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Nemzetközi találkozó és Workshop Booklet 3. - Összefoglaló 

A 3. transznacionális találkozóra a bulgáriai Pazardzsikban került sor, a fogadószervezet az 

IGA volt. A transznacionális találkozó középpontjában az IO5 – a szabadító napló – állt, 

valamint a művészetterápiás eszközök felhasználásának, beleépítésének módjai.  

 

Az IO5 – a Szabadító Napló - célja, hogy segítse az egyéneket abban, hogy átgondolják, min 

és hogyan szeretnének változtatni, milyen lépésekre van szükség, hol tartanak az adott 

pillanatban, hogyan fogják mások észrevenni, hogy megváltoztak, milyen a kapcsolataik 

minősége, hogyan tudják megváltoztatni, bővíteni, fejleszteni (ha akarják), milyen 

erőforrásaik vannak mindehhez, van-e valami, amit már jól csinálnak, és hogyan 

javíthatnának még.  

A Szabadító Naplónak coaching eszköznek kell lennie, hogy segítse a változást és a fejlődést. 

A projekt koordinátor vágya, hogy a naplóban művészetterápiás eszközöket gyűjtsön, 

szerkesszen és használjon, mert mind a kézzelfogható termék mind pedig az alkotói folyamat 

egyaránt flow-élményt képes adni a résztvevőknek. 

Ezért a Szabadító Naplót új és kreatív eszköznek kell tekinteni mind a közvetlen 

célcsoporttagok, mind a velük foglalkozó szakemberek számára. A Szabadító Napló 

célcsoportja tehát a marginalizált, magas bűnözési kockázatú fogvatartottak, szabadultak és 

szenvedélybetegek, illetve a velük dolgozó szakértői csoport.  

 

A transznacionális találkozón sor került a fogadószervezet bemutatására, a partnerszervezetek 

prezentációira, adminisztratív, pénzügyi és disszeminációs feladatokat érintő 

projektmegbeszélésekre, az IO4 véglegesítésének rövid megbeszélésére, valamint a jövőbeni 

lépések megvitatására. Az IO5 kapcsán szóba került, hogy számos művészetterápiás módszert 

kell alkalmazni a szervezeteknek a Szabadító Napló részeinek kialakítása során. Megvitatták 

az eszköz felépítésének különböző lehetőségeit, beleértve az elkövetők rehabilitációja köré 

épülő Good Lives Model-t. A lehetséges módszerekre vonatkozó konkrét ötletek is szóba 

kerültek, többek között az október 28-i vacsora alkalmával kötetlen keretek között. 

 

Emellett számos előadást tartottak projekten kívüli szakértők. Az IGA szociális 

szolgáltatásainak szakértői koordinátora, Valentina Gesheva bemutatta a szociális munka és a 



 

 

 

 

 

szociális szolgáltatások nyújtásának jogi kereteit Bulgáriában. Valentina tájékoztatást adott a 

Bulgáriában nyújtott szociális szolgáltatások különböző típusairól, a szociális szolgáltatások 

finanszírozásának rendszeréről és e szolgáltatások önkormányzatok, civil szervezetek vagy 

magáncégek általi kezelésének folyamatáról. 

Az IGA szervezetnél dolgozó Andrey Momchilov a Circles of Support and Accountability 

programról tartott bemutatót. Ezt a közösségi beavatkozást, amely eredetileg a közepes és 

magas kockázatú szexuális bűnelkövetőket célozta meg, 1994-ben vezették be először 

Kanadában. Szakmai felügyelet mellett önkéntesek csoportjaiból áll, akik támogatják a 

szexuális bűnelkövetőket a társadalomba való visszailleszkedésükben a börtönből való 

szabadulásuk után. A CoSA értékelései azt mutatják, hogy a CoSA-ban való részvétel az 

esetek 70%-ában statisztikailag szignifikánsan csökkentheti az ismételt szexuális 

bűncselekmények számát, a kockázatértékeléshez vagy az összehasonlító alanyok 

előrejelzéseihez képest.  

29-én a résztvevők meghallgatták Gergana Nacheva előadását, aki a Plovdivban található 

intézményeket elhagyó fiatalok megfigyelőotthonának koordinátora. Ez az átmeneti típusú 

szociális szolgáltatás a fiatal (18-25 éves) férfiak támogatását célozza a bentlakásos 

intézmények (leggyakrabban árvaházak vagy lakásotthonok) és a közösség közötti 

átmenetben. A résztvevők számára a legérdekesebb rész a mindennapi élet gyakorlati 

megközelítése volt ebben a bentlakásos szolgáltatásban. 

A 3. transznacionális találkozón részt vevő szakemberek értékeléseiből az rajzolódik ki, hogy 

elégedettek voltak mindennel. Sajnos a coviddal kapcsolatos korlátozások miatt nem tudtunk 

személyesen találkozni az Antropos Egyesület munkatársaival, de legalább sikerült aktívan 

részt venniük a Zoom platformon keresztül. A résztvevők értékelőlapjaikon kiemelték tartozik 

a Circles of Support and Accountability és a megfigyelőotthonról szóló előadásokat. 


