Együtt, közösen
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A Váltó-sáv Alapítvány Hírlevele
2018. február / 2.

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. Kreatív programok lehetősége a reintegrációs munkában - workshop a büntetésvégrehajtás személyi állománya számára
Kreatív programok lehetősége a reintegrációs munkában címmel a büntetés-végrehajtás személyi
állománya számára szervezünk workshopot, melynek részletei alább találhatók:
Időpont: 2018. 02. 28. szerda, 10.00-16.00
Helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont, 7-es konferencia terem (1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 12-14. - Ingyenes parkolási lehetőség a Lurdy Ház felszíni parkolójában (kihajtó jegyeket
biztosítunk a regisztráció során).

09.30 - 10.00

Érkezés, regisztráció

10.00 - 10.30

A kreatív programok szerepe és jelentősége a reintegrációs
munkában (Sinka Gábor, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács)

10.30 - 11.00

Az Együtt, közösen program bemutatása (Mészáros Mercedes,
programvezető, Váltó-sáv Alapítvány)

11.00 - 11.30

Az irodalomterápia helye a munkaerő-piaci kompetenciák
fejlesztésében (Juhász Erika, biblioterapeuta és fejvadász)

11.30 - 12.00

Irodalomterápiás foglalkozások a Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben (Csorba-Simon Eszter, biblioterapeuta,
könyvtáros)

12.00 - 13.00
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13.00 - 13.30

Kreatív programok a Kalocsai Fegyház és Börtönben (Cselik
Beatrix, c. bv. százados, Kalocsai Fegyház és Börtön)

13.30 - 14.00

ENCAUSTIC ART - a Miskolci Drogambulancia Alapítvány
kreatív programjai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben (Juhászné Ceglédi Tünde, programvezető,
Drogambulancia Alapítvány)

14.00 - 14.30

KÁVÉSZÜNET

14.30 - 15.00

Kreatív programok a Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézetben,
valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetben (Szlovienszki Lászlóné, programvezető, Segítő Kéz 2003
Szociális Egyesület)

15.00 - 15.30

A "Fonó" program, re-use technikák és a kreatív írás (a Váltó-sáv
Alapítvány munkatársai)

15.30 - 16.00

Zárás, értékelés

2. Lezárult az Erasmus+ keretében zajló PRE-project
„Prison, Reintegration, Education. Trainings to support social and labour market (re)integration of
people in or after detention (15/KA2AE/13563) címmel 2015. 09. 01. – 2017. 09. 30. között (25
hónap) 5 ország 5 szervezete alakított stratégiai partnerséget, és hoztak létre közös szellemi
termékeket (intellectual outputs) a területen és a témában (fogvatartottak és szabadultak társadalmi
és munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatása). Az együttműködő partnerek a következők
voltak: Váltó-sáv Alapítvány (főpályázó, Magyarország), Slawek Foundation (Lengyelország),
RUBIKON Centrum (Csehország), KIC Edukos (Szlovákia), Charity and support fund
„Garstyčios grūdas” (Litvánia). A szervezetekről és a projektről a következő honlapon lehet
tájékozódni: http://www.preproject.hu/.
A projekt keretében 8 szellemi termék készült, melyek a szabadulás támogatását, módszertanát,
lehetőségeit
járták
körül,
jó
gyakorlatokat
leírva,
innovációt
létrehozva:
http://www.preproject.hu/intellectual outputs link (elérhetőség).
A projekt külső szakmai értékelése megtörtént, az értékelés során beszámolónk 93 pontot kapott
(max. pontszám: 100 pont).

Üdvözlettel:
A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai

