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Tisztelt Kollégák, Partnereink, Barátaink és Ismerősünk!
Rendszeresen megjelenő Hírlevünkkel tájékoztatjuk ismerőseinket/együttműködő partnereinket, Önöket
az Alapítványunk (VSA) életében jelentőséggel bíró eseményeiről, híreiről.
Tisztelettel kérjük Önt, hogy esetleges kérdéseit, észrevételeit az alapitvany@valtosav.hu e-mail címen
juttassa el számunkra. Illetve ugyanitt jelezheti azt is, amennyiben a jövőben nem szeretné, hogy Hírlevelünket eljuttassuk Önnek.
1. „Prison, Reintegration, Education. Trainings to support social and labour market (re)integration
of people in or after detention
15/KA2AE/13563
A fenti címen és azonosítószámmal 2015. 09. 01. – 2017. 08. 31. között 5 ország 5 szervezete alakít stratégiai partnerséget, és hoznak létre közös szellemi termékeket a területen és a témában. Az együttműködő
partnerek a következők: Váltó-sáv Alapítvány (főpályázó, Magyarország), Slawek Foundation (Lengyelország), Rubikon Centrum (Csehország), Edukos (Szlovákia), Charity and support fund „Garstyčios
grūdas” (Litvánia). A szervezetekről és a projektről a következő honlapon lehet tájékozódni:
http://www.preproject.hu/.
2. Három nemzetközi projekttalálkozó: Budapest, Prága, Varsó
A projekt keretében sor került 3 nemzetközi találkozóra (Budapest, Prága, Varsó), melynek anyagai a
következő linken érhetők el: http://www.preproject.hu/ „International meeting” link.
A találkozók szakmai tartalmából workshop booklet készült, ami elérhető angolul a következő címen:
http://www.preproject.hu/workshop_booklets.html. A workshop booklet 1 oldalas angol és magyar, valamint a résztvevő országok nemzeti nyelvén ugyanitt található.
3. Szórólap
A projekt szórólapja angol, magyar és a résztvevő országok nemzeti nyelvén is megtalálható a projekt honlapon: http://www.preproject.hu/leaflet.html.
4. Szellemi termékek (intellectual output)
A projekt egyik lényege közös szellemi termékek (intellectual output) létrehozása. Jelenleg két elkészült
munka található a honlapon angol nyelven: Képzések a börtönökben /elemzések és tanulmányok/ (Trainings in prisons – analyses and studies): http://www.preproject.hu/O1.html, 2. A szabadulásra felkészítés/felkészülés lehetőségei /módszertan/ (Opportunities in preparation of release - methodology):
http://www.preproject.hu/O2.html.
A szellemi termékek bemutatására szakmai napot tartunk 2016. 10. 27-én (Budapest), amelynek részleteiről egy újabb hírlevélben számolunk be.
A résztvevő szervezetekről szintén tájékozódhatnak: http://www.preproject.hu/contact.html.
Üdvözlettel:
A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai

