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A 30 éves Mécses Szeretetszolgálat a hazai börtönökben fogvatartottak lelki gondozását, 
valamint utógondozását végzi. Civil és egyházi önkénteseink bűnmegelőzés és 

áldozatvédelem érdekében végzett közhasznú tevékenysége az elítéltek reintegrációját 
célozza.  
 
Jelenlegi legfőbb tevékenységünk levelezőszolgálatunk mellyel elsősorban a kapcsolat 

nélküli fogvatartottaknak biztosítunk lelki kísérést. Tagjaink önkéntes szolgálata az 
emberi odafordulást célozza, személyközpontú kapcsolataikkal a fogvatartottakat emberi 
méltóságukban kívánják megerősíteni. Önkénteseink biztonsága érdekében a szolgálat 
anonim, mégis lehetőséget biztosít elkötelezett, felelősségteljes és személyes kapcsolatok 
kialakítására. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azon elítéltek, akik elvesztették külső 
kapcsolataikat, praktikusan a levelezőtárs puszta létének és támogató leveleinek 
köszönhetően kapnak új reményt arra, hogy rendezni tudják életüket. Az elmúlt évtizedek 
során sok száz fogvatartottban tartottuk a reményt, erősítettük önbizalmukat, s vágyukat a 
szabadulás utáni új, törvénytisztelő életre. A visszajelzések alapján a levelező kapcsolatok 
jó néhány embert tartottak vissza az öngyilkosságtól, nyitottak új perspektívát a jövőre 
nézve. Úgy tapasztaljuk, hogy az esetleges szociális segítség mellett hiánypótló 
egyesületünk tevékenysége, mely a személyességet tudja biztosítani a talajvesztett 
emberek számára.  
 
Az anonim levelezést igény szerint szabadulás után is folytatjuk, szociális és utógondozói 

tevékenységgel egészítjük ki. 
 
Az elmúlt időszakban, a Covid járvány során egyesületünk kihasználva az online 
lehetőségeket, új utakon is továbbfejlődött. Levelezőszolgálatunk (ami postai úton 
zavartalanul zajlott tovább) Skype kapcsolattartással is megerősödött, melyben a 
reintegráció új, hatékony lehetőségét fedezzük fel.  
 
A közösségi életre való nevelést börtönfoglalkozásaink keretében kezdjük meg. Ennek 
érdekében a karantén időszaka alatt technikai eszközök adományozásával online 

börtönközösséget alapítottunk.  
 
Szervezetünk országos lefedettségű, jelenleg 16 börtönben folytatjuk tevékenységünket, 
de lehetőség szerint tervezzük még több magyarországi BV intézettel is a kapcsolatfelvételt. 
Börtönújságunk több mint 500 példányban jut el a fogvatartottakhoz a börtönlelkészeken 
keresztül. Fontos feladatunknak tartjuk a társadalmi érzékenyítést. Fiatalok és felnőttek 
számára is tartunk érzékenyítő előadásokat, rendezvényeket.  
 
Előadásunkban tapasztalati szakértőként Szeretetszolgálatunkat, valamint 
tevékenységünknek a Covid járvány alatti megerősödését, fejlődését szeretnénk bemutatni. 
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