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Podsumowanie 4-ego spotkania międzynarodowego i książeczka warsztatowa 

Indywidualnie dostosowane wsparcie:  
mentoring, rozwój indywidualny/szkolenia i ścieżki kształcenia 

 

Czwarte spotkanie międzynarodowe w ramach projektu miało miejsce w Dolnym Kubinie na 
Słowacji 23-24.02.2017. Wszystkie organizacje uczestniczące, tj.: Váltó-sáv Alapítvány – 
HU, Gartycious Grudas – LT, Rubikon centrum – CZ, Slawek foundation – PL, 
EDUKOS – SK, były obecne. Każdą organizację reprezentowały dwie osoby. Gospodarzem 
spotkania była organizacja KIC EDUKOS.  

Realizacja programu rozpoczęła się 23.02. 2017 o godzinie 10:00 w siedzibie Centrum 
konsultacyjno – informacyjnego EDUKOS. Otília Škarbová, vice-prezes EDUKOS, 
otworzyła spotkanie oficjalnym powitaniem. Później opowiedziała o swoim doświadczeniu w 
pracy z więźniami i byłymi więźniami, o współpracy z instytucji resocjalizacyjnych z 
podmiotami odpowiedzialnymi społecznie. Na tej bazie rozwinęła się owocna dyskusja. 
Uczestnicy porównywali problemy i przeszkody stawiane przed organizacjami działającymi 
podobnie w ich państwach oraz obmyślali możliwe sposoby ich rozwiązania. Pośród innych 
problem fundraisingu był szczególnie omawiany i dyskutowany.   
Podążając za tym tematem Katarína Trubanavá, lider pracy społecznej w EDUKOS, krótko 
przedstawiła projekt serwisu społecznościowego I wraz ze swoim długoterminowym 
klientem, Ján Podbrežný, przedstawiła stadium przypadku ilustrując jego przykładem 
indywidualnie dostosowane wsparcie, mentoring i rozwój umiejętności przed i po wyjściu. Po 
tej prezentacji odbyła się krótka dyskusja nad przyszłością i skupiono się nad następnymi 
krokami w indywidualnej pracy z klientem.  
Druga część dnia była poświęcona na prezentacje tematu spotkania: Indywidualnie 
dostosowane wsparcie: mentoring, rozwój indywidualny/szkolenia i ścieżki kształcenia  przez 
poszczególne organizacje. Reprezentanci organizacji przedstawiali charakterystykę i zakres 
aktywności realizowanych w tym zakresie. Oto ich krótka prezentacja:  

Váltó-sáv Alapítvány przedstawili ich własne rozumienie metod w kontekście teoretycznym 
oraz charakterze praktycznym. Opisali także szczegółowo protokoły I dokumenty 
obowiązujące w tym procesie.  

Gartycious Grudas przedstawili specyficzną metodę “Przebaczanie” jako model pracy 
indywidualnej nad moralnością. Najpierw przedstawili ogólnie proces prowadzenia byłego 
skazanego procesie wracania na wolność jeszcze w trakcie kary i po wyjściu oraz praktyczne 
metody stosowane w tym procesie. W drugiej części opisane i omówione zostały zadania 
praktyczne stosowane w programie “Przebaczanie”.  



	

	

KIC EDUKOS przedstawili ich programy mentoringu i tutoringu mające miejsce w 
jednostkach penitencjarnych i poza nimi we współpracy z urzędami pracy i służbami 
mediacyjnymi oraz probacyjnymi. Po opisaniu specyfiki pracy i zakresie aktywności w tym 
zakresie projekt „Kroki do udanego powrotu” z książką zaprojektowaną dla skazanych i 
byłych skazanych w celu pomocy im w procesie reintegracji jako mentoring i tutoring został 
zaprezentowany uczestnikom.  
Rubikon centrum przedstawili ich Roma mentoring, program realizowany przy współpracy 
ze służbami mediacyjnymi i probacyjnymi. Przedstawili specyfikę, wymagania, metody i 
rezultaty programu. Druga część prezentacji nawiązywała do programów reintegracji i 
mentoringu. Jeszcze raz przedstawione szczegółowo zostały wymagania, metody i wyniki 
konkretnych programów.  
Slawek foundation przedstawiła zakres swoich aktywności przed i po wyjściu skierowanych 
na mentoring. Prezentowane aktywności to świadectwa, anioł stróż, pielgrzymka, rozmowy 
indywidualne, misterium, filmoterapia, pomoc dla rodzin jako działania przed wyjściem oraz 
coaching dla skazanych i pierwsze kroki na wolności jako działania po wyjściu na wolność.  

 

Program drugiego dnia spotkania, 24.02.2017 zakładał wizytę w zakładzie karnym i areszcie 
śledczym Banská Bystrica. Wicedyrektor jednostki przedstawił uczestnikom historię, prace 
remontowe, pojemność, strukturę populacji i specyfikę zabezpieczenia jednostki. Dyskusja 
rozwinęła się w oparciu o przedstawione dane skupione przede wszystkim na warunkach 
pracy skazanych w słowackich więzieniach, ich status zatrudnienia oraz udogodnienia 
edukacyjne i aktywności kulturalne w prezentowanej jednostce. Po prezentacji wizyta 
dobiegła końca.  

 

Strona projektu: http://www.preproject.hu/ 

Strony partnerów: 

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): https://garstyciosgrudas.wordpress.com/ 

 

 


