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A Váltó-sáv Alapítvány 2018. 10. 13-án valósította meg a projekt 4. workshopját Családon belüli 

erőszak és bűnelkövetés címmel. A Váltó-sáv Alapítvány részéről Mészáros Mercedes az Együtt, 

közösen szakmai-tartalmi elemeiről és megvalósítási folyamatairól beszélt – kezdve ezzel a 

rendezvényt. Márton Andrea szociálpolitikai szakértő Titkok, tabuk a családban címmel tartotta 

meg előadását, melyet a Családon belüli erőszak lelki következményei – érzelmi kihasználtság 

témafelvetés követett, Molnár László Simon (Rogers Központ) felvezetésével. Dr. Hegedüs Judit a 

témát a rendészet szemszögéből közelítette meg és összegezte (Családon belüli erőszak a 

rendészet szemszögéből).  

A szendvicsebéd után a megelőzés témája következett: Joó Horti Lívia pszichológus Szabadkáról 

hozott egy működő modellt (Megelőzés: gyerekek/fiatalok és pedagógusok felkészítése a családon 

belüli erőszak megelőzésére, felismerésére). Koleszár Ágnes pedig (Drogambulancia Alapítvány, 

Miskolc) a szerhasználattal érintett családok témafókuszú tapasztalatairól beszélt (Családon belüli 

erőszak megjelenése a szerhasználattal érintett családokban – tapasztalatok a Miskolci 

Drogambulancia gyakorlati munkájából).  

Telecki Boris (pszichológus, Szerbia) a bántalmazókkal végzett munka tapasztalatairól számolt be 

(Bántalmazók kezelésének lehetőségei – tapasztalatok bántalmazók számára működtetett csoport 

munkájából). A rendezvényt Puy Tamás (ArtÉra Alapítvány) zárta: Függőség – szerhasználat és 

az agresszió megnyilvánulásai a családi kapcsolatokban – tapasztalatok az ArtÉra Alapítvány 

gyakorlati munkájából címmel beszélt munkájáról.  

 

Interaktivitásra, dialógusra a program egészében volt lehetőség, de a workshop végén erre még 

nagyobb teret és időt adtunk.  

 

 A program értékeléssel zárult, melyből néhány idézet:  

 

"Mi az, ami a leginkább pozitív volt? 

 

 Az előadások színvonala. Minden előadás más volt, eltérő megközelítéssel. Ezért nagyon 

hasznosnak éreztem.  

 A „leg-t” kivenném, mert minden előadásból tudtam elvinni gondolatot, szemléletmódot.  

 Interakció.  

 A szakmaiság, a szervezés, a büfé, a kedvesség... 

 Sok helyről/területről voltak előadások. Nem csak egy szünet volt.  

 A közvetlenség, a családias hangulat, valamint az, hogy a témák egymás után nagyon jól 

követték egymást.  

 Sok különböző nézőpont megismerése. Személyes tapasztalatok. Az egésznek volt egy 

kerete, nagyon hasznos volt. Minden előadó máshogy közelítette meg a témát, ami nagyon 

érdekes volt. 
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 Színvonalas előadók.  

 Sok érdekes témát hallhattunk.  

 A családon belüli erőszak rendészeti szemlélete, megelőzése, felmérés a gyerekek részére, 

valamint a szerhasználó családok életéről szóló előadások tetszettek. Az előadások témája, 

előadója, előadásmódja színvonalas volt, felkészültek és dinamikusak voltak. 

 Köszönöm, jól éreztem magam. Új információkat, látásmódot kaptam. Szimpatikus, jó 

előadók.  

 Érdekes téma, egy vonal mentén sokrétű problémát érintettünk.  

 Hogy végre a bántalmazókkal való munkáról is beszélt valaki, és ezt végre fölvállalta egy 

szervezet.  

 Különböző szakemberek megismerése. Magyarországi rendszer megismerése.  

 Érdekes, aktuális téma.  

 Betekintés külföldi módszerekbe.  

 

 

 

 

 


