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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 email címen juttassa el számunkra. Illetve ugyanitt jelezheti azt is, amennyiben a jövőben nem
szeretné, hogy Hírlevelünket eljuttassuk Önnek.

1. Környezettudatos magatartás és gondolkodás kialakítása: a HulladékÚt-projekt
2017. 10. 01. – 2018. 03. 31. (6 hónap) között került sor a fenti projekt megvalósítására
büntetés-végrehajtási intézetekben, fogvatartotti célcsoport számára. A projekt alapvető célja
volt a környezettudatos magatartás és gondolkodás kialakítása a fogvatartottaknál,
hangsúlyosan a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, a hulladékok újrafelhasználásának
lehetősége. Fő tevékenységeink a következők voltak: Szelektív RoadShow: interaktív
programsorozat (3+1 alkalom megvalósítása 5 büntetés-végrehajtási intézetben, 6
helyszínen); HulladékTOTÓ: vetélkedő (5 zárt intézményben 6 helyszínen, 1-1 alkalommal),
valamint ReUse Programok lebonyolítása (3 helyszín, helyszínenként 6 alkalom). A
programok során összesen cca. 100 fő fogvatartott került bevonásra.
A programba résztvevő büntetés-végrehajtási intézetek a következők voltak: Balassagyarmati,
Kalocsai, valamint Márianosztrai Fegyház és Börtön, Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet, Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Kecskemét és Tököl.

2. A Nagy Háború – emlékezés az első világháború eseményeire
2017. 10. 01. – 2018. 03. 31. (6 hónap) került sor a Nagy Háború program megvalósítására
büntetés-végrehajtási intézetekben, fogvatartotti célcsoport számára. A program céljai a
következők voltak:
- I. világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztő interaktív előadássorozat megvalósítása
speciális színtéren (büntetés-végrehajtás), speciális célcsoporttal (fogvatartottak);
- az I. világháború eseményeit felidéző interaktív előadássorozat megvalósítása;
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az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébrentartása.

A programban a következő büntetés-végrehajtási intézetek vettek részt: Állampusztai,
valamint Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Kalocsai, valamint Márianosztrai
Fegyház és Börtön, Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. Cca. 60 fő
fogvatartott bevonásával valósult meg a program.
Üdvözlettel:
A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai
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