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•a család folyamatosan 
képviselteti magát a 
csapatban a szülő(k) 
vagy egy jogi 
oktató/képző útján 

•a kiskorú csak néhány, 
a csapat által 
kiválasztott 
pillanatban 
kapcsolódik be 

 

•helyi szoc. munkások; 

•oktatók, tanárok; 

•pszichológusok; 

•pszichoterapeuták; 

•lakókörnyezethez 
kötődő szolgáltatások 
üzemeltetői; 

•stb. 

•hivatásos bírók 

•tiszteletbeli bírók 

•a fiatalkorúak ig. szolg.-
hoz és a helyi 
szolgáltatásokhoz értő 
szoc. munkások 

•  Jogászok 

•Jogi oktatók/képzők 

•bűnügyi és kulturális 
mediátorok 

•stb 

•orvosok; 

•Szociális munkások; 

•pszichológusok; 

•gyermek-
neuropszichiáterek; 

•pszichoterapeuták; 

•oktatók, tanárok; 

•eü. asszisztensek; 

•stb 
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Az IMAP egy többdimenziós és interdiszciplináris modell, melynek haszonélvezői azon kiskorú 

bűnelkövetők, akik kábítószerrel élnek vagy visszaélnek, és amely a rehabilitáció folyamatában és a társadalmi 

és oktatáson keresztüli befogadásban érintett szociális és egészségügyi szakértőket szólítja meg. E 

rehabilitációs és reintegrációs program célja, hogy operacionális, a deviáns és kábítószerfüggő kiskorúak 

valamint családjaik és a fiatalkorúak igazságszolgáltatása és az egészségügyi valamint a jóléti rendszer 

működtetői felé irányuló beavatkozások reflexiójára és értékelésére szánt módszertani 

eszközöket kínáljon abból a célból, hogy kezeljék és társadalmilag befogadják ezeket a kiskorúakat, 

valamint hogy megelőzzék bűnelkövetővé válásukat és/vagy visszaesésüket. Mindez innovatív 

multidiszciplináris csapatmunkával érhető el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az IMAP a következő módon épül fel:  

a) szakértők felkutatása akik magukra vállalják a kiskorú felelősségét; a multidiszciplináris 

csapatmunka kialakítása; képzés; együttműködési módszerek/módszertan; operatív célok  

b) multi-szektorális beavatkozások (mindegyik területen) 

c) a multidiszciplináris csapatmunka által a tevékenységek megvalósítása során és után közösen 

véghezvitt tevékenységek (ki)értékelése és az azokról való visszajelzés.  

 

Az IMAP innovációját a kiskorú és családjának a csapatmunka meghatározott pillanataiban való 

közreműködése és együttes részvétele jelenti  

 

Többet is megtudhat a témáról itt: http://rewind-project.org!  

IMAP - Integrated Model of Active Participation  

(Aktív Részvételen alapuló Integrált Modell) 

http://rewind-project.org/

