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A Váltó-sáv Alapítvány Hírlevele
2017. október
Tisztelt Kollégák, Partnereink, Barátaink és Ismerősünk!
Rendszeresen megjelenő Hírlevünkkel tájékoztatjuk ismerőseinket/együttműködő partnereinket,
szakmai szervezeteket, Önöket az Alapítványunk (Váltó-sáv Alapítvány) életében jelentőséggel
bíró eseményekről, hírekről.
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. Együtt, közösen projekt
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pályázatára benyújtott projekt 4 szervezet együttműködésével
valósul meg: Váltó-sáv Alapítvány (Budapest), Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Budapest), Drogambulancia Alapítvány (Miskolc),
Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület (Nyíregyháza). Projektidő: 2017. 09. 01. – 2018. 08. 31.
A projekt célja a bűnismétlés megelőzésére kialakított kreatív programok lebonyolítása és
megvalósítása, az ehhez kapcsolódó módszertan leírása, workshop keretében ennek feldolgozása.
Cél a fogvatartotti célcsoport személyiségfejlesztése, manuális, transzverzális, digitális és
munkaerő-piaci kompetenciának fejlesztése, ezzel életesélyeik növelése. Cél a fogvatartottak
felelősségérzetének, állampolgári kompetenciájának fejlesztése (pályázat keretében). Cél
továbbképzési programok megvalósítása a büntetés-végrehajtás személyi állománya, a
reintegrációs tisztek számára - ezzel módszertani repertoárjuk bővítése. Cél a helyi szintű
áldozatsegítő programok kialakítása, fejlesztése - összességében a témában és a területen
hálózatfejlesztés.
A projekt a bűnismétlés csökkentésére, valamint az áldozattá válás megelőzésére irányul.
A projekt szakmai megvalósulásáról a tájékoztatás folyamatos lesz a Váltó-sáv Alapítvány
Hírlevelében.
2. Szakmai és szakmaközi együttműködés az áldozattá válás megelőzésére
Az áldozat-orientált bűnmegelőzés elsődleges, másodlagos és harmadlagos szintjén is fontos
célkitűzés a lakosság, a közösség biztonságérzetének növelése, illetve a bűnözéstől való félelem
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csökkentése, különösen áldozatsegítő programokkal. A 4 együttműködő szervezet (Váltó-sáv
Alapítvány, Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja, Drogambulancia Alapítvány, Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület) 1-1 szakmai napot
vállalt az áldozatsegítés témakörében, egy-egy témafókusszal. A workshopok a szervezetek
működési településén kerülnek megrendezésre, ezzel biztosítva, hogy további partnerek,
meghívott előadók, a szűkebb környezetben lévő szakemberek is foglalkozzanak a témával, ill. sor
kerülhessen a gondozói hálózat építésére.
Az első workshop 2017. 10. 27-én, pénteken a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület
szervezésében kerül megrendezésre Nyíregyházán.
Időpont: 2017.október 27. (péntek) 10:00 – 16:00
Helyszín: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, konferencia terem
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13.
Érintett témák








Emberkereskedelem jelensége
Az emberkereskedelemről szóló figyelem felhívás preventív jelentősége az iskolákban
Az emberkereskedelem hatása a hátrányos helyzetű településen élőkre
Az emberkereskedelem legveszélyeztetettebb célcsoportja: a 10-24 éves fiatalok
Védelem és megelőzés
Nemzetközi tapasztalok, projektek – hazai lehetőségek
„Mit ér egy élet?” című dokumentumfilm bemutatása

A workshopon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, a workshopon való
részvételi szándékukat 2017. 10. 25. 12.00-ig a következő e-mail címen szíveskedjenek jelezni:
szlovie@gmail.com a következő adatok megadásával:

Név:
Szervezet neve:
Beosztás:
Telefon:
E-mail:
Üdvözlettel:
A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai
Váltó-sáv Alapítvány
1082 Budapest, Üllői út 42. 4.1.
Tel.:+36 1 352-6755
web: www.valtosav.hu
e-mail: alapitvany@valtosav.hu
szakmai vezető: Mészáros Mercedes
70-362-7163

