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A projekt célja
1) a területi hátrányokkal küzdő 3 régióra fókuszálva a társadalmi bűnmegelőzés
rendszerének fejlesztése, eszközrendszerének bővítése.
A projekt keretében a társadalom perifériájára került, kirekesztődő rétegek számára a
társadalmi befogadást elősegítő eszközrendszer kiszélesítése valósul meg az alábbi
célterületekre fókuszálva:
- gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése, megelőzése,
- bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése,
- bűnelkövetők társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedésének elősegítése.
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2) hogy a projekt keretében a modellprojektek előkészítő munkája és a megvalósítás
eredményeképpen a tapasztalatok felhasználásával széles körben használható
módszertani anyagok készüljenek el a fent nevezett területeken, amelyek bevezetése
eredményeképp a segítségnyújtás hatékonysága nő, illetve a célcsoportok társadalmi- és
munkaerő-piaci reintegrációjának esélye növekszik. Emellett a projekt célja, hogy az
érintett területeken dolgozó szakemberek képzését követően kellő ismeretekkel
rendelkezzenek a bűnmegelőzés, az áldozatsegítés és a reintegráció fontosságáról,
módszereiről és technikáiról.
3) az áldozatsegítés kiterjesztése, valamint a bűnelkövetők társadalmi, munkaerő-piaci
beilleszkedésének/visszailleszkedésének támogatása, az áldozatsegítő és a reintegrációs
feladatokat ellátó intézményrendszerek együttműködésének javítása, az érintett
intézményekben dolgozó szakemberek közös képzése.
A Miskolci Egyetem feladata a szakemberképzés biztosítása és az e-learning tananyag
kidolgozása.
Elérendő eredmények
A kiemelt projekt megvalósítása során az alábbi eredmények várhatóak:
- Szakemberek képzése tekintetében: a szakemberek megismerik a közösségi
bűnmegelőzés, áldozatsegítés, reintegráció új irányait. Három e-learning tananyag
kerül kialakításra.
- Az áldozatsegítő szolgáltatások bővítéseként kialakul a 3 régiót lefedő önkéntes
hálózat, valamint a 24 órás telefonos diszpécser szolgálat, az Észak-magyarországi
Régióban pedig a pszichológia segítségnyújtás. Mindezen fejlesztések lehetővé teszik,
hogy az áldozatok munkaidőn túl, és a három kiemelt régió legeldugottabb településén
is információhoz, érdekérvényesítésüket segítő szolgáltatásokhoz juthassanak.
- A Pártfogó Felügyelői Szolgálat háttérintézményeként az Észak-magyarországi
Régióban közösségi foglalkoztató szolgáltatásainak megvalósítására készítik fel a
szakembereket, és teremtik meg az infrastrukturális feltételeket a bűnelkövető fiatalok
reintegrációját segítő sokszínű fejlesztések megvalósítására.
- A fogvatartottak társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja érdekében egymásra
épülő szolgáltatások rendszere kerül kipróbálásra.
- A közérdekű munka-büntetésre hatékonyabb letöltése érdekében kísérleti jelleggel az
Észak-magyarországi Régióban a csoportos letöltés rendszere kerül kialakításra.
- A szakemberek képzését és a fogvatartottak többszakaszos reintegrációjának
megvalósítását nyomonkövető kutatások és zárótanulmányok keletkeznek.
- A közvetlen célcsoport számára megvalósuló szolgáltatások mellett a szolgáltatások
országos terjesztését lehetővé tevő módszertani útmutatók, protokoll leírások
készülnek.
Indikátorok
Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése alprojekt keretében a kimeneti
indikátorok a képzési és e-learning tananyag-fejlesztési tevékenység vonatkozásában a
következőek:
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