgozott felmérő eszközök
száma.
megvalósított közös képzések
száma.
szakképzéseket elvézettek
százaléka. (%)

törvényes rendelkezések száma
módosított törvényes
rendelkezések száma
szakképzések óraszáma
alkalmazott külső finanszírozású
projektek száma.
új felszerelt helyiségek száma,
jelen Stratégia szabványai
szerint.
törvényes rendelkezések közös
adatbázisok száma.
oktatási, pszichológiai és
szociális segítségnyújtási
programok száma a Kínálatban
re integrációs eszközök és
módszerek száma
oktatási, pszichológiai és
szociális segítségnyújtási
programokon résztvevők száma

A várt eredmény e cél elérése
révén, a fogvatartottak
felkészítése az oktatás,
pszichológiai és szociális
segítségnyujtási
szempontjából, társadalmiszakmai reintegráció, adott
esetben ezek átvétele a
45

Teljesítmény mutatók
értéke
Előtervezett
Megvalosított
1
5
95% - a képzés
szükségleteinek
felmértt
személyek
5
5
30 h / évenként
5
-

1
40

5
>60%
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- közvéleményt tudatosítani és
érzékennyé tenni a fogvatartottak
társadalmi reintegrációjára.

Rendszeri szinten
megkönnyíteni a börtön utáni
segítséget
- partnerségeket fejleszteni és
megerősíteni intézményekkel,
központi és helyi hatóságokkal,
ezen a téren felelősséget vállaló
szervezetekkel, helyi
közösségekkel, hogy
megkönnyítsék a fogvatartottak és
szabadlábra bocsátottak
társadalomba való
visszailleszkedését; helyi
hatóságok bevonása a szociális
ellátások biztosításába, amelyek
hozzáférést biztosítanak a
szakképzéshez és egyéb
szolgáltatásokhoz a börtön utáni
időben, beleértve a közvetítést a
családi és közösségi

börtönben utáni
segítségetnyujtási körforgásba.

A várt eredmény e cél elérése
révén, hogy biztosítsa a jogi és
szervezeti-működési keretet a
fogvatartottak börtön utáni
támogatására, és gyakorolja a
szociális szerepek
autonómiáját
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/ teljes létszám(%)
szakképzésen részt vett fogva
tartottak száma / azok száma,
akiknek erre lenne szükségük
(%)
átvett esetek száma / azok
száma, akiknek adatait közölték
szabadulás utáni
segitségnyujtásra (%)
bűnözés megelőző kampányok
száma, valamint sikeres re
integráció.
sugárzott média anyagok /
elkészített média anyagok.
elfogadott törvényes
rendelkezések száma.
módosított törvényes
rendelkezések száma.
non-profit szervezetek száma,
akik a re integrációban
tevékenykednek,
együttműködési jegyzőkönnyvel.
kialakított szociális gazdaságok
száma.
szabadultak száma, akik
munkát kaptak a helyi és
nemzeti munkahely börzén.
elfogadott Intézményközi
eljárások kézikönyveinek
száma.
fogva tartottak és családjaik
számára segítségnyújtó és
információs központok száma.
működőképes társadalmi

>30%

70%

5

5
3
1
50

>15%
10 %-a
résztvevők
között
1

40

>8
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reintegrációban;
- biztosítani a volt elitélteknek a
beavatkozások folytonosságát az
esetek átvétele és segítségek
nyujtása által;
- felülvizsgálni, esetenként
módosítani és kiegészíteni a
szabályozási keretrendszert, ami
létrehozná, megszervezné és
működtetné a szociális
vállalkozásokat,
munkahelyteremtés a rászoruló
csoportoknak, köztük azon
emberek, akik büntetésüket
letöltötték;
- felülvizsgálni, esetenként
módosítani és kiegészíteni a
szabályozási keretrendszert, ami
társadalmi befogadó központokat
hozna létre, működtetné és
irányítaná;
- felülvizsgálni, esetenként
módosítani és kiegészíteni a
szabályozási keretrendszert, ami
ösztönözze a helyi
önkormányzatokat, gazdasági
szereplőket és
magánszemélyeket, állami és
magán vállalkozásokat, hogy
támogassa a fogvatartottak
társadalmi visszailleszkedését.

befogadó központok száma.
átadott szociális lakások száma
szabadultak számára / azok
száma. akik ezzel a szükséggel
lettek azonosítva (%).
szabadultak
visszailleszkedéséről készült
tanulmányok száma.
szabadulás után szakképzést
elvégzettek száma / résztvevők
száma. (%)
alkalmazott személyek száma /
munkavállalási tanácsadásban
részt vettek száma (%)
szociális segítségnyujtásban
részt vettek száma / ezzel a
szükséggel azonosított
személyek száma (%)
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5

-

-

50%

