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A Váltó-sáv Alapítvány Hírlevele
2018. január
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. 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 a bűnismétlés csökkentésére, valamint az áldozattá válás megelőzésére irányul.
A projektben megvalósuló programelemek a következők voltak: kreatív programok büntetés-végrehajtási intézetekben mindhárom civil szervezet részvételével (Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 2-es és 3-as objektum, Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet),
komplex felnőttképzési program (digitális kompetencia fejlesztés és munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése) az
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, 80 órás képzés keretében, lebonyolító: Váltó-sáv Alapítvány. 2017 szeptember végén sor került kétnapos tréningre is reintegrációs tisztek számára Pilisszentkereszten, krízisintervenció és konfliktuskezelés témakörében.
A projekt folyamatos, a további programelemek is megvalósítás alatt.
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 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.
A második workshop 2018. 02. 06-án, kedden a Drogambulancia Alapítvány szervezésében kerül megrendezésre
Miskolcon.
Időpont: 2018. február 06. (kedd) 10:00 – 16:00
Helyszín: Avasi Közösségi Tér (Miskolc, Szentgyörgy út 42-44.)
Érintett témák
-Az internet csapdái (letöltés/feltöltés, adatvédelem, adathalászat, kiber bűncselekmények csoportosítása, cyberbullying, biztonságos online, digitális lábnyom, stb.).
- A kortárs online bántalmazás területei.
- A szexting és a (szexuálisan tartalmak megosztása magáról/másról) és a denigration (befeketítés, hírnévrontásra
alkalmas bántó szóbeszéd terjesztése).
Jelentkezés, regisztráció:
Név:
Szervezet neve:
Beosztás:
Telefon:
E-mail:
Kérjük a jelentkezési határidő pontos betartását!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. JANUÁR 29.
A JELENTKEZÉSI LAPOT A KÖVETKEZŐ E-MAIL CÍMRE KÉRJÜK ELJUTTATNI:
E-mail: drogprevencio@gmail.com
Drogambulancia Alapítvány
Tel.:+36-46/431-310

Üdvözlettel:
A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai

