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„VÁLTOZ(Z!)ÁS” 
Program fogvatartottaknak és szabadultaknak 
TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 

 
 

Feljegyzés nyitókonferenciáról 
 

 
Időpont: 2012. 12. 11. 10.00-12.00 
Helyszín: az Alapítvány működési helye 
 
Meghirdettek értelmében Mészáros Mercedes projektvezető 10.00-kor üdvözölte a 
jelenlévőket a VÁLTOZÁS-projekt nyitó/folyamatkövető rendezvényén. A mellékelt ppt 
alapján ismertette a projekt általános tudnivalóit, ill. a félidő eredményeit, számadatait. 
Részletesebben beszélt a kompetencia csoportok és a Váltó Program működéséről. Kitért arra, 
hogy a projekt második felében az eddigi programok tovább működnek, kiegészülve 
kortárs/sorstárssegítő képzéssel (Váltó-Láz: szabadulásra felkészítő társasjáték játékvezető 
képzése), továbbá Fókuszban a munka (előzetes és letöltős fogvatartottaknak, 5 alkalom) ill. 
Fókuszban a szabadság (szabadulásra felkészítő program, 12 alkalom, letöltős 
fogvatartottaknak).  
 
Ezután Kovács Éva mentor beszélt a Fókuszban az alkotás – kézműves programokról. 
Kiemelte, hogy a program túlmutat az eredeti elképzeléseken, miszerint a manuális 
kompetencia fejlesztés és a strukturált szabadidő eltöltés mellett több és más funkciója is van: 
1. családi kapcsolatok erősítése (saját készítésű ajándéktárgyak családtagoknak, 
gyermekeknek), 2. csoportos segítő beszélgetések indukálása a „fonó hangulatban” (közös 
tevékenység és munka, alkotás / saját helyzet értékelése, értékek, stb.), 3. részleges és 
időleges börtönhierarchia bontása (egymás segítése, közös munka és alkotás).  
 
Kertész Dávid angoltanár az angol nyelvi kompetencia fejlesztés irányelveiről beszélt. Ennek 
lényege az ún. „sokkhatás”: kizárólag angol nyelven folyik a kommunikáció a fejlesztő és a 
résztvevők között, tudásszinttől és tapasztalattól függetlenül. Kertész Dávid rámutatott, hogy 
első kérdése (Do you speak English?), melyre általában „no”-val válaszolnak a jelenlévők. 
Erre már lehet építeni, hiszen megértette a kérdését és válaszolt is rá a kliens. Emellett 
bemutatta, hogy a „drill” módszer mellett a társas kommunikáció és beszélgetések miről és 
hogyan folynak (témák: megcsalás/csalatás, partnerkapcsolatok, halálbüntetés, stb., azaz 
társadalmilag érzékeny témák felvetése és feldolgozása).  
 
Aradi Bence a Kreatív írás kurzus vezetőjeként a foglalkozások eredeti elképzeléseit, majd a 
szintén ezen túlmutató jelenlegi állapotot mutatta be. A kreatív írás az önkifejezés mellett 
túlélési stratégia is, koncentrációt, megfigyelést is fejleszt. Ehhez készült egy munkafüzet és 
„tanári kézikönyv” is, mely kidolgozás alatt, bár a munkafüzetet már használjuk a 
fogvatartottak fejlesztésénél.  
 
Győri Beáta bv. őrnagy a 2. objektum bv. osztályának vezetőjeként a projekt és a programok 
fogvatartottakra gyakorolt pozitív hatásáról beszélt, a bv. részéről felmerülő tapasztalatokról.  
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Mindezek után az eredeti elképzelések szerint a kreatív írás, az angol és a kézműves 
kurzusokat lehetett kipróbálni (saját élményű tapasztalat). Több civil szervezet képviselője a 
Váltó-Láz: szabadulásra felkészítő társasjátékot szerette volna megismerni, így erre is 
lehetőséget biztosítottunk.  
 
Az egész program alatt a fogvatartottak alkotásaiból készült kiállítást lehetett megtekinteni (ez 
egyébként demonstrációként is funkcionált a kézműves program bemutatásánál, a különböző 
technikák, újrafelhasználható anyagok és módszerek tekintetében), valamint a programokról 
készült fotókat vetítettük a szünetben és a rendezvény alatt.  
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