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Transzverzális kompetenciafejlesztés  
 

Az 5. nemzetközi projekttalálkozóra 2017. június 5-6-án került sor, Alytusban, Litvániában.. 
Mindegyik szervezet képviseltette magát a találkozón - Váltó-sáv Alapítvány – HU, CSF "Garstycios 
grudas" – LT, RUBIKON Centrum – CZ, SLAWEK Foundation – PL, EDUKOS – SK. 
Szervezetenként két megbízott vett részt a programon. A találkozó házigazdája a litván CSF 
"Garstyčios grūdas" szervezet volt.  

A program 2017. június 5-én az alytusi börtön félutas házában (Ulonų st. 31, Alytus, Lithuania) 
kezdődött. Stefa Kondrotienė, a CSF "Garstycios grudas" vezetője nyitotta meg a találkozót, 
mindenkinek üdvözletét fejezte ki az alytusi sikeres megérkezés után, illetve kifejezésre jutatta abbeli 
reményét, hogy az ott-tartózkodása alatt mindenki sikeresen és hatékonyan tudja  munkáját végezni. 
Ezután egy szociális munkás bővebb információkkal szolgált a félutas ház tevékenységéről és 
jellemzőiről előadás keretében. Ezután a CSF "Garstycios grudas" vezetője S. Kondrotienė bemutatta 
Asta Abramavičienė-t, a félutas ház egy másik szociális munkását, aki a résztvevőket körbevezette a 
házban, bemutatta annak felszereltségét, továbbá mesélt az elítéltek ottani életéről és a befogadási 
feltételekről. Majd Stefa Kondrotienė beszélt a CSF "Garstyčios grūdas" szervezet tevékenységi 
köréről az „EXIT” Reintegrációs Centrumon belül, amely Išlaužas-ban, Prienai kerületben található. 
Felhívta a résztvevők figyelmét a börtönben és a Reintegrációs Centrumban található 
munkakörülmények és jellegzetességek közötti legfőbb különbségekre, illetve beszélt a CSF 
"Garstyčios grūdas és az alytusi börtön közötti együttműködésről. 
Az elkövetkezendőkben az O7 szellemi termékkel kapcsolatos munkáról esett szó, és megkezdődtek a 
szervezetek előadásai e témában – a sort J. Mincevičius kezdte meg (CSF "Garstyčios grūdas", 
Litvánia). Ebéd után az összes többi partnerre is sor került az O7 – Transzverzális 
kompetenciafejlesztés fogvatartottak és szabadultak témakörében. Katerína Mikulaštiková, 
(RUBIKON Centrum, CZ) az időmenedzsment és kezdeményezőkészség kompetenciákat mutatta be, 
valamint egy szemléltető ábrával még érzékletesebbé tette az egyik feladatot/gyakorlatot. Ezután 
Michal Čipka (KIC Edukos, SK) előadását hallgathatták meg a résztvevők a következő témákkal: 1. A 
transzverzális kompetenciák jellemzői; 2. A két kompetencia választásának okai; 3. A választott 
transzverzális kompetenciák jellegzetességei; 4. Gyakorlatok a választott kompetenciák fejlesztéséhez; 
5. Egyéb transzverzális kompetenciák tesztelésének eredményei. Majd Krzysztof Łagodziński 
(Fundacja Slawek – PL) következett. Előadásában az alábbi témákat érintette: 1. A választott 
kompetenciák; 2. Problémamegoldás; 3. Kompetenciák a munkaerő piacon; 4. 
Kompetenciatesztelések.  

 



 

Lindner  Lídia Klára (Váltó-sáv Alapítvány – HU) ppt-je a következő részekből állt: 1. Definíció – 
kompetencia; 2. Transzverzális kompetenciák a VSA értelmezésében fogvatartott és szabadult 
célcsoportoknak; 3. A transzverzális kompetenciafejlesztés jellegzetességei; 4. Miért pont a 
transzverzális kompetenciák?; 5. A partnerek gyakorlatainak tesztelése és annak értékelése. A 
partnerek prezentációit egy általános megbeszélgetés követte az O7 szellemi termékekhez kapcsolódó 
feladatokról és anyagokról, illetve azok elkészítéséről (javaslatok, megjegyzések, hozzáfűznivalók), 
valamint egy találkozó összegzés.  

A második nap a résztvevők reggel 8 órakor a félutas házban gyülekeztek. Innen indultak 8 óra 30 
perckor az alytusi börtönbe. A beléptetés és ellenőrzés után először a börtönmúzeumot tekintették 
meg, ahol az egyik börtönőr mesélt a kiállított tárgyakról. A múzeumlátogatás után bemutatták a 
fogvatartottak életkörülményeit az első szektorban. Erre azért volt szükség, hogy a résztvevők számára 
világos legyen a büntetés-végrehajtási intézetben egy „sima” szektor, valamint az „Oasis” 
rehabilitációs szektor közötti markáns különbség. Az első szektorért felelős őr beszámolt 
fogvatartottakkal folytatott munkájáról. Az ötödik szektorban az „Oasis” rehabilitációs centrumot 
tekinthették meg a résztvevők, valamint annak felszereltségét, berendezését. S. Kondrotienė beszélt a 
klienseknek nyújtott szolgáltatásaikról, valamint lehetőséget biztosított rá, hogy a résztvevők és a 
fogvatartottak közösen helyet foglalhassanak a társalgóban, és beszélgethessenek. Innen a résztvevők a 
munkazónába mentek, ahol megtekinthették a CSF "Garstyčios grūdas" által az alytusi börtöntől hitel 
alapon bérelt munkagépeket. Itt faipari szakképzések és tanfolyamok biztosítottak. S. Kondrotienė 
beszélt arról, hogy mennyi fogvatartott élhetett a lehetőséggel, hogy ott tanulhasson, és ács 
szakképesítésre tegyen szert. A körbevezetés után a résztvevők a börtönadminisztráción találkoztak a 
börtönigazgatóval, Kęstutis Jasmontas-szal. A találkozó alatt bemutatták a börtön és a CSF 
"Garstyčios grūdas" szervezet közötti együttműködést, valamint az igazgató kifejtette, mennyire 
elégedett a szervezet munkájával. A program végeztével a félutas házba tértek vissza a résztvevők, 
ahol lezajlott a projekttalálkozó záró összegzése és értékelése. Lindner Lídia Klára (Váltó-sáv 
Alapítvány – HU) prezentálta az O8 szellemi termék célkitűzéseit, majd a partnerek diskurzust 
folytattak arról, hogy milyen témák kifejtésére kerülhet sor ebben az anyagban.  

 
 Project honlap: http://www.preproject.hu/ 

Partnerek honlapjai: 

Váltó-sáv Alapítvány (HU): www.valtosav.hu  

Slawek Foundation (PL): http://www.fundacjaslawek.org/  

EDUKOS (SK): http://www.edukos.sk/  

RUBIKON Centrum (CZ): http://www.rubikoncentrum.cz/  

Charity and support fund „Garstyčios grūdas” (LT): http://grudas.com/en/  
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