„Uwięzienie , Reintegracja , Edukacja. Treningi wspierające socjalną (Re)integrację
osób skazanych i byłych skazanych oraz ich włączenie na rynek pracy.”
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Broszura podsumowująca międzynarodowe spotkanie partnerów projektu „P.RE” oraz
publikację dotyczącą warsztatów prowadzonych w jednostkach penitencjarnych.

W ramach projektu P.R.E. w dniach 09-11.11.2015 odbyło się pierwsze międzynarodowe
spotkanie partnerów z 5 krajów, tym samym z 5 organizacji pozarządowych. Strategicznymi
partnerami, współpracującymi w projekcie są następujące organizacje pozarządowe : Valto SAV Alapítvány (HU , lider projektu / lider konsorcjum), Fundacja Sławek z Polski, Rubikon
Centrum z Rebubliki Czech, Edukos ze Słowacji oraz Grudas z Litwy.
Głównym celem współpracy wszystkich pięciu organizacji jest społeczne wsparcie,
reintegracja skazanych oraz osób, które odbyły karę pozbawienia wolności, pomoc w
odnalezieniu się na rynku pracy. Wszystkie organizacje, biorące udział w projekcie posiadają
bogate doświadczenia na polu reintegracji, często bazujące w swojej pracy na tych samych
metodach i działaniach, jednakże na swój charakterystyczny dla organizacji sposób.
Valto - SAV Alapítvány jest organizacją pozarządową, działającą na poziomie krajowym,
która wspiera społeczną reintegrację na rynku pracy, osób w trakcie jak i po odbyciu kary
pozbawienia wolności, a także osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej:
zmarginalizowanych, dewiantów, ludzi z grup szczególnie narażonych na wykluczenie oraz ich
krewnych (od 2002 roku). Programy realizowane w instytucjach penitencjarnych (np: Wolność
jest na horyzoncie, Grupa przygotowawcza do wyjścia na wolność), programy w instytucjach i
po odbyciu kary (np: Rozwój kompetencji) i po zwolnieniu (np: Coaching kariery/pracy).
Podstawą metody pracy tej organizacji jest stwierdzenie “Poprzez opiekę”, polegające na
wspieraniu relacji (system wsparcia cywilnego), poprzez pracę z zastosowaniem szerokiego
repertuaru metodologicznego (”zamiast jednej metody więcej metod”).
Fundacja Dobroczynności i Wsparcia „Garstyčios grūdas” powstała w 2004 roku, zajmuje
się psychospołeczną rehabilitacją więźniów, reintegracją społeczną oraz przywracaniem do
rynku pracy. Garstyčios grūdas " posiada unikalne centrum rehabilitacji psychospołecznej
przeznaczone dla więźniów uzależnionych od narkotyków / alkoholu. Centrum Oaza znajduje
się w budynku aresztu w Alytus. W tej chwili w centrum odbywa się współpraca z 35-56
więźniami, z uzależnieniami behawioralnymi, od narkotyków i alkoholu. Więźniowie
dobrowolnie decydują się wejść do programu psychospołecznego i zawodowego na okres od
1,5-3,5 lat, do czasu aż ukończą karę. Centrum posiada warsztat stolarski, gdzie więźniowie
uczestniczą w szkoleniach zawodowych."

Edukos (Słowacja ) współpracuje z osobami: pozbawionymi wolności, po odbyciu kary oraz z
ich krewnymi. W centrum projektów realizowanych przez Edukos znajduje się pomoc tym
osobom w odnalezieniu się na rynku pracy oraz ogólnie w życiu poprzez wzmocnienie ich
aktywnego podejścia w poszukiwaniu zatrudnienia, samozatrudnienie, zdobytą wiedzę prawną,
umiejętności komputerowe, społeczne i kompetencje komunikacyjne. Również Edukos stawia
sobie za cel minimalizację uprzedzeń i dyskryminację tej grupy docelowej, zarówno w trakcie
pozbawienia wolności jak i po odbyciu kary, w szczególności wobec klientów romskich, chcąc
pomóc im zintegrować się ze społeczeństwem.
Fundacja Sławek jest organizacją pozarządową typu non-profit. Realizuje trudną misję
pomocy dla ludzi przebywających w więzieniach, byłych więźniów, młodzieży i ich rodzin.
Organizacja ta działa od 1998 roku koncentrując się na jednostce i kompleksowym podejściu
do wspierania swoich beneficjentów. Organizacja została założona przez rodzinę
Łagodzińskich - Marka, Danutę, Krzysztofa i Izabelę. W ciągu 17 lat Fundacja opracowała
szereg programów i modeli wsparcia, które umożliwiają skuteczną rehabilitację społeczną
i zawodową osób karanych.
Rubicon Centrum jest organizacją non-profit, która działa w Czechach od 20 lat w dziedzinie
zapobiegania przestępczości i skutecznych rozwiązań konsekwencji przestępstw. Główny cel
stowarzyszenia to realizacja wszystkich projektów i działań, w taki sposób aby zapewnić
reintegrację osób karanych w społeczeństwie, rozwój ich umiejętności na rynku pracy, dążąc
do ich integracji społecznej i zawodowej a tym samym znacząco pomóc
w integracji grup ryzyka i zmniejszeniu recydywy.
Dane na temat populacji więziennej w Czechach, Polsce, na Słowacji, Litwie i Węgrzech są
bardzo podobne. Liczba więźniów w tych krajach jest wyższa niż w innych krajach UE.
Tematyka spotkania wszystkich partnerów projektu koncentrował się na treningach
realizowanych w więzieniach. Poruszono następujące pytania, dylematy i problemy:
a) podaż i popyt na rynku pracy;
b) położenie geograficzne Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych a sytuacja mieszkaniowa
osoby opuszczającej więzienie;
c) szybkie szkolenia zawodowe: brak lub niewielka praktyka, podobnie z wiedzą dotyczącą
bezpieczeństwa, w odniesieniu do standardów szkoleń oraz ochrony ze strony jednostek
penitencjarnych;
d) w przypadku treningów zawodowych: brak podstawowych kompetencji wsród skazanych,
bez nich przeprowadzenie szkoleń jest trudne/niemożliwe (czytanie ze zrozumieniem,
kompetencje matematyczne, wiedza na temat metodologii uczenia się, etc.). ;
e) przeprowadzenie egzaminu ukończenia szkoły wspierane jest z trudem ( jest to długi, nie
opłacalny, nie bardzo "spektakularny/efektowny proces – mimo tego, że reintegracja-mądrość
jest bardziej efektywna, subiektywnie);

f) brak lub niedostateczne wsparcie alternatywnej metodologii uczenia (zindywidualizowane
sposoby nauczania , e-learning , itp.;
g) brak lub niedostateczne wsparcie w przygotowywaniu/nauczaniu trenerów, nauczycieli w
jednostkach penitencjarnych w odniesieniu do specjalnych grup docelowych , z punktu
widzenia dydaktycznego i metodologicznego;
h) brak umiejętności cyfrowych wśród osób skazanych ( w tym samym czasie brak innych
możliwości);
i) ubogi metodologicznie repertuar kursów i szkoleń ze względu na specjalną lokalizację
(ograniczone możliwości np. e-learning, werbalna komunikacja, preferowane są materiały
drukowane lub niska ochrona ryzyka szkolenia),
j) braki w zakresie szkoleń z języków obcych lub brak możliwości),
k) projektowe podejście do edukacji/szkoleń, m) uprzedzenia

Uważamy, że w naszej pracy oferującej pomoc, edukacja i różne metody treningu są kluczowe
w procesie reintegracji.
Dalsze informacje dostępne na stronie: http://www.preproject.hu/

