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Podręcznik zawiera pięć odrębnych części: produkt główny
i cztery produkty pośrednie, składających się na produkt finalny
pod nazwą PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy
z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
młodocianych więźniów.

CZĘŚĆ I
Nowa Droga. Model współpracy – produkt główny
Model współpracy przedsiębiorstw (sektor II), na przykład cechu rzemiosł, zrzeszeń
pracodawców lub pojedynczych firm, z instytucją pozarządową prowadzącą Centrum
Integracji Społecznej (sektor III) oraz z Powiatowym Urzędem Pracy i Ośrodkiem
Pomocy Społecznej (sektor I) w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
opuszczających zakłady karne osób w wieku do 24. roku życia

CZĘŚĆ II
Nowa Droga. Program szkolenia dla członków zespołu
międzysektorowego – produkt pośredni
Program szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację modelu
Nowa Droga, wraz ze wskazówkami metodycznymi do jego realizacji

CZĘŚĆ III
Nowa Droga. Podręcznik dla opiekunów wyprawy – produkt pośredni
Program szkolenia dla opiekunów wyprawy wraz ze wskazówkami metodycznymi
i technicznymi odnoszącymi się do pełnienia funkcji towarzysza młodocianego
więźnia wędrującego jedną z polskich tras szlakiem św. Jakuba

CZĘŚĆ IV
Nowa Droga. Model i schemat postępowania – produkt pośredni
Model i schemat postępowania Nowa Droga przedstawiające działania związane
z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej i resocjalizacji młodocianych więźniów

CZEŚĆ V
Nowa Droga. Podręcznik dla pracodawców – produkt pośredni
Podręcznik dla pracodawców poświęcony problematyce z zakresu zatrudniania osób
młodocianych opuszczających zakłady karne oraz przedstawiający program szkolenia
dla pracowników działów personalnych i kadry zarządzającej przedsiębiorstw
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SŁOWNIK POJĘĆ

Słownik pojęć
DEWIACJA – najogólniej rzecz biorąc, jest zachowaniem niezgodnym z normami
społecznymi bądź oczekiwaniami członków danego społeczeństwa. Dotyczy ona zarówno
postępu, jak też regresu. E. Durkheim w dewiantach widział źródło siły społeczeństwa,
poprzez odrzucanie określonych elementów kultury dewianci przyczyniają się bowiem do
rozwoju społecznego i postępu. Dewiacja jest czymś, co pozwala grupie zachować tożsamość, wzmocnić jej spójność oraz bezpośrednio integrować społeczeństwo. Jako rezultat
łamania reguł stanowionych przez grupę społeczną dewiacja jest zachowaniem nazwanym
tak przez ludzi. Dewiację możemy określać jako pozytywną lub negatywną. Dewiacja
pozytywna jest zachowaniem niezgodnym z normami i oczekiwaniami społecznymi, lecz
nie szkodzi innym, a wręcz przeciwnie – często im pomaga. Dewiacja negatywna jest
zachowaniem niezgodnym z normami społecznymi, nie niosącym z sobą żadnych wartości,
a przynoszącym szkody.
KAPITAŁ LUDZKI – pojęcie ekonomiczne oznaczające zawarty w każdym człowieku
i społeczeństwie jako całości zasób fachowej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, zdrowia
i energii życiowej. Jest on wskaźnikiem możliwości adaptacyjnych i produkcyjnych oraz
kreatywności. Kapitał ludzki nie jest wartością stałą, ale może się zmieniać w zależności
od przebiegu procesu socjalizacji w społeczeństwie. Wartość kapitału ludzkiego można
podnieść poprzez inwestowanie w rozwój człowieka.
KRYMINOLOGIA – nauka o przestępstwie i przestępcy, o objawach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią zjawiskach patologii społecznej oraz o metodach ich
eliminacji. Działy kryminologii:

1 Symptomatologia kryminalna, czyli dział zajmujący się metodami opisowymi, jak dane
przestępstwo wychodzi na „światło dzienne”, jak jest ujawnianie i jak się je rozpoznaje.

2 Etiologia kryminalna, czyli wszystkie drogi prowadzące do poznania szeroko rozumianych przyczyn przestępczości.

3 Profilaktyka kryminologiczna, czyli chęć zapobiegania przestępczości, metody postępowania, polityka karna itd.
Kryminologia wykorzystuje do swoich celów metody badawcze wypracowywane przez
inne nauki i wskazuje na to, że czynnikami kryminogennymi są wszelkie świadome
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zachowania człowieka, związane z zespołami elementów determinujących te zachowania.
Czynnikami tymi są:


czynniki somatyczne,



czynniki środowiskowe,



czynniki sytuacyjne,



czynniki psychiczne.

KRYMINALISTYKA – nauka o technice i taktyce popełniania i wykrywania przestępstw,
wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw poprzez zabezpieczenie materiału
dowodowego dla wymiaru sprawiedliwości oraz zapobiegania ich popełnianiu. Najczęściej
stosowana i wykorzystywana jest w praktycznej działalności organów ścigania do realizowania czynności operacyjno-śledczych.
MODEL – system założeń, pojęć i zależności między nimi pozwalający opisać (zmodelować)
w przybliżony sposób jakieś aspekty rzeczywistości. O wspólnym modelu socjalnym
możemy mówić w kategoriach wspólnych wartości, podobieństw, instytucji państwa
opiekuńczego czy podobieństw w rozwoju ekonomicznym, tradycji, historii.
POLITYKA SPOŁECZNA – działalność państwa, samorządu i organizacji pozarządowych
zmierzająca do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych
struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości i sprawiedliwości
społecznej, sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społecznych na dostępnym poziomie.
PRZESTĘPCZOŚĆ – przez pojęcie przestępczość rozumie się zbiór czynów zabronionych
ustawowo pod groźbą kary, a popełnionych na obszarze danej jednostki terytorialnej.
Przestępczość jest zjawiskiem społecznym. Charakteryzuje się następującymi cechami:
stanowi zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego, wyraża się we wzroście liczby
osób, które popełniły przestępstwa w stosunku do ogółu ludności. Przestępczość może
być również rozpatrywana z punktu widzenia jej rozległości, intensywności, struktury
i dynamiki. Przestępczość i jej poziom determinuje wiele czynników. Wśród czynników
kryminogennych można wyodrębnić czynniki o charakterze szczególnym i ogólnym. Do
pierwszej grupy należy zaliczyć: cechy osobiste przestępcy, układy sytuacyjne, zachwianie
równowagi psychicznej, frustracje jednostek, grupy społecznej, rozpad więzi nieformalnych, niedomogi w działaniu organizacji formalnych, alkoholizm, rodziny dysfunkcjonalne,
wadliwe działania systemu oświatowego i wychowawczego. Do drugiej: nędzę,
niesprawiedliwość i konflikty społeczne, nierówny podział bogactw, zły stan zdrowotny
społeczeństwa, dominację jednej grupy społecznej nad innym.
PRZESTĘPSTWO – zawinione zachowanie się człowieka, zabronione przez ustawę pod
groźbą kary jako społecznie niebezpieczne. Z art. 1 ustawy Kodeksu Karnego, z dnia
6 czerwca 1997 roku (Dz.U. nr 88, poz. 553, ze zm.) wynika, że przestępstwem nazywać
będziemy popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą
w czasie jego popełnienia. Aby sytuacja uznana została za przestępstwo muszą być
spełnione określone kryteria:

1 Przez czyn rozumiemy zewnętrzne zachowanie się człowieka (podmiotu), zależne
od jego woli, polegające na działaniu lub zaniechaniu działania. Działanie będzie
złamaniem norm zakazowych, zaniechanie działania natomiast złamaniem norm
nakazowych.
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2 Wina w zachowaniu się człowieka (podmiotu) określa jego psychiczny stosunek do
naruszania norm. W przypadku przestępstwa w grę wchodzi zarówno wina umyślna,
gdy jednostka świadomie popełnia czyn zabroniony, jak też nieumyślność występująca
w formie świadomej i nieświadomej.

3 Czyn człowieka jest przestępstwem wtedy, gdy doprowadza do złamania normy, której
naruszenie obwarowane jest sankcjami określonymi w ustawie. Jeśli naruszenie normy
nie ma usankcjonowań ustawowych, z prawnego punktu widzenia sytuacja taka nie
będzie przestępstwem.

4 Bezprawność czynu oznacza, że musi być on niezgodny z obowiązującymi przepisami
prawa. Nie oznacza to wyłącznie sprzeczności z przepisami prawa karnego. Dopiero
całościowa analiza stanu faktycznego w zestawieniu z systemem prawa może dać
ostateczną ocenę, czy określony czyn jest bezprawny.

5 Społeczna szkodliwość czynu w stopniu wyższym niż znikomy jest terminem umownym, obejmującym zarówno rodzaj, jak i charakter naruszonego dobra, okoliczności
popełnienia czynu, również motywacje zachowania się jednostki. Ogólnie rzecz biorąc
czyn jest przestępstwem, wtedy gdy godzi w porządek stosunków społecznych.
PATOLOGIA SPOŁECZNA – destruktywne i autodestruktywne zachowania ludzi, grup
społecznych lub całych społeczeństw. Za patologię możemy uznać:


zjawiska społeczne, które są niezgodne z wzorami zachowań (czy postaw) zawartymi w systemach normatywnych badanej społeczności;



zjawiska społeczne, które występują w zwiększającym się (większym niż w stanie
przed zmianą lub w poprzednim etapie zmiany) nasileniu ilościowym;



zjawiska, które są dysfunkcjonalne, mają wyraźnie zakłócający wpływ na poszczególne, istotne w danej zbiorowości elementy dokonujących się zmian społecznych
(jej celów), np. na tworzeniu się nowych struktur społecznych w okresie zmiany
społecznej.

POMOC POSTPENITENCJARNA – polega na świadczeniu pomocy socjalnej więźniom
przebywającym w zakładzie karnym i tym wychodzącym na wolność, a także na tworzeniu
i realizowaniu różnego typu programów, które mają na celu pomóc skazanym ponownie
zaistnieć w społeczeństwie. Pomoc postpenitencjarna to zespół działań wspierających
proces społecznej readaptacji skazanych. Określana dość powszechnie jako działalność
państwowa oraz społeczna.
RESOCJALIZACJA – działania modyfikujące osobowość człowieka w celu doprowadzenia
do jego sprawnego i bezkonfliktowego funkcjonowania w społeczeństwie. Dochodzi
tutaj do ponownej socjalizacji człowieka, który w pierwszym jej etapie nie mógł poznać
norm życia danej społeczności, przez co nieraz działał w sprzeczności z nimi. Podmiotami
pełniącymi funkcje resocjalizacyjne są różni specjaliści – psychologowie, pedagodzy,
socjoterapeuci, a nawet osoby duchowne. Resocjalizacja najczęściej zachodzi w miejscach
zgrupowania osób nieprzystosowanych do życia w szerszej zbiorowości, np. w więzieniach,
zakładach poprawczych, może jednak zachodzić także w codziennym środowisku osób
nieodizolowanych w pracy, szkole czy po prostu w rodzinie. Podstawową funkcją resocjalizacji jest przystosowanie człowieka łamiącego zasady życia społecznego do życia w spo-
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łeczeństwie. Jest ona nadzieją dla tych, którzy długotrwale przebywają w więzieniach, nie
dopuszcza bowiem do zniszczenia osobowości istoty ludzkiej.
READAPTACJA – ponowne przystosowanie człowieka wykluczonego, chorego lub niepełnosprawnego do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie i do pracy zawodowej.
Pojęcie readaptacji społecznej rozumiane jest jako ponowne przystosowanie więźnia do
czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie i do pracy zawodowej. Readaptacja
społeczna skazanych ma na celu przygotowanie skazanych do odpowiedzialnego życia
w społeczeństwie, nauczenie ich spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie powstawaniu
patologii społecznych, a także kształcenie u skazanych umiejętności pozwalających na
pełnienie akceptowanych ról społecznych oraz przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia ze
społeczeństwa i potępienia przez nie.
RYNEK PRACY – miejsce konfrontacji podaży i popytu na pracę. Jego podstawową funkcją
jest dążenie do równoważenia obu tych elementów. Na rynku pracy może wystąpić
równowaga pomiędzy podażą a popytem na pracę. Taki stan określa się jako stan pełnego
zatrudnienia. Rynek pracy może charakteryzować się także brakiem równowagi pomiędzy
podażą a popytem na pracę, który objawia się w postaci nadwyżki siły roboczej (bezrobocie).
STRATEGIA – wzór lub plan, który integruje w organizacji główne cele obowiązującej
polityki i logiki postępowania w zwartą całość. Dobrze sformułowana strategia pozwala
ukierunkować i ukształtować zasoby organizacji w trwały układ oparty na własnych kompetencjach organizacji, uwzględniający jej słabe strony, antycypujący zmiany w otoczeniu
i posunięcia inteligentnych oponentów. Strategii nie można sprowadzić do pojedynczej
definicji, lecz może być ona rozpatrywana i określana jako:

P jak plan lub rodzaj świadomie zamierzonego działania. W tym ujęciu strategię opracowuje się przed działaniem, którego ona dotyczy. Opracowana jest świadomie i celowo.

P jak pattern (wzór, model) utożsamiany ze sformalizowanym, strukturalizowanym
działaniem. W tym znaczeniu strategia to konsekwencja w działaniu, która może
być zamierzona lub niezamierzona. Strategie jako plan i wzorzec mogą być od siebie
niezależne, ponieważ konsekwencja w działaniu nie musi być wcale skutkiem uprzednich planów, jest ona wynikiem działania ludzi.

P jak ploy (sterowanie), działanie zmierzające do osiągnięcia konkretnego celu. Strategia
może być planem, który odnosi się do konkretnej sytuacji organizacji, może oznaczać
specyficzny manewr (sposób działania), który ma zmylić przeciwnika lub konkurenta.

P jak position (pozycja, miejsce), identyfikowanie z szukaniem korzystnej pozycji czy
miejsca w otoczeniu, które pozwala sprostać konkurencji. To miejsce w otoczeniu może
być skutkiem przygotowanego wcześniej planu, ale może być też rezultatem wytrwałości w działaniu.

P jak perspective (postrzeganie) swojej pozycji w przyszłości. W mniej lub bardziej odległej perspektywie. W tym znaczeniu strategia dla organizacji jest tym, czym osobowość
dla człowieka – sięga do wnętrza organizacji, do ludzi zjednoczonych wspólnym celem
lub działaniem.
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE – dynamiczny i wielowymiarowy proces pełnego odcięcia lub
częściowego ograniczania dostępu do różnych społecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych systemów, które pomagają jednostce w integracji ze społeczeństwem. Wykluczenie
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społeczne oznacza więcej aspektów deprywacji, które przeszkadzają ludziom w uczestnictwie
w społecznych aktywnościach lub w korzystaniu z publicznych lub prywatnych usług.
WIKTYMOLOGIA – zajmująca się rolą i udziałem ofiary w genezie przestępstwa. Głównym
celem i zadaniem jest budowa świadomości społecznej w zakresie możliwych do wystąpienia zagrożeń, a także umiejętności ich unikania i obrony przed tymi zagrożeniami.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA – współpraca np. pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, która może przybierać takie formy, jak: zlecanie, informowanie,
konsultowanie, tworzenie wspólnych zespołów. Jednym z praktycznych sposobów
wspierania rozwoju regionalnego i lokalnego, który wdrażany jest w wielu krajach
świata, a także w Unii Europejskiej, jest tworzenie tzw. współpracy międzysektorowej,
czyli instytucjonalnych form współpracy podmiotów z różnych sektorów gospodarki:
publicznego, prywatnego, pozarządowego. Wzrost popularności i wspieranie tego typu
współdziałania jest odzwierciedleniem ogólnej zmiany podejścia do systemu władzy
i zarządzania zasobami lokalnymi: od hierarchicznego, odgórnego i redystrybucyjnego oraz
do polityki promowania strategii rozwoju opartego na działaniach i procesach oddolnych
(endogennych) oraz strukturach sieciowych zwiększających udział decyzji podejmowanych
kolektywnie, z udziałem społeczności lokalnej.
ZAKŁAD KARNY – więzienie, miejsce, w którym osoby skazane prawomocnym wyrokiem
sądu odbywają karę pozbawienia wolności. W Polsce do 1970 roku terminem więzienie
określano nie miejsce, lecz samą karę pozbawienia wolności. Ze względu na rodzaj polskie
zakłady karne można podzielić na:


zakłady dla młodocianych,



zakłady dla odbywających karę po raz pierwszy,



zakłady dla recydywistów penitencjarnych,



zakłady dla odbywających karę aresztu wojskowego.

Zakłady karne mogą być organizowane jako:


zakłady karne typu zamkniętego,



zakłady karne typu półotwartego,



zakłady karne typu otwartego,

Zakłady różnią się między sobą:


stopniem zabezpieczenia,



rodzajem izolacji skazanych oraz wynikającymi z tego faktu ich obowiązkami
i uprawnieniami w zakresie poruszania się w zakładzie i poza jego obrębem.

Skazani odbywają w nich karę pozbawienia wolności w jednym z trzech systemów:


programowanego oddziaływania,



terapeutycznym,



zwykłym.
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WYKAZ SKRÓTÓW

Wykaz skrótów
AŚ

–

areszt śledczy

art.

–

artykuł

cyt.

–

cytat

CIS

–

Centrum Integracji Społecznej

Dz. U.

–

Dziennik Ustaw

GSRPS

–

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

JST

–

Jednostka Samorządu Terytorialnego

lit.

–

litera

m.in.

–

między innymi

MPIPS

–

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

MŚP

–

małe i średnie przedsiębiorstwa

NGO

–

Non-Governmental Organization – organizacja pozarządowa

NR

–

numer

OHP

–

Ochotnicze Hufce Pracy

OPS

–

Ośrodek Pomocy Społecznej

PCPR

–

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

pkt

–

punkt

PO FIO

–

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

PO KL

–

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PUP

–

Powiatowy Urząd Pracy

KIS

–

Klub Integracji Społecznej

k.k.w.

–

Kodeks Karny Wykonawczy

ROEFS

–

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

ROPS

–

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
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RozpRZ

–

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. nr 224, poz. 2281)

SRPS

–

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

UDPPiW

–

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, ze zm.)

UPZIRP

–

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, ze zm.)

UPS

–

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362, ze zm.)

USG

–

Ustawa z dnia 8 marca o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.)

USP

–

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592, ze zm.)

URZSZON

–

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721)

ust.

–

ustęp

WUP

–

Wojewódzki Urząd Pracy

WRZ

–

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

w zw.

–

w związku

ze zm.

–

ze zmianami

ZK

–

zakład karny

zob.

–

zobacz

I Nowa Droga
Model współpracy
Model współpracy przedsiębiorstw (sektor II), na przykład
cechu rzemiosł, zrzeszeń pracodawców lub pojedynczych firm,
z instytucją pozarządową prowadzącą Centrum Integracji
Społecznej (sektor III) oraz z powiatowym urzędem pracy
i ośrodkiem pomocy społecznej (sektor I) w zakresie aktywizacji
zawodowej i społecznej opuszczających zakłady karne osób
w wieku do 24 roku życia

WSTĘP

Wstęp
Prezentowany model dotyczy współpracy przedsiębiorców, którzy reprezentują II sektor
gospodarki, z organizacjami pozarządowymi (NGO) prowadzącymi Centrum Integracji
Społecznej (CIS), które to reprezentują III sektor, a także współpracy przedsiębiorców
z I sektorem, czyli powiatowymi urzędami pracy (PUP) i ośrodkami pomocy społecznej
(OPS) w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób do 24 roku życia, które opuszczają zakłady karne lub areszty śledcze.
Współpraca odbywa się w zakresie projektu Nowa Droga – innowacyjny model współpracy
z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych
więźniów realizowanego przez Stowarzyszenie POSTIS w Lublinie wraz z PTE Zakładem
Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie, Powiatowym Urzędem Pracy
w Lublinie i Aresztem Śledczym w Lublinie.
Bez względu na to, co twierdzą zwolennicy zaostrzania przepisów karnych, więźniom
należy pomagać i ich wspierać. W szczególności odnosi się to do więźniów młodocianych.
Przemawiają za tym nie tylko względy humanistyczne, ale także ekonomiczne. Szczególnie,
gdy poprzez wsparcie rozumiemy szeroko zakrojone działania, które zmierzają w kierunku
przygotowania skazanych do wejścia na rynek pracy po powrocie na wolność oraz do
zwiększenia ich zatrudnienia podczas odbywania kary. Gdy więźniowie pracują lub szkolą
się, pojawia się szansa, że wielu z nich nie wróci na drogę przestępczą lub znajdzie swoje
miejsce na rynku pracy1.
Na podstawie przeprowadzonej w czerwcu 2012 roku „Poszerzonej diagnozy problemu
poprzez przeprowadzenie analiz dostępnych przepisów prawnych, danych statystycznych
i literatury” można wysnuć wnioski stanowiące punkt wyjścia dla działań i dyskusji nad
prezentowanym modelem współpracy i jednocześnie zachętą do jego wdrożenia:

1 Brak jest spójnego systemu współpracy różnych instytucji (publicznych i niepublicznych) w zakresie procesu resocjalizacji i adaptacji po opuszczeniu zakładu karnego
(aresztu śledczego), aby skutecznie ograniczyć powrót tam młodego skazanego.

2 Instytucje rynku pracy i Ośrodki Pomocy Społecznej, które działają na rzecz byłych
skazanych i udzielają im pomocy postpenitencjarnej, czynią to niezależnie od siebie
i jedynie w swoim zakresie, który wynika z upoważnienia ustawowego.
1

Zob. Korsak M., Więźniowie na rynku pracy w Polsce, Biuletyn 11, Warszawa 2008, s. 4, bezrobocie.org.pl.
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3 Z punktu widzenia powrotu na rynek pracy młodych więźniów istotne jest, aby PUP-y
i OPS-y działając w granicach własnych zadań, nawiązywały współpracę nie tylko
między sobą, ale również z innymi podmiotami, głównie z przedsiębiorcami, którzy
tworzą miejsca pracy.

4 Widoczny jest zarówno brak współpracy instytucji publicznych (PUP-y, OPS-y, PCPR-y,
kuratorzy sądowi) z zakładami penitencjarnymi, jak i nieznajomość metod i narzędzi
wspierania młodych ludzi, którzy opuszczają zakłady karne, w zakresie przygotowania
ich do ponownego funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy.

5 W trakcie poszukiwania zatrudnienia byli osadzeni zwracali się do PUP, OPS czy
kuratora sądowego. Liczyli tym samym na pomoc w powrocie na rynek pracy. Niestety
doświadczenia wyniesione z tego rodzaju styczności były skrajnie zróżnicowane
i zazwyczaj niezadowalające.

6 Po opuszczeniu ZK (AŚ) skazani najczęściej zwracają się do PUP, w celu rejestracji dla
uzyskania statusu osoby bezrobotnej, szukającej pracy. Zyskują w ten sposób ubezpieczenie. Jedynie w nielicznych przypadkach poszukiwanie zatrudnienia poprzez PUP
zostało zwieńczone sukcesem.

7 Świadczona pomoc jest niezintegrowana i niespójna, a tym samym mało efektywna.
Skazany to najczęściej osoba bez zawodu, a zakłady karne nie kształcą skazanych na
potrzeby rynku pracy, brakuje staży i praktyk zawodowych dla osób w trakcie odbywania kary oraz systemu resocjalizacji zorientowanego na uzyskiwanie samodzielności
przez więźniów.

8 Pomoc postpenitencjarna musi opierać się na materialnym i psychicznym wspieraniu
więźniów zwalnianych z jednostek penitencjarnych, gdyż odgrywa ona istotną rolę
w procesie integracji ze społeczeństwem i skutecznie zapobiega ich powrotowi do
przestępstwa.
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1. Polityka społeczna na rzecz
osób opuszczających zakłady
karne i areszty śledcze
…

Cechą współczesności jest to,
że każdy człowiek może stać się wykluczonym

1.1. Wstęp
Wykluczenie społeczne jest zagadnieniem niezwykle szerokim, pojawia się na różnych
płaszczyznach życia ludzkiego, dotyka zarówno pojedyncze jednostki, jak i całe grupy oraz
stanowi poważny problem, z którym boryka się nie tylko Polska czy Unia Europejska, ale
również cały świat.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień i celów europejskiej polityki społecznej. W dokumentach Unii Europejskiej termin
ten przyjęty został po raz pierwszy pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku. W Strategii
Zrównoważonego Rozwoju, dokumencie przyjętym w 2001 r., po Traktacie Lizbońskim,
wskazano, że to Człowiek jest najważniejszym czynnikiem rozwoju – kapitałem ludzkim,
a ograniczanie wykluczenia społecznego i wszelkie formy przeciwdziałania temu zjawisku
są priorytetem celów Wspólnoty. Wraz z innymi nowymi zagadnieniami „otwartą
metodą koordynacji” czy „strategią zrównoważonego rozwoju” – wykluczenie społeczne
zastąpiło dominujące w dokumentach unijnych pojęcia: biedy, ubóstwa i długotrwałego
bezrobocia. Zmiany te były odpowiedzią na przekształcenia dokonujące się w Europie.
Podkreślano, że osoby i rodziny długotrwale bezrobotne, ubogie i uzależnione od pomocy
społecznej tracą umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przyjmują postawę
bierności i wyuczonej niezaradności życiowej. W efekcie długotrwałego „bycia biednym
i bezrobotnym” tworzą się wzorce zachowań przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Powstają utrwalane w formie specyficznego stylu życia – tzw. kultury ubóstwa. Wykluczenie społeczne nie jest zjawiskiem nowym. Towarzyszy społeczeństwom od zarania
dziejów. Nową jego cechą jest natomiast pojawiające się wraz z atomizacją społeczną
silne kształtowanie zupełnie nowych wymiarów, które czynią z wykluczenia istotny czynnik
różnicowania społecznego.
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1.2. Wykluczenie społeczne –
definicja, istota, przyczyny
W literaturze dotyczącej szeroko rozumianej koncepcji wykluczenia społecznego pojawia
się wiele dyskursów, podnosi się różne aspekty zagadnienia, brak natomiast konsensusu
w tak podstawowych kwestiach, jak rozumienie tej kategorii, jej przyczyn czy powodów
kształtowania się. Niezależnie jednak od różnic terminologicznych i tradycji koncepcja
wykluczenia społecznego ma jedną ważną zaletę: znacznie ułatwia włączenie do dyskusji
o różnych problemach społecznych, elementów kulturowych jako wyjaśniających trwałe,
niekorzystne usytuowanie jednostek w ramach struktury społecznej nowoczesnych
społeczeństw.
Koncepcja wykluczenia społecznego, która w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zrobiła
zawrotną karierę, wykorzystywana jest dziś prawie wszędzie tam, gdzie nawiązuje się do
społecznego upośledzenia, ubóstwa, deprywacji, dyskryminacji czy też korelatów tych
zjawisk.
O społecznym wykluczeniu wiemy dziś znacząco więcej, jednak czy potrafimy jednoznacznie identyfikować i opisywać rządzące nim mechanizmy? Na powyższe pytanie można
udzielić odpowiedzi zarówno twierdzącej, jak i przeczącej.
Niewątpliwie dzięki licznym badaniom i publikacjom coraz więcej wiemy o rozmaitych
wymiarach społecznego wykluczenia, o sposobie życia ludzi nim dotkniętych.
Ze względu na fakt, że wykluczenie społeczne jest pojęciem wieloaspektowym istnieje
szereg definicji je opisujących. Szczególnie istotne są definicje, które zwracają uwagę na
trzy podstawowe elementy:

1 sytuację wykluczającą, będącą splotem rożnych czynników czy warunków
wykluczających;

2 jednostkę wykluczoną, a więc jednostkę lub grupę znajdującą się w sytuacji
wykluczającej;

3 zgodne z prawem społeczne funkcjonowanie, korzystanie z zasobów publicznych oraz
zabezpieczenie swojej egzystencji w godny sposób.
Definicja wykluczenia społecznego pojawia się w ,,Słowniku języka polskiego”. Wykluczenie społeczne jest tam utożsamiane z marginesem społecznym i określane jako mało
znacząca warstwa społeczna, składająca się z jednostek prowadzących pasożytniczy
tryb życia, wykolejonych, naruszających przepisy prawa i normy współżycia społecznego,
męty społeczne, ludzie o niewiadomym, podejrzanym zarobkowaniu, niskim poziomie
moralnym, cechujący się brakiem kultury 2.
Według Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski wykluczenie społeczne to brak
lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności
dla osób ubogich.

2

Słownik języka polskiego, Warszawa 1998, s. 256.
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Narodowa Strategia Integracji Społecznej podaje również szczegółowy wykaz tych grup
i zalicza do nich:


dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych,



dzieci wychowujące się poza rodziną,



kobiety samotnie wychowujące dzieci,



kobiety pozostające poza rynkiem pracy,



ofiary patologii życia rodzinnego,



osoby o niskich kwalifikacjach,



osoby bezrobotne,



żyjących w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych,



niepełnosprawnych i chronicznie chorych,



osoby chorujące psychicznie,



starsze osoby samotne,



opuszczających zakłady karne,



imigrantów,



osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej3.

Powyższa definicja ukazuje, że wykluczenie społeczne w najszerszym znaczeniu jest
rozumiane jako niemożność lub niezdolność do uczestniczenia w życiu społecznym. Brak
możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym może być spowodowany zarówno
czynnikami obiektywnymi (zależy od struktury społecznej i społecznych instytucji), jak
również czynnikami subiektywnymi (cechy psychospołeczne jednostki).
Wykluczenie społeczne nie jest niczym nowym, przynajmniej od czasu kiedy ludzie
uświadomili sobie, że bycie razem nie jest ani naturalnie trwającym, ani łatwym do przywrócenia stanem rzeczy. Być może potrzebujemy się nawzajem, żeby przetrwać i czuć się
dobrze, ale to nie wystarcza, aby osiągnąć ideał harmonijnej i doskonałej wspólnoty, która
wszystkich przyjmuje i ani świadomie, ani też nieświadomie nikogo przy tym nie wyklucza.
Wizja społeczeństwa składającego się z mniej lub bardziej elitarnych grup, które zamykają
się przed jednostkami w celu utrwalenia własnej tożsamości i zachowania uprzywilejowanego dostępu do tego, co uznaje się za wartościowe, wydaje się być bardziej realistyczna.
W takim społeczeństwie wykluczenie jest nieuchronne i nieuniknione, co nie znaczy, że dla
wykluczonych nie ma żadnej nadziei. H. Sliver przejrzała wiele badań empirycznych i na
tej podstawie przedstawiła listę 23. kategorii, które uznano za zagrożone wykluczeniem
społecznym:

3



długotrwale bezrobotni i bezrobotni z krótkimi okresami zatrudnienia,



zatrudnieni w niepewnych warunkach i na miejscach pracy nie wymagających
kwalifikacji (starsi pracownicy, niechronieni kodeksem pracy),



nisko opłacani pracownicy i ubodzy,

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, dokument Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
Warszawa 2004.

31

32

NOWA DROGA

MODEL WSPÓŁPRACY



chłopi bez ziemi,



osoby bez kwalifikacji, analfabeci, osoby przerywające naukę w szkole,



umysłowo i fizycznie upośledzeni i niesprawni,



uzależnieni od substancji psychoaktywnych,



przestępcy, więźniowie, ludzie z kryminalną przeszłością,



samotni rodzice,



wykorzystywane dzieci wyrastające w problemowych rodzinach,



młodzież, szczególnie bez doświadczenia zawodowego lub dyplomów szkolnych,



pracujące dzieci,



kobiety,



cudzoziemcy, uchodźcy i imigranci,



rasowe, religijne, językowe i etniczne mniejszości,



pozbawieni praw obywatelskich,



odbiorcy pomocy społecznej,



potrzebujący, ale nie uprawnieni do pomocy społecznej,



mieszkańcy budynków nadających się do generalnego remontu lub wyburzenia,
lub mieszkający w złym sąsiedztwie,



osoby, których poziom konsumpcji jest poniżej potrzebnego do przetrwania
(głodujący, bezdomni),



ci, których konsumpcja, spędzanie czasu wolnego lub inne praktyki są napiętnowane lub uznane za dewiacje (nadużywający alkoholu lub narkotyków, przestępcy,
inaczej ubrani, mówiący, sekty),



przemieszczający się w dół struktury społecznej,



społecznie izolowani, bez przyjaciół i rodziny4.

Wielu badaczy formułując definicję wykluczenia społecznego, łączy obydwa te podejścia –
stanu deprywacji i nieuczestniczenia. Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż pozostawanie
w stanie deprywacji może spowodować długotrwały proces nieuczestniczenia (najczęściej
odnosi się to do relacji bieda – wykluczenie). Tego typu definicję stworzyli Charles Gore
i J.B. Figueiredo, twierdząc, że wykluczenie społeczne to:
– Negatywny proces. Oznacza to wyjście poza mechanizm, alokowania zasobów
i dotyczy relacji władzy, podmiotowości, kultury i społecznej tożsamości.
– Może być ono traktowane również jako subiektywna lub obiektywna cecha
życia ludzi, wyrażająca się np. poczuciem niższości lub odpowiednio materialną
deprywacją.

4

Za: Szarfenberg R., www.ips.edu.pl/wykluczenie.
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– Może być traktowane jako opis indywidualnego upośledzenia i wyraża się zarówno
niskim poziomem dobrobytu (upośledzenie ekonomiczne – bieda), jak i niezdolnością do skutecznego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę, dostęp
do uprawnień, do prawnych instrumentów zabezpieczenia roszczeń (upośledzenie
społeczno-polityczne).
– Może być ono także traktowane jako atrybut społeczeństw i wyrażać się stosunkami społecznymi, w których jednostkom i grupom odmawia się dostępu do dóbr,
usług, aktywności i zasobów, będących warunkami obywatelskiego uczestnictwa5.
Istnieje jeszcze całe mnóstwo definicji wykluczenia społecznego, we wszystkich dostępnych można zaobserwować jednak elementy tożsame, które w pewnym stopniu ujawniają
się w każdym z przytoczonych ograniczeń, a są to:


ograniczenie uczestnictwa zarówno w życiu społecznym, jak i jego kluczowych
obszarach oraz aspektach;



ograniczony dostęp do zasobów instytucji, systemów społecznych, który uniemożliwia integrację i uczestnictwo;



prawa socjalne realizowane w coraz to bardziej okrojonym zakresie;



ubóstwo i wielowymiarowa deprawacja;



kumulowanie się czynników ryzyka w konkretnych obszarach i zbiorowościach.

Wykluczenie społeczne w Polsce jest bardzo istotnym problemem społecznym generującym występowanie kolejnych, m.in. bezrobocie, ubóstwo, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, przestępczość, uzależnienie, przemoc. Rozwiązywanie
problemów społecznych to jedno z najtrudniejszych zadań, z którymi należy się zmierzyć.

5

Gore Ch., Figueiredo J. B., International Institute for Labour Studies.
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1.3. Poziom wykluczenia społecznego w Polsce

POMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE
PODLASKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE
MAZOWIECKIE
LUBLUSKIE
WIELKOPOLSKIE
ŁÓDZKIE

LUBELSKIE

DOLNOŚLĄSKIE
OPOLSKIE
ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

niski
26–27,4
ŶŝǏĞũƑƌĞĚŶŝĞũ
27,5–28,7
ƑƌĞĚŶŝ
28,8–30,0
ǁǇǏĞũƑƌĞĚŶŝĞũ
30,1–31,3
wysoki
31,4–32,4

PODKARPACKIE
MAŁOPOLSKIE

Źródło: Błędowski P., Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy
w zwalczaniu wykluczenia społecznego, Instytut Gospodarstwa Społecznego, SGH,
Warszawa 2010, s. 10.
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1.4. Rozumienie pojęcia wykluczenia społecznego
tǇŐŶĂŶŝĞ͕ǁǇųČĐǌĞŶŝĞǌĞƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͕
ŽĚŝǌŽůŽǁĂŶŝĞ͕ďƌĂŬĂŬĐĞƉƚĂĐũŝǁƑƌŽĚŽǁŝƐŬƵ
ĞǌƌŽďŽĐŝĞ͕ďƌĂŬƉƌĂĐǇ͕
ďƌĂŬŵŽǏůŝǁŽƑĐŝƉŽĚũħĐŝĂƉƌĂĐǇ

26%
17%
15%

ůŬŽŚŽůŝǌŵ͕ƉŝũĂŷƐƚǁŽ
KŐƌĂŶŝĐǌĞŶŝĞƉƌĂǁĐǌųŽǁŝĞŬĂ͕ƉŽǌďĂǁŝĞŶŝĞƉƌĂǁ

14%

DĂƌŐŝŶĞƐƐƉŽųĞĐǌŶǇ͕ůƵĚǌŝĞǌŵĂƌŐŝŶĞƐƵ

14%

ůŝĞŶĂĐũĂůƵĚǌŝďŝĞĚŶǇĐŚ

14%

ƌĂŬŵŽǏůŝǁŽƑĐŝŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂǌǏǇĐŝĂƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ

13%

ĞǌĚŽŵŶŽƑđ͕ďƌĂŬĚĂĐŚƵŶĂĚŐųŽǁČ

13%
11%

ƌĂŬŵŽǏůŝǁŽƑĐŝŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂǌǏǇĐŝĂƉŽůŝƚǇĐǌŶĞŐŽ

10%

ƌĂŬŵŽǏůŝǁŽƑĐŝŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂǌǏǇĐŝĂŬƵůƚƵƌĂůŶĞŐŽ

9%

WƌǌĞƐƚħƉĐǌŽƑđ

7%

ƌĂŬĂŬĐĞƉƚĂĐũŝǁƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞ
WƌǌĞďǇǁĂŶŝĞǁŵŝĞũƐĐĞĐŚŽĚŽƐŽďŶŝŽŶǇĐŚ͕
ǁŝħǌŝĞŶŝĞ͕ĂƌĞƐǌƚ

5%

EŝĞƚŽůĞƌĂŶĐũĂ͕ďƌĂŬĂŬĐĞƉƚĂĐũŝ

5%

EŝĞƌĂĚǌĞŶŝĞ͕ďĞǌƌĂĚŶŽƑđǁƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞ

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Źródło: Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitału
Ludzkiego, Warszawa 2009, s. 7.

1.4.1. Wykluczenie społeczne jako stan i proces
Wielu badaczy zwraca uwagę na związek tego pojęcia z biedą i ubóstwem. Podkreśla się, że
wykluczenie społeczne ma cechy procesu – w przeciwieństwie do „statycznego” charakteru
ubóstwa. Niedostatek materialny (bieda) rozumiany jest jako stan czy fakt, który nieuchronnie doprowadza do braku partycypacji jednostki w różnych sferach życia społecznego.
Natomiast wykluczenie społeczne jest efektem procesu ukształtowanego przez miejsce
jednostki w strukturze społecznej, przez przeszłe doświadczenia życiowe i oczekiwania6.
6

Jarosz M., Obszary wykluczenia w Polsce, w: Jarosz, M. (red.), Wykluczeni. Wymiar społecznym materialny i etniczny, s. 10.

35

36

NOWA DROGA

MODEL WSPÓŁPRACY

1.4.2. Pojęcie wykluczenia społecznego
1 funkcjonowanie poza nawiasem praw i przywilejów społeczeństwa;
2 strukturalna charakterystyka określonej zbiorowości – usytuowanie na najniższym
szczeblu hierarchii społecznej;

3 efekty określonego procesu, stanowiące sumę miejsca w strukturze społecznej oraz
doświadczeń i oczekiwań jednostki lub grupy społecznej.
Postrzeganie wykluczenia jako długotrwałego procesu – nie jako stanu, w jakim znajduje
się jednostka czy grupa – niesie za sobą poważne implikacje. Każdy jego etap ma swoje
własne przyczyny i charakterystykę, która ma określone skutki i jest zarazem zalążkiem
izolacji jednostki. W następstwie deprywacji pogarsza się stan zdrowia, ograniczone
zostają możliwości uzyskania lub podniesienia poziomu wykształcenia, uczestniczenia
w kulturze. Następuje proces wykluczenia jednostki z różnych sfer: społecznej, kulturowej
i politycznej oraz dezintegracja więzi, które łączą jednostkę ze strukturą społeczną. Istotną
rolę w powyższych rozważaniach należy przypisać twierdzeniu, że wykluczenie społeczne
obejmuje zawsze wiele wymiarów ludzkiego życia, a to jakie wymiary życia zostaną objęte
tym pojęciem, zależy od przyjętej koncepcji ekspercko-politycznej7.
Warto również zaznaczyć, że zastosowanie pojęcia wykluczenia społecznego, zarówno
w dokumentach unijnych, jak również w publikacjach i badaniach empirycznych, ma
obecnie raczej sens polityczny aniżeli socjologiczny.
Wykluczenie społeczne najczęściej kojarzy się nam z wygnaniem, odizolowaniem,
blokowaniem, wyłączeniem ze społeczeństwa i brakiem akceptacji w środowisku. Oznacza
też brak możliwości korzystania z dobrodziejstw życia społecznego, nieraz zupełnie
niezawiniony, choćby z racji na fakt narodzin w niesprzyjających czy wręcz obciążających
uwarunkowaniach (rodzina patologiczna czy niepełna).
Wykluczenie społeczne w najkrótszym rozumieniu jest pewnym procesem, odbywa się
poprzez tzw. stygmatyzację, czyli naznaczenie, nadanie etykiety pewnym kategoriom osób.
W ten sposób narzuca się jednostkom określoną perspektywę postrzegania siebie i sytuacji, a odbywa się najczęściej w trzech następujących po sobie etapach: wątłość – stan,
w którym osoba, mimo, iż została dotknięta rozmaitymi problemami, wciąż utrzymuje
kontakty z resztą społeczeństwa; zależność od pomocy społecznej – pogłębia się trudne
położenie osoby, która nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z sytuacją, pełni
jeszcze niektóre role społeczne, ale jej uczestnictwo w społeczeństwie jest coraz słabsze;
załamanie więzi społecznej – jednostka zostaje całkowicie wyłączona z głównego nurtu
życia zbiorowego.

1.4.3. Przyczyny wykluczenia społecznego
Gdy chodzi o przyczyny wykluczenia społecznego, trzeba stwierdzić, że jest ich wiele.
Ludzie wykluczeni zazwyczaj kojarzeni są z brakiem zapobiegliwości, aspiracji edukacyjnych, przestępczością, degradacją społeczną.
Badania nad wykluczeniem społecznym koncentrują się głównie nad jego strukturalnym
wymiarem. Jest on rozważany wieloczynnikowo: bieda, bezrobocie, dziedziczenie niskiego
7

Kowalak T., Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa 1998, s. 17.

ROZDZIAŁ 1

POLITYKA SPOŁECZNA NA RZECZ OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE…

statusu rodziny, niedostosowanie do dominujących w społeczeństwie wzorów zachowań.
Każdy z tych czynników jest równie ważny.
Ubóstwo jest uważane za jeden z głównych powodów sytuowania jednostek na marginesie życia społecznego. Pierwsze lata uczestnictwa w Unii Europejskiej złagodziły nieco ten
problem, ale nie usunęły trwale jego przyczyn, a spowolnienie wzrostu w każdej chwili
może przywrócić ostre formy marginalizacji.
Podobnie postrzegane jest bezrobocie, zwłaszcza długotrwałe, skutecznie wypychające
człowieka, jego rodzinę poza nawias społeczeństwa. Praca jest we współczesnym świecie nie
tylko sposobem utrzymania się przy życiu, ale i rodzajem instytucji wyznaczającej miejsce
– i grupy – w tym społeczeństwie. Stała praca jest swoistym „biletem wstępu” do zasobów,
i kluczowych instytucji porządku społecznego, ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.
Niebagatelną rolę odgrywają też czynniki regionalne. Głównie dlatego, że w większości
współczesnych społeczeństw kryzys rynku pracy i recesja starych regionów pociągają za
sobą procesy degradacji i wykluczenia społecznego części mieszkańców miast. Transformacja społeczna także na wsi doprowadziła do powiększenia obszarów tradycyjnej biedy.
Mieszkańcy terenów wiejskich ponieśli bodajże największe konsekwencje przemian,
a odsetek ludzi żyjących na krawędzi ubóstwa jest tam bardzo wysoki.
U podłoża procesów społecznego wykluczenia dużych grup ludzi leży nie tyle jeden
z powyższych elementów wzięty z osobna, co ich kumulacja. Przy okazji kreując także to, co
najbardziej w tym zjawisku niepokojące: rodzinne dziedziczenie statusu społecznego i biedy.
W Polsce, potykającej się wciąż na wyboistej drodze przemian, największe ryzyko wykluczenia społecznego dotyczy: osób uzależnionych, więźniów, długotrwale bezrobotnych
z niskim wykształceniem, osób w podeszłym wieku, a także osób niepełnosprawnych.
Ubóstwo jest dominującą cechą każdej z wymienionych grup.
Bezrobocie ściśle sprzężone jest z biedą, niskim poziomem życia, specyficznymi nawykami
kulturowymi i obyczajowymi funkcjonującymi w grupach społecznych.
Istotnym czynnikiem jest również wyuczona bezradności, korespondująca z bezradnością
autentyczną, spowodowaną indywidualnymi czynnikami: kalectwem, śmiercią jedynego
żywiciela rodziny, ciężką chorobą, więzieniem itd.
Przy tak szeroko ujmowanym spektrum ewentualnych przyczyn sytuowania jednostek
na marginesie życia społecznego istotną kwestią jest odpowiedź na pytanie: Czy to cechy
osobowe czy środowisko społeczne decyduje o pozostawaniu w kręgu biedy i wykluczenia?
Dostępne badania i analizy wskazują, iż mechanizm społecznej degradacji ma w przeważającej mierze charakter strukturalny i wszelkie próby wydostania się spod jego oddziaływania
hamowane są nie tylko przez cechy osobowe ludzi, ale i przez wpływ otoczenia.
R. Szarfenberg wymienia przyczyny wykluczenia społecznego mające źródło w samych
wykluczonych lub ich bliskich:


spowodowane różnymi deficytami (np. brakiem wykształcenia, niepełnosprawnością, chorobą);



leżące w innych, którzy nie są wykluczeni – poprzez wykluczanie innych;



wykluczając innych, ludzie podnoszą w ten sposób swoją pozycję i nie muszą
dzielić się dobrobytem (np. miejscem pracy);
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przyczyny wynikające z konstrukcji „społecznego domu” – jest on za ciasny dla
niektórych grup (np. brak akceptacji dla osób innego wyznania, narodowości, płci,
orientacji seksualnej);



bezosobowe procesy (np. gospodarcze) powodujące, iż dla niektórych osób
brakuje miejsca, możliwości partycypacji w życiu społecznym.

Powyższa lista przyczyn nie jest zamknięta. Poprzez analizę osób dotkniętych zjawiskiem
wykluczenia społecznego można wskazać przyczyny, problemy, które przyczyniają się do
powstawania i pogłębiania omawianego zjawiska, a są to:


ubóstwo materialne;



niekorzystne procesy o charakterze społecznym i gospodarczym;



brak wykształcenia na poziomie umożliwiającym posiadanie odpowiedniej pozycji
społecznej, przede wszystkim zaś dostatecznych kwalifikacji pozwalających na
podjęcie pracy;



brak dostępu do odpowiednich instytucji pozwalających na wyposażenie w kapitał
życiowy, jego rozwój i pomnażanie, co ma miejsce w wyniku niedorozwoju tych
instytucji, spowodowanego brakiem priorytetów, brakiem środków publicznych,
niską efektywnością funkcjonowania;



posiadanie cech utrudniających korzystanie z powszechnych zasobów społecznych
ze względu na zaistnienie niesprawności, uzależnienia, długotrwałej choroby,
innych cech indywidualnych;



niszczące działania innych osób (np. przemoc, szantaż; dyskryminacja o rożnym
podłożu, która wyłoniła się w wyniku niedorozwoju właściwego ustawodawstwa,
jak również kulturowych uprzedzeń i stereotypów8).

1.4.4. Czynniki powodujące powstanie i rozwój
wykluczenia społecznego
Dodatkowo istnieje szereg innych czynników, które przyczyniają się do pojawienia i rozwoju zjawiska wykluczenia społecznego poszczególnych jednostek i całych grup społecznych.
Czynniki te są niedobrowolne i niezawinione, zewnętrzne wobec jednostki oraz niezależne
od niej. Wśród nich wymienia się:

8

Frąckiewicz L., Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej, w: Frąckiewicz L. (red.), Wykluczenie
społeczne, Katowice 2005, s. 11.
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Czynniki biologiczne

Czynniki społeczne

Czynniki losowe

• wrodzona

• konflikty rodzinne

• indywidualne (wypadki,

niepełnosprawność
• choroby determinowane genetycznie
• wrodzone, słabo rozwinięte predyspozycje
do życia społecznego

• brak rodziny

choroby, tragedie
rodzinne)
• zbiorowe (katastrofy
naturalne, szoki dotykające lokalny rynek pracy,
zatrucia środowiska)

• pochodzenie z terenów peryferyj-

nych (wiejskich, blokowisk)
• przynależność do podklasy – życie

w kulturze ubóstwa
• przynależność do mniejszości i zwią-

zane z tym ryzyko dyskryminacji
• samotność

Czynniki zdrowotne

Czynniki kompetencyjne

Czynniki ekonomiczne

• niepełnosprawność

• niskie lub przestarzałe

• niezdolność do osiągania dochodu

nabyta lub przewlekła
choroba
• niedołęstwo związane
z wiekiem
• uzależnienie (alkoholizm, narkomania)

umiejętności ogólne
przydatne na otwartym
rynku pracy
• niskie lub przestarzałe
kompetencje ogólne
przydatne w danym
zawodzie

wystarczającego do uczestnictwa
w życiu społecznym (kulturalnym,
zawodowym, itp.) i korzystania
z wielu usług publicznych,
a zwłaszcza edukacyjnych i służby
zdrowia
• niezdolność do osiągania dochodu
z legalnych źródeł (przestępczość)
• niemal całkowity brak majątku
(bezdomność)

Strukturalne czynniki
wykluczenia społecznego

Normatywne czynniki
wykluczenia społecznego

Instytucjonalne czynniki
wykluczenia społecznego

• bezdomność

• uzależnienie (alkohol,

• przyjęte w polityce

• ubóstwo

narkotyki)
• konflikt z prawem
• bycie dyskryminowanym

• sposoby i formy funkcjono-

• wykształcenie – poniżej

średniego
• wykształcenie rodziców –
podstawowe lub niższe

rozwiązania systemowe
wania instytucji

Trudność w analizie wykluczenia bierze się stąd, że jest to zjawisko złożone, o wielu
przejawach i skutkach. W Polsce grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym są głównie
osoby bezrobotne. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy rodzin czy gospodarstw domowych, w których występuje kumulacja bezrobocia, oznaczająca, iż więcej niż jedna osoba
mogąca podjąć zatrudnienie pozostaje poza rynkiem pracy.
Wykluczeniem społecznym zagrożone są także osoby opuszczające zakłady karne. Co
roku w Polsce jest to około 75−80 tysięcy osób. Należy podkreślić istnienie wysokiego
odsetka osób wychodzących z więzień wchodzących w przestrzeń bezdomności lub
przestępczości ze względu na trudności z ponowną integracją społeczną. Polityka społeczna nie jest dostosowana do udzielenia im kompleksowej pomocy, a wiele przedsiębiorstw
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i zakładów pracy stosuje praktyki dyskryminacyjne, odmawiając im zatrudnienia. Oznacza
to niemożliwość podjęcia pracy, zarobkowania zgodnie z aprobowanymi wzorami i rozpoczęcia życia pozbawionego naznaczenia. Podobne trudności napotykają opuszczający
placówki wychowawcze i domy dziecka.
Niewątpliwie wykluczenie społeczne przejawia się na różne sposoby i obejmuje wiele
zjawisk społecznych, a samo, jako pojęcie, jest niejednoznaczne. Koncentruje się przede
wszystkim na kwestiach uczestnictwa i społecznej izolacji, poprzez co definiuje wykluczonych, jako tych, którzy formalnie przynależąc do wspólnoty lub społeczeństwa, nie są
w stanie w pełni korzystać z dobrodziejstw tego uczestnictwa.
Wieloaspektowość i dynamika zjawiska wykluczenia społecznego wymaga odpowiednich
narzędzi służących regulowaniu przebiegu procesu monitorowania i usuwania jego przyczyn.
W szczególności wymaga zintegrowanych działań obejmujących wszelkie aspekty życia społecznego – sferę społeczną, ekonomiczną, polityczną – które generują proces marginalizacji
obszarów i ludzi. Niwelowanie skutków wykluczenia społecznego nie należy do najprostszych
zadań, a dodatkowo, jako problem społeczny wymaga zaangażowania całego społeczeństwa.
Przy czym aspekt społeczny, pojawia się wówczas, gdy ma miejsce jakieś zjawisko, które jest
uważane przez ogół społeczeństwa za niepożądane, porusza znaczną liczbę ludzi i wydaje
się, że można je przezwyciężyć jedynie poprzez zbiorowe działanie.

1.4.5. Koszty społeczno-ekonomiczne wykluczenia społecznego
Wykluczenie społeczne jest nie tylko problemem socjalnym, ale również rodzi poważne
koszty społeczno-ekonomiczne. Dochodzimy tu do kwestii, o których można mówić
odwołując się nie tylko do języka wartości, ale także do języka interesu publicznego
i ekonomicznej racjonalności.
Koszty te można podzielić na trzy grupy:

1 Koszty związane z działaniami naprawczymi:


wydatki na zasiłki z pomocy społecznej;



koszty walki z przestępczością, ponieważ bieda ma właściwości kryminogenne;



wydatki na ochronę zdrowia (stan zdrowia osób ubogich jest statystycznie gorszy
niż pozostałych, na co wpływają złe warunki życia).

2 Koszty utraconych możliwości – ponoszone przez społeczeństwo, gdyż ludzie ubodzy
w mniejszym stopniu uczestniczą w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

3 Koszty wynikające z międzypokoleniowej transmisji ubóstwa i wykluczenia na kolejne pokolenia – wynikające z trwałej pauperyzacji rodzin wtedy, gdy bieda doprowadza
do ich wykluczenia ekonomicznego. Skupiają się w tej grupie społeczności lokalnie
pozbawione pracy, zwłaszcza w małych miejscowościach, bądź całe grupy zawodowe,
które w wyniku transformacji ustrojowej utraciły ekonomiczne podstawy egzystencji9.
Klasycznym przykładem jest międzypokoleniowa transmisja biedy i wykluczenia w rodzinach, które żyją powyżej minimum socjalnego, ale poniżej relatywnej linii ubóstwa, a więc
nie mających dość środków by móc w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zaspokajać
ponadpodstawowe potrzeby.
9

Szambelańczyk J., Żukowski M. (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Poznań 2010.
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2. System pomocy na rzecz
osób opuszczających zakłady
karne i areszty śledcze
Pomóc temu, komu trzeba, tak, jak tego potrzebuje,
wtedy, gdy sytuacja tego wymaga, by nie musieć pomagać mu stale!
Problematyka osób skazanych większości społeczeństwa znana jest z mediów. Przestępczość i przestępcy w telewizji i prasie codziennej to zwykle pożywka dla sensacji. Pojawiają
się pytania o przyczyny i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Skutkami zdarzenia obarczane są służby odpowiedzialne za politykę społeczną i bezpieczeństwo obywateli. Jednak publiczne „szukanie winnych” nie jest materiałem wspierającym profesjonalistów, gdyż częściej ich antagonizuje, niż działa na rzecz tworzenia
koalicji służącej rozwiązywaniu problemów. Natomiast lęk i wrogość wobec przestępcy,
kimkolwiek by on nie był, nie rozwiązuje problemu łamania prawa, nie redukuje głębokiego poczucia krzywdy wśród ofiar ani nie umniejsza szkód społecznych.
Izolacja więzienna to krótszy bądź dłuższy stan przejściowy. Normą dla funkcjonowania jednostki jest prawidłowe środowisko otwarte, konstruktywne pełnienie w nim roli adekwatnej
do oczekiwań grupy. Więzienie jest systemem sztucznym, który ma zwracać społeczeństwu
jednostki skorygowane odpowiednio do potrzeb środowiska naturalnego. Współczesny
system penitencjarny jest zatem możliwie otwarty i nakierowany na psychospołeczną
rehabilitację skazanych, na tyle, na ile ich właściwości osobiste na to pozwalają.
Wzajemne przenikanie się poszczególnych systemów polityki społecznej państwa jest
konieczne, tak dla zabezpieczenia zasobów skazanego w środowisku otwartym, jak
i możliwości wyrównania deficytów społecznych w trakcie odbywania kary. I jedno,
i drugie służy ułatwieniu readaptacji po opuszczeniu zakładu karnego, czyli odzyskaniu
zdolności do prospołecznego funkcjonowania.
Pomoc w readaptacji społecznej i zawodowej osobom opuszczającym zakłady karne
i areszty śledcze powinna być jednym z priorytetów naszego państwa. Przeważająca
większość osób karanych zanim weszła w konflikt z prawem, znajdowała się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej, zazwyczaj z powodu nieumiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że udzielenie pomocy tym ludziom
przyczyni się do zapobiegania wejściu ich w ponowny konflikt z prawem, co w sposób
bezpośredni wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społecznego.
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Pojęcie readaptacji społecznej rozumiane jest jako ponowne przystosowanie do czynnego,
samodzielnego życia w społeczeństwie. Readaptacja społeczna osadzonych ma na celu przygotowanie skazanych do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. Sytuacja w jakiej znajduje się skazany po opuszczeniu zakładu karnego jest trudna i w znacznej mierze podyktowana
zmianami w osobowości więźnia i jego sytuacji życiowej, będących następstwem izolacji.
Czynniki wywołujące stan opresyjnej sytuacji przymusowej można podzielić na trzy grupy:

1 Wpływ uwarunkowań życia zbiorowości globalnej na pełnienie przez osobę opuszczającą jednostkę penitencjarną ról społecznych (np. bezrobocie może utrudniać osobie
dozorowanej pełnienie roli społecznej).

2 Wpływ zmiany ról społecznych na osobowość skazanego. Więzień opuszczający zakład
karny stoi przed koniecznością znalezienia pracy i niejednokrotnie zdobycia nowego
zawodu. Nawarstwiające się problemy związane z podjęciem nowych ról społecznych
mogą powodować u osoby poddanej próbie poczucie bezradności oraz powstanie
stanu agresywno-lękowego.

3 Wpływ ponownego podziału ról społecznych – środowisko rodzinne niejednokrotnie
nie akceptuje osoby skazanego, który stoi przed koniecznością nawiązania nowych
więzi rodzinnych10.
Wśród cech występujących u osób opuszczających zakłady karne, które mogą utrudniać im
proces readaptacji społecznej, wymienić należy przede wszystkim: długą karierę przestępczą, brak wsparcia w rodzinie, brak samokrytycyzmu, wchodzenie w związki emocjonalne,
uzależnienie od alkoholu, brak poczucia winy, lekceważący stosunek do norm moralnych,
brak rodziny, wysoki wskaźnik bezrobocia w miejscu zamieszkania, brak wiary we własne
możliwości, niska samoocena, niski poziom umysłowy, sugestywność oraz łatwość
ulegania wpływom otoczenia.
Analizując powyższe cechy, A. Szymanowska wyróżniła pięć głównych czynników, które
mogą utrudniać readaptację społeczną.


Czynnik I tworzą zmienne, które wskazują na zaburzenia neurotyczne przejawiające się zaniżoną samooceną oraz nieumiejętność przeciwstawiania się presji
otoczenia, a także wysoki poziom lęku.



Czynnik II zawiera zmienne wskazujące na identyfikację z normami i wzorami
zachowań podkultury przestępczej; jako dodatkowa wystąpiła w tym czynniku
również zmienna, którą można zdefiniować jako prizonizację, czyli przystosowanie
się do życia więziennego.



Czynnik III tworzą zmienne określające nieumiejętność panowania nad swoimi reakcjami oraz nieumiejętność rozładowania napięcia emocjonalnego (na impulsywność
i skłonność do agresji ma także wpływ słaby stan zdrowia i skłonność do alkoholu).



Czynnik IV to składowe, które wskazują na brak wyuczonego zawodu oraz brak
wykształcenia, jak również na brak wsparcia w rodzinie.



Czynnik V koncentruje się na skłonności do wykorzystywania innych11.

10 Bałandynowicz A., Probacja. Wychowanie do wolności, Grodzisk Mazowiecki 1996.
11 Szymanowska A., Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów, w: H. Machel (red.),
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk 2006, s. 190.
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Na powodzenie w readaptacji społecznej po opuszczeniu zakładu karnego znaczny
wpływ może mieć sposób postępowania w sytuacjach trudnych. Utrudniają ją zaś
przede wszystkim: brak motywacji do zmiany dotychczasowego życia, skłonność do
nadużywania alkoholu, brak planów na przyszłość, wysoki poziom demoralizacji, silne
związki ze światem przestępczym, trudna sytuacja materialna oraz brak perspektyw na
znalezienie pracy.
Problem pomocy postpenitencjarnej i readaptacji społecznej byłych przestępców
wymaga dziś wieloaspektowego i całościowego rozwiązania. Działalność ta musi być
poszerzona o wachlarz działań na rzecz przystosowania skazanego do życia w środowisku.
Istniejące w aktualnych rozwiązaniach formalno-prawnych formy pomocy, które mają
ułatwić eks-przestępcy powrót do społeczeństwa, okazują się w wielu przypadkach
niewystarczające.
Skazani odbywając karę, uczą się żyć na nowo, omijają zło, mówią, że nie chcą się z nim
utożsamiać, ale kiedy mają kłopoty, nie znajdują lepszych rozwiązań. W trudnych sytuacjach pozostają sami, w niewielu przypadkach wsparcia udziela im rodzina, aczkolwiek
niekoniecznie umiejętnie.
Wielu byłych więźniów często wysuwa zarzut, że otrzymali za mało środków na usamodzielnienie się, nie zostali przygotowani do życia na wolności, nie mogą za nim nadążyć
i włączyć się w aktywne życie społeczne i nie mogą mu nic zaoferować od siebie. Bardzo
często doświadczenie zawodowe okazuje się nieprzydatne w środowisku zamieszkania,
a równie często pracodawcy nie są zainteresowani osobami z przeszłością.
Największe problemy, jakich doświadczają byli więźniowie, związane są z podjęciem
pracy zawodowej i relacjami z rodziną. Skazani nie poszukują wsparcia w instytucjach ani
organizacjach. Zapewne nie rozumieją istoty ich działania albo nie widzą w nich nadziei na
poprawę życiowej sytuacji.
Proces readaptacji społecznej wymaga ciągłego doskonalenia zdolności skazanego do
samodzielnego rozwiązywania problemów są bowiem zbyt nikłe. Aktywizacja osoby
poddanej silnej motywacji powoduje, że jest ona zdolna do działań poprawczych i wizualizacji swojej przyszłości.

2.1. Potrzeby i problemy skazanych
Potrzeby skazanych, którzy opuszczają zakłady karane wynikają z ich cech psychospołecznych oraz problemów, jakie muszą być rozwiązane. Potrzeby readaptacyjne osób
opuszczających zakłady karne są tym mniejsze, im skuteczniej zostaną rozwiązane ich
problemy w trakcie odbywania kary.
Główną zasadą pracy z osobami pozbawionymi wolności jest indywidualizacja. Indywidualne podejście jest niezbędne, gdyż wiele problemów poszczególnych jednostek i stosunkowo niewielkich grup umknęłoby w statystyce wielkich liczb. Określenie podstawowych
i najczęściej występujących problemów skazanych, wraz z potrzebami z nich wynikającymi,
jest bardzo istotne dla efektywnej readaptacji społecznej po opuszczeniu zakładu karnego.
Nierozwiązanie ich w trakcie pobytu w zakładzie karnym obciąża służby społeczne
w środowisku otwartym. W przypadku braku interwencji pracownika socjalnego powoduje
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wtórną marginalizację osoby i w konsekwencji prowadzi do powrotu do przestępczego
stylu życia12.

Problemy

Potrzeby

• zadawnione problemy mieszkaniowe
ŝďĞǌĚŽŵŶŽƑđ
•ďƌĂŬůƵďŶŝƐŬŝĞŬǁĂůŝĮŬĂĐũĞ
zawodowe
•ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑđŝƉƌǌĞǁůĞŬųĂ
ĐŚŽƌŽďĂ
•ŽƐƚƌĞŬŽŶŇŝŬƚǇƌŽĚǌŝŶŶĞ
•ƉŽĚĞƐǌųǇǁŝĞŬ
•ǌĚųƵǏĞŶŝĞĂůŝŵĞŶƚĂĐǇũŶĞ
•ŶŝĞƉŽƌĂĚŶŽƑđǏǇĐŝŽǁĂŝďƌĂŬ
ŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝǁǌĂųĂƚǁŝĂŶŝƵƐƉƌĂǁ
ƵƌǌħĚŽǁǇĐŚ
•ƐĂŵŽƚŶĞŵĂĐŝĞƌǌǇŷƐƚǁŽŝǌǁŽůŶŝĞŶŝĞ
ǌĚǌŝĞĐŬŝĞŵƵƌŽĚǌŽŶǇŵǁǁŝħǌŝĞŶŝƵ͖
•ďƌĂŬƑƌŽĚŬſǁĮŶĂŶƐŽǁǇĐŚ͕
ĚŽŬƵŵĞŶƚſǁ

•ƵƌĞŐƵůŽǁĂŶŝĞƐǇƚƵĂĐũŝŵŝĞƐǌŬĂŶŝŽǁĞũ
•ƉŽĚǁǇǏƐǌĞŶŝĞŬǁĂůŝĮŬĂĐũŝ
ǌĂǁŽĚŽǁǇĐŚ
•ĂŬƚǇǁŝǌĂĐũĂďĞǌƌŽďŽƚŶǇĐŚ
•ƚĞƌĂƉŝĂƵǌĂůĞǏŶŝĞŷ͕
ƉŽŵŽĐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶĂ
•ŽĚĚǌŝĂųǇǁĂŶŝĂƉƐǇĐŚŽƌĞĂŬĐǇũŶĞ
ǁŽďĞĐƐŬĂǌĂŶǇĐŚǌŶŝĞĚŽũƌǌĂųČ
ŽƐŽďŽǁŽƑĐŝČ
•ŽƉŝĞŬĂŵĞĚǇĐǌŶĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞǌĚƌŽǁŝĂ
ƉƐǇĐŚŝĐǌŶĞŐŽ͕ůĞĐǌĞŶŝĂƐƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĐǌͲ
ŶĞŐŽ͕ĐŚŽƌſďǌĂŬĂǍŶǇĐŚ
•ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞǌĂĐŚŽǁĂŶŝŽŵ
ǌƵǏǇĐŝĞŵĂŐƌĞƐũŝŝƉƌǌĞŵŽĐǇ

Wyjątkowo drażliwym problemem są powroty do środowiska lokalnego osób, które
popełniły przestępstwa szczególnie społecznie potępiane lub budzą zagrożenie w otoczeniu z powodu nasilonej agresji i innych dewiacyjnych zachowań.
Generalnie z wielkimi trudnościami borykają się rodziny i najbliższe otoczenie, kiedy zwalniani są skazani w podeszłym wieku, z licznymi schorzeniami geriatrycznymi, po odbyciu
długoletnich wyroków w oddziałach terapeutycznych dla skazanych z niepsychotycznymi
zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeni umysłowo.
Sukcesem jest zapewnienie, jeszcze przed zwolnieniem, miejsca w domu pomocy społecznej lub wyspecjalizowanym schronisku. Postępowanie w takich przypadkach, za zgodą
skazanego, prowadzi personel więzienny porozumieniu z właściwym centrum pomocy
rodzinie, ale przede wszystkim z terytorialnie właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,
według przepisów ustawy o pomocy społecznej. Wówczas zwolniony odwożony jest
więziennym transportem sanitarnym do stosownej placówki. W pozostałych przypadkach
skazanych odbierają członkowie rodzin lub w porozumieniu z rodzinami zwalniani
odwożeni są pod wskazany adres, również transportem więziennym.

12 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – między diagnozą a działaniem. Seria poświęcona
klientom pomocy społecznej. Poradnik dla służb społecznych, Dybalska I., Publikacja powstała w ramach projektu
Koordynacja na rzecz aktywnej integracji realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji
pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współ inansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Rozwiązanie problemów jest możliwe, ale wymaga spełnienia minimalnych warunków, tak
po stronie osób (specjalistów) i instytucji, jak i – przede wszystkim – skazanych, których
dotyczą. Są one zestawione na poniższym schemacie.

Osoby i instytucje

Skazani

Trafna diagnoza problemów
ƉƐǇĐŚŽƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚƵƐƚĂůŽŶǇĐŚ
ǁƉŽĐǌČƚŬŽǁĞũĨĂǌŝĞǁǇƌŽŬƵ

_ǁŝĂĚŽŵŽƑđƉƌŽďůĞŵſǁŝƌǌĞƚĞůŶĞŐŽ
ŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂŽƐǁŽũĞũĨĂŬƚǇĐǌŶĞũ
ƐǇƐƚƵĂĐũŝ͕ǁĐǌĂƐŝĞƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐǇŵ
ƐŬƵƚĞĐǌŶČŝŶƚĞƌǁĞŶĐũħ

KƉĞƌĂĐũŽŶĂůŝǌĂĐũĂƉƌŽďůĞŵſǁ
ǌĞǁǌŐůħĚƵŶĂŝĐŚǁĂŐħ
ĚůĂŐųſǁŶĞŐŽĐĞůƵ

DŽƚǇǁĂĐũĂĚŽǌŵŝĂŶǇ͕ƵŵŝĞũħƚŶŽƑđ
ƌŽǌƉŽǌŶĂǁĂŶŝĂŝƵƐƚĂůĂŶŝĂŚŝĞƌĂƌĐŚŝŝ
problemów

WƌŽĨĞƐũŽŶĂůŝǌŵŝǁƐƉſųƉƌĂĐĂ
ƉŽŶĂĚƌĞƐŽƌƚŽǁĂ

ŬƚǇǁŶǇƚƌĞŶŝŶŐǁƐĂŵŽĚǌŝĞůŶǇŵ
ƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝƵƉƌŽďůĞŵſǁ

ŽƐƚħƉŶŽƑđƑƌŽĚŬſǁŵĂƚĞƌŝĂůŶǇĐŚ
ŝƌĞŐƵůĂĐũŝƉƌĂǁŶǇĐŚƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐǇĐŚ
ƐŬƵƚĞĐǌŶĞĚǌŝĂųĂŶŝĞ

hǌŶĂŶŝĞŽŐƌĂŶŝĐǌĞŷǁǇŶŝŬĂũČĐǇĐŚ
ǌƉƌǌĞƉŝƐſǁƉƌĂǁĂŝĂŬĐĞƉƚĂĐũĂ
ĂůƚĞƌŶĂƚǇǁŶǇĐŚƌŽǌǁŝČǌĂŷ

2.2. Zasoby skazanych13
W rozwiązywaniu problemów skazanych i zaspokajaniu ich potrzeb po opuszczeniu
zakładu karnego mają znaczenie zasoby, jakimi te osoby dysponują. Proces resocjalizacji
bazuje na zasobach skazanego. Są nimi przede wszystkim: właściwości wrodzone – czynniki psychogenne; właściwości nabyte w rozwoju społecznym – czynniki socjogenne oraz
wartości materialne sprzyjające samodzielnemu funkcjonowaniu.
Dane o sytuacji rodzinnej, miejscu zamieszkania, wykształceniu, źródłach utrzymania
skazanych są włączane do indywidualnych akt osobowych osadzonych. Wiedza z tego
zakresu jest elementem planowania oddziaływań penitencjarnych, zwłaszcza w kontekście
przygotowania do zwolnienia.

13 Tamże.
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Czynniki
psychogenne

Czynniki
socjogenne

Zasoby
socjalne

Norma
intelektualna

Posiadanie
ŝƉƌĂǁŝĚųŽǁĞ
ǁŝħǌŝǌƌŽĚǌŝŶČ

DŝĞũƐĐĞ
zamieszkania

WƌĂǁŝĚųŽǁĂ
struktura
ŽƐŽďŽǁŽƑĐŝ

Norma
intelektualna

>ĞŐĂůŶĞǍƌſĚųŽ
utrzymania

Dobry stan
zdrowia

ƌĂŬŽďĐŝČǏĞŷ
ĮŶĂŶƐŽǁǇĐŚ
ƉƌǌĞŬƌĂĐǌĂũČĐǇĐŚ
ŵŽǏůŝǁŽƑđƐƉųĂƚǇ

Pewna część skazanych dysponuje wymienionymi zasobami. W procesie readaptacji
społecznej zasoby socjalne nie odgrywają istotnej roli w przypadku osób pozostających
w prawidłowych relacjach z rodziną. Jeżeli osoba zwalniana jest akceptowana przez
rodzinę, zwykle otrzymuje od najbliższych, oprócz wsparcia emocjonalnego, również
pomoc materialną, zwłaszcza w pierwszym okresie po opuszczeniu zakładu karnego.
Dla efektywnej readaptacji społecznej po opuszczeniu zakładu karnego najistotniejsze są
czynniki psychogenne, które implikują czynniki socjogenne. Pozwalają one na realistyczny
ogląd swojej sytuacji, uczenie się prospołecznych zachowań i podnoszenie kompetencji
sprzyjających dokonywaniu prawidłowych wyborów życiowych.
Więzi z rodziną wzmacniające relacje z personelem więziennym (wychowawcą i psychologiem) w razie potrzeby, umożliwianie kontaktów z przedstawicielami instytucji
zewnętrznych, pozwalają skazanym na zachowanie systemu wartości zgodnego z normami
prawnymi i moralnymi.
W odniesieniu do osób dysponujących pożądanymi zasobami rola Służby Więziennej polega
na podtrzymaniu ich kondycji psychospołecznej i zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego.
W miarę możliwości osoby te kierowane są do zatrudnienia wymagającego odpowiednich
predyspozycji, np. w bibliotece, radiowęźle więziennym oraz pracy poza terenem jednostki,
także wymagającej kontaktu z innymi ludźmi (m.in. w hospicjach, domach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych). W indywidualnych przypadkach mogą kontynuować
naukę w szkołach publicznych dla dorosłych. Po odbyciu ¼ wymiaru kary korzystają
z przepustek, dzięki którym mogą uczestniczyć w tzw. normalnym życiu.
Przed udzieleniem pierwszej przepustki, a następnie zwolnieniem warunkowym lub
zakończeniem kary, warunki środowiskowe i potrzeby związane z opuszczeniem zakładu
karnego są przedmiotem weryfikacji. Zazwyczaj rodziny deklarujące pomoc od początku
osadzenia uwiarygodniają ją poprzez regularne widzenia, korespondencję, dostarczanie
paczek i odbieraniem osadzonych na przepustki. Sami skazani są świadomi ograniczeń,
co jest przejawem normalności i w ramach konsultacji z psychologiem więziennym mają
szansę przepracować swoją sytuację jeszcze w trakcie odbywania kary.
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2.3. Zagrożenia
Nie w każdym przypadku pożądane zasoby są wystarczające dla uniknięcia zagrożeń
w sferze psychologicznej. Sam fakt bycia więźniem, odczuwanie upokorzenia w związku
z życiem w dużej zbiorowości, tj. z koniecznością załatwiania potrzeb fizjologicznych
w warunkach mało intymnych, spożywania posiłków wydawanych z tzw. kotła w określonych porach dnia według sztywnego jadłospisu, grupowego korzystania z łaźni i spacerów,
a przede wszystkim dzielenia celi mieszkalnej z przypadkowymi osobami o odmiennym
stylu życia, upodobaniach i nawykach higienicznych, jest dostatecznie traumatycznym
przeżyciem. Czynniki te zdecydowanie obniżają poczucie własnej wartości. Poważnym
obciążeniem dla wielu niezdemoralizowanych więźniów jest również bezradność w sytuacji bycia świadkiem brutalizacji zachowań współosadzonych.
Powodem odrzucenia przygotowania do zwolnienia jest proces adaptacyjny do warunków
izolacji. Wśród sprawców przestępstw, którzy trafili do zakładu karnego, w pierwszym
okresie osadzenia dominuje bunt, wrogość i poczucie krzywdy. Jednocześnie według
obowiązujących przepisów normujących pracę penitencjarną z chwilą zapadnięcia
wyroku skazującego należy opracować dla skazanego indywidualny program oddziaływań
wychowawczych. Jeżeli wyrok jest krótki, to czas planowania przyszłości wypada w okresie
negacji. Trudno wówczas oczekiwać konstruktywnej współpracy.
Osoba, która deklaruje współpracę w procesie resocjalizacyjnym, przez współosadzonych tzw. grypsujących może być uznana za słabą i niegodną szacunku. Poza kontrolą
administracji zdarzają się przypadki aktów przemocy wynikających z nielegalnych zasad
subkultury więziennej. Zwłaszcza skazani z przeszłością kryminalną jako nieletni mają
skłonność do inicjowania zabronionych rytuałów, w wyniku których dochodzi do gwałtów
homoseksualnych, zmuszania do poniżającego zachowania, spożywania niejadalnych
substancji, uporczywego nękania i zastraszania oraz uszkodzeń ciała.
Niewielu skazanych ma świadomość, że pomimo wszelkich zasobów i pozornie prawidłowej readaptacji społecznej, nawet w odległym czasie po opuszczeniu zakładu karnego,
„demony przeszłości więziennej” mogą zaburzać ich prawidłowe funkcjonowanie psychiczne. Tej świadomości nie mają również osoby z ich najbliższego otoczenia.

2.4. Instytucje powołane do świadczenia
pomocy i ich kompetencje
Państwo tworzy system, który ma na celu zwalczanie przestępczości zastanej, zapobieganie jej eskalacji i tworzeniu się nowych form oraz ograniczanie jej skutków. Służą
temu odrębne organy państwowe, takie jak: policja, prokuratura, sądy oraz adekwatne
i skuteczne prawo, w tym system penitencjarny nakierowany na resocjalizację skazanych.
Nieodzownym elementem skutecznego wymiaru sprawiedliwości i wykonywania kary
pozbawienia wolności jest pomoc następcza wobec osób opuszczających zakłady poprawcze, zakłady karne i areszty śledcze, zwana inaczej pomocą postpenitencjarną.
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WƌǌĞƐƚħƉĐǌŽƑđ

System penitencjarny

System zwalczania
ƉƌǌħƐƚħƉĐǌŽƑĐŝ

System
ƉŽƐƚƉĞŶŝƚĞŶĐũĂƌŶǇ

2.5. System penitencjarny
Polski system penitencjarny tworzą przepisy określające tryb i sposób wykonania kary
pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz środków karnych skutkujących
pozbawieniem wolności.
Fundamentalnym przepisem określającym prawo penitencjarne jest ustawa z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny wykonawczy (dalej Kkw). Na mocy Kkw wydano kilkadziesiąt aktów
wykonawczych, tj. rozporządzeń określających szczegółowy tryb, zasady oraz sposoby
oddziaływań wobec osób pozbawionych wolności w takich kwestach jak regulamin
organizacyjno-porządkowy, oddziaływania wychowawcze i terapeutyczne, nauczanie,
wyżywienie, opieka medyczna, zatrudnienie. Pomoc osobom przebywającym w zakładach
karnych, zwalnianym i ich rodzinom jest instytucją prawa karnego wykonawczego. Obowiązująca aktualnie ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy w art. 41 § 1
stanowi, że właściwe organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego i kuratorzy
sądowi powinni udzielać skazanym i ich rodzinom niezbędnej pomocy w formie: materialnej,
medycznej, znalezienia pracy i zakwaterowania, a także porad prawnych.
§ 2 tegoż artykułu dopuszcza do świadczenia pomocy także organizacje sektora pozarządowego, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania.
Podmioty (instytucje) właściwe do udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom

KƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƌǌČĚŽǁĞũ

KƌŐĂŶǇƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

^ĞŬƚŽƌƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇ

• DŝŶŝƐƚĞƌ^ƉƌĂǁŝĞĚůŝǁŽƑĐŝŝƉŽĚůĞŐųĞŵƵŽƌŐĂŶǇ
•DŝŶŝƐƚƌŽǁŝĞĚƐ͘ƉŽůŝƚǇŬŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ;ǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞ͕
ƉŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶĂͿ͕ŐŽƐƉŽĚĂƌŬŝ;ŵŝĞƐǌŬĂůŶŝĐƚǁŽͿ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ͕ǌĚƌŽǁŝĂ
•tŽũĞǁŽĚŽǁŝĞŝƉŽĚůĞŐųĞŝŵƵƌǌħĚǇ

• tſũƚ
• ƵƌŵŝƐƚƌǌ
• WƌĞǌǇĚĞŶƚŵŝĂƐƚĂŝƉŽĚůĞŐųĞŝŵƵƌǌħĚǇ

• ƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ
• ĨƵŶĚĂĐũĞ
• ŬŽƑĐŝŽųǇ

• ŽƐŽďǇƉƌǇǁĂƚŶĞ
• ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞ
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Ustawodawca wskazuje również cel, grupy uprawnionych do ubiegania się o pomoc
(podmiot oddziaływań) i charakter udzielanej pomocy:


cel pomocy – ułatwienie skazanym i ich rodzinom społecznej readaptacji,
a w szczególności przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa;



podmiot oddziaływań – skazani i ich rodziny, osoby zwalniane z zakładów karnych
i aresztów śledczych, a w wyjątkowych przypadkach również osoby pokrzywdzone
przestępstwem i ich rodziny;



charakter pomocy – zgodnie z postanowieniami przepisu art. 166 § 1 Kkw pomoc
ma charakter niezbędny i doraźny, w sytuacji gdy jest udzielana przez właściwe
organy i instytucje skazanym mającym trudności np. w znalezieniu zatrudnienia.

2.6. Odbywanie wyroku
Niezależnie od rodzaju i typu zakładu karnego skazani mogą odbywać wyrok w trzech
systemach różniących się sposobem wykonania kary. W celu zindywidualizowania oddziaływań wychowawczych skazani odbywają karę w systemie: zwykłym, programowanego
oddziaływania lub terapeutycznym, podzieleni na grupy klasyfikacyjne w zależności
od uprzedniej karalności i stopnia demoralizacji. Zgodnie z zasadą progresji skazani,
w zależności od potrzeb resocjalizacyjnych, mogą być kierowani do różnych typów
zakładów karnych i, w zależności od własnej zgody, zmieniać systemy, a wraz z upływem
czasu przechodzić z podgrupy młodocianych do pozostałych podgrup.
W systemie zwykłym odbywają karę skazani dorośli, którzy nie wymagają, nie wyrazili
zgody lub zakończyli odbywanie kary w pozostałych systemach. Korzystają oni z organizowanych w zakładzie karnym form aktywności, przede wszystkim zatrudnienia, nauczania,
zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych (art. 98 Kkw).
W systemie programowanego oddziaływania (art. 95 Kkw), odbywają karę skazani
młodociani i ci skazani dorośli, którzy wyrazili na to zgodę i współdziałają w opracowaniu
i realizacji takiego programu.
W systemie terapeutycznym (art. 96 Kkw) odbywają karę skazani z niepsychotycznymi
zaburzeniami psychicznymi, w tym skazani za przestępstwo określone w art. 197−203
kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, upośledzeni umysłowo, uzależnieni od alkoholu albo innych środków odurzających
lub psychotropowych oraz skazani niepełnosprawni psychicznie – wymagający oddziaływania specjalistycznego, zwłaszcza opieki psychologicznej lub rehabilitacyjnej.
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AŚ Wejherowo

OZ Ustka
AŚ Słupsk

GDAŃSK

ZK Koszalin
AŚ Koszalin
AŚ Kamień Pomorski

OZ Płoty

AŚ Starogard
Gdański

ZK Sztum
ZK Czersk

ZK Czarne

KOSZALIN

SZCZECIN

AŚ Suwaki

ZK Dubliny

AŚ Giżycko

ZK Malbork

OZ Opatówek
ZK Szczeninek

ZK Goleniów

ZK Kwidzyn

OZ Kikity

OLSZTYN

ZK Barczewo

AŚ Ostróda
AŚ Olsztyn

AŚ Chojnice
OZ Olsztyn

ZK Nr 2 Grudziądz

OZ Zamrzenica

AŚ Szczytno

ZK Iława

AŚ Złotów

AŚ Szczecin
ZK Stargard
Szczeciński
AŚ Choszczono

ZK Kamińsk
AŚ Elbląg

ZK Stare Borne

ZK Nowogard

AŚ Bartoszyce

AŚ Gdańsk

ZK Gdańsk Przeróbka

OZ Dobrowo

AŚ Świnoujście
OZ Buniewice

ZK Braniewo

BYDGOSZCZ

OZ Strzelewo

ZK Grądy Woniecko
AŚ Białystok

OZ Słońsk

AŚ Ostrołęka
ZK Białystok

ZK Bydgoszcz
Fordon
OZ Bydgoszcz

ZK Wronki

OZ Przytuły Stare

AŚ Bydgoszcz

ZK Potulice

ZK Gorzów Wielkopolski

BIAŁYSTOK

AŚ Działdowo

AŚ Chełmno

OZ Potulice

OZ Choszczono

AŚ Międzyrzecz

ZK Nr 1 Grudziądz

ZK Koronowo

ZK Wierzchowo

AŚ Toruń

ZK Czerwony Bór
AŚ Hajnówka

AŚ Inowrocław

AŚ Szamotuły

WARSZAWA

AŚ Płońsk

ZK Koziegłowy ZK Gębarzewo

ZK Włocławek

ZK Płock

OZ Popowo

OZ Baranowo
AŚ Poznań
OZ Rosnowo

OZ Poznań

POZNAŃ

ZK Warszawa Białołęka

ZK Garbalin

AŚ Warszawa Białołęka

OZ Bemowo
AŚ Warszawa
Służewiec

AŚ Środa Wielkopolska

AŚ Śrem

ZK Łowicz

AŚ Warszawa Grochów
AŚ Warszawa Mokotów

ZK Siedlce

AŚ Zielona Góra
OZ Grodzisk Mazowiecki
ZK Krzywaniec

AŚ Leszno

ZK Nr 1 Łódź

OZ Kalisz

AŚ Nowa Sól
ZK Kalisz

ZK Rawicz

ZK Biała Podlaska

AŚ Grójec

AŚ Łódź

ZK Nr 2 Łódź

ZK Sieradz

AŚ Piotrków
Trybunalski

OZ Sieradz

AŚ Lubsko
ZK Głogów

AŚ Ostrów
Wielkopolski

WROCŁAW
ZK Nr 2 Wrocław

AŚ Lubań

AŚ Radom

OZ Golesze

ZK Wołów
ZK Zaręba

ZK Żytkowice

ŁÓDŹ

AŚ Lublin

OZ Radom

ZK Oleśnica
AŚ Wrocław
ZK Nr 1 Wrocław

ZK Włodawa

OZ Pionki

AŚ Jelenia Góra

OZ Wąsosz

ZK Brzeg

OZ Przywary

ZK Strzelin
AŚ Opole
ZK Grodków

AŚ Wałbrzych

ZK Nysa
AŚ Prudnik
ZK Głubczyce
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AŚ Gliwice
AŚ Katowice

KATOWICE
ZK Jastrzębie
Zdrój

LEGENDA

AŚ Bielsko
Biała

Areszt Śledczy
Zakład Karny z oddziałem aresztu śledczego

ZK Hrubieszów
OZ Zamość

AŚ Nisko

KRAKÓW

AŚ Mysłowice
AŚ Kraków
ZK Trzebinia

ZK Kraków
Nowa Huta

OZ Tarnów
ZK Tarnów
Mościce

AŚ Kraków
Podgórze
ZK Wadowice

ZK Tarnów
ZK Nowy Wiśnicz

ZK Dębica
ZK Rzeszów Załęże

RZESZÓW
ZK Jasło

ZK Cieszyn

Zakład Karny

ZK Medyka

ZK Przemyśl
AŚ Sanok

ZK Nowy Sącz

OZ Moszczaniec

Oddział Zewnętrzny
ZK Łupków
Okręgowy
Inspektorat SW

ZK Zamość

OZ Chmielów

ZK Pińczów

AŚ Bytom
ZK Wojkowice
AŚ Sosnowiec

ZK Zabrze
AŚ KędzierzynAŚ Zabrze
Koźle

ZK Racibórz

AŚ Krasnystaw

AŚ Częstochowa
ZK Herby

OPOLE

OZ Piława Dolna

ZK Kłodzko

AŚ Kielce

ZK Opole
ZK Lubliniec
ZK Strzelce
Opolskie
Nr 1
Nr 2 AŚ Tarnowskie Góry

AŚ Dzierżoniów

ZK Chełm

LUBLIN

ZK Kluczbork
ZK Opole Lubleskie

AŚ Świdnica

ZK Uherce Mineralne
OZ Średnia Wieś
OZ Jabłonki

15.12.2010 r.

Źródło: Biuro Informacji i Statystyki CZSW www.sw.gov.pl

2.7. Służba więzienna
Formacją zawodową, która jest odpowiedzialna za praworządne wykonywanie zadań
wobec osób pozbawionych wolności jest Służba Więzienna. Do jej podstawowych zadań
należy:


prowadzenie działalności resocjalizacyjnej, zamiennie – oddziaływań
wychowawczych;



zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego wobec tymczasowo
aresztowanych, również na podstawie innych przepisów, oraz pomocy prawnej
z tytułu umów międzynarodowych;



zapewnienie osadzonym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych
warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
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ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw;



zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku
i bezpieczeństwa;



zapewnienie osadzonym, o ile nie jest to zastrzeżone odrębnymi przepisami,
korzystania z regulacji prawnych obowiązujących wszystkich obywateli.

W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych Służba Więzienna spełnia wobec skazanych
określone funkcje, które w pierwotnym procesie socjalizacji (rodzinie, szkole, funkcjonowaniu w rolach społecznych) były zazwyczaj dysfunkcyjne.

2.7.1. Funkcje służby więziennej w procesie readaptacji
I EDUKACJA – UCZENIE SKAZANYCH
• identyfikacji osobistych problemów
• ustalania priorytetów
• szukania rozwiązań
• podnoszenia kompetencji społecznych (terapia uzależnień, działalność edukacyjno-korekcyjna

i psychokorekcja)

II AKTYWIZACJA
• aktywizowanie skazanych do samopomocy poprzez wzmacnianie ich zasobów
• rozwijanie zainteresowań
• ukazywanie perspektyw

III PRAKTYCZNA – wyposażenie w praktyczne umiejętności poprzez:
• ułatwianie kontaktów z instytucjami środowiska otwartego
• kształcenie umiejętności korzystania z kompetencji instytucji
• umożliwianie treningu w wypełnianiu ról społecznych, np.: pracownika, rodzica, partnera
• umożliwienie zdobycia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

IV OPIEKUŃCZA
• rzecznictwo spraw skazanych przed urzędami wobec skazanych nieporadnych życiowo
• pomoc materialna i organizacja w chwili zwolnienia
• opieka medyczna

2.7.2. Zakres i sposób rozwiązywania problemów
osób pozbawionych wolności, zwalnianych
z zakładów karnych i aresztów śledczych
Podmioty, które uczestniczą na stałe w rozwiązywaniu problemów skazanych i ich rodzin
to: ośrodki pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, powiatowe urzędy pracy i organizacje
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pozarządowe, zwłaszcza te, które prowadzą schroniska dla bezdomnych, specjalizują się
w terapii uzależnień i w przeciwdziałaniu przemocy.
Urzędy administracji samorządowej (odpowiednio gmin i miast) wydają skazanym dowody
osobiste i regulują kwestie związane z użytkowaniem lokali mieszkalnych z tzw. zasobów
komunalnych. Podczas odbywania kary pozbawienia wolności skazani mogą regulować
problemy istotne dla ich prawidłowego funkcjonowania po opuszczeniu zakładu karnego:

Rodzinne

Pracownicze

Administracyjne

ĂǁŝĞƌĂŶŝĞŵĂųǏĞŷƐƚǁĂ͕
uzyskiwanie rozwodu,
separacji

Uzyskanie zatrudnienia,
którego okres wlicza
ƐŝħĚŽǁǇƐųƵŐŝ
emerytalnej/rentowej,
ůƵďǌĂƐŝųŬƵ
dla bezrobotnych

Uzyskanie dowodu
osobistego lub innych
utraconych dokumentów,
np. aktów stanu
cywilnego

Uznanie dziecka,
zaprzeczenie ojcostwa

Uzyskanie orzeczenia
ŽŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝ
do celów rentowych
lub nierentowych

Ustalenie alimentów,
ƉŽĚǁǇǏƐǌĞŶŝĞͬŽďŶŝǏĞͲ
nie raty alimentacyjnej,
ǁǇǁŝČǌǇǁĂŶŝĞƐŝħ
ǌŽďŽǁŝČǌŬƵ
alimentacyjnego

hǌǇƐŬĂŶŝĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷ
z ubezpieczenia
ƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ͕ŶƉ͗͘
renty rodzinnej

Regulowanie spraw
mieszkaniowych, np.
ŽƉųĂƚĐǌǇŶƐǌŽǁǇĐŚ͕
ŽĚƌŽĐǌĞŶŝĂƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ
eksmisyjnego,
zabezpieczenia
mieszkania,
ǌųŽǏĞŶŝĞǁŶŝŽƐŬƵ
o lakal z gminy

2.7.3. Kompetencje służby więziennej i instytucji
zewnętrznych wobec skazanych
Faktem jest, że kiedy osoba przebywa w izolacji, to łatwiej do niej dotrzeć i pomóc w porządkowaniu spraw życiowych. Z powodu wieloletnich zaniedbań w przestrzeganiu prawa, przez
niektóre kategorie skazanych (np. wielokrotnych recydywistów, uzależnionych od alkoholu,
sprawców przemocy), zgłaszane przez nich problemy wymagają jednak „innych rozwiązań”,
z którymi skazani i zwalniani nie godzą się łatwo. Zwykle nie uznają, że są rozwiedzeni,
pozbawieni prawa do lokalu, a o pracę przyjdzie im bardzo zabiegać i szanować pracodawcę.
Trening społeczny, który zdobywają w warunkach izolacji, jest mało utrwalony.
Po zwolnieniu, przy pierwszych trudnościach mają większą tendencję do powielania
zachowań z przeszłości, niż korzystania z nowych umiejętności. Życzliwość, cierpliwe
objaśnianie, wręcz asysta np. w urzędzie pracy, administracji mieszkaniowej, ośrodku
pomocy społecznej jest nieodzowna. Pewne formy protekcjonizmu pożądane są zwłaszcza
w poszukiwaniu zatrudnienia. Nieodzowna jest kontrola wywiązywania się z kontraktów
zarówno przez byłych skazanych, jak i ich rodzin.
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Ogrom pracy i środków jest niewspółmierny do efektów. Niemniej poszczególne instytucje
podejmują szereg działań mających na celu rozwiązania podstawowych problemów osób
skazanych.
Kompetencje Służby Więziennej i instytucji pomocowych ze względu na potrzeby osób
pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych
POTRZEBY SKAZANYCH
Kompetencje Służby Więziennej

Kompetencje instytucji zewnętrznych
Brak dowodu osobistego

Udostępnia się skazanym formularze wniosków, wykonuje
fotografie i pomaga drogą korespondencyjną uzyskać
niezbędne dokumenty. Gotowy dokument doręcza się
skazanemu do podpisu i umieszcza w depozycie. Dowód
osobisty i inne zdeponowane dokumenty, pieniądze,
przedmioty wartościowe, odzież oraz rzeczy będące
własnością skazanego wydaje się w chwili zwolnienia. Koszty
korespondencji ponosi zakład karny.

Realizuje organ gminy, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta
terytorialnie właściwy ze względu na położenie zakładu
karnego, w którym przebywa skazany wnioskodawca.
Gotowy dokument tą samą drogą przekazywany jest do
zakładu karnego, w którym przebywa wnioskodawca.
Przekazywanie dokumentów odbywa się drogą pocztową
lub poprzez upoważnionych funkcjonariuszy.

Bezdomność
Skazani otrzymują wykazy placówek, umożliwia się im
kontakt telefoniczny albo za ich zgodą występuje w formie
pisemnej o zapewnienie miejsca w okresie przypadającym
na czas zwolnienia. W zależności od sytuacji ustala się formy
odpłatności, dojazdu i wyposażenia w artykuły, np. higieniczne lub sprzęt ortopedyczny.

Udostępniane są dane teleadresowe placówek prowadzących schroniska i noclegownie dla bezdomnych, a także dane
w formie broszur opracowywanych przez samorząd lokalny
i organizacje pozarządowe, np. biura porad obywatelskich
oraz tworzone przez wychowawców ds. pomocy
postpenitencjarnej.

Sprawy mieszkaniowe
Za zgodą skazanego dyrektor zakładu karnego może podjąć
interwencję w formie pisemnej w sprawie uregulowania
spraw mieszkaniowych, zwłaszcza jeżeli skazany zamieszkuje samotnie, jest nieporadny w kontaktach z urzędami,
niepełnosprawny lub nie otrzymał odpowiedzi na swoje
wcześniejsze pismo. Skazany bez pośrednictwa dyrektora
zakładu karnego może nawiązać kontakt korespondencyjny
lub telefoniczny z administracją mieszkaniową w sprawie:

•
•
•
•
•

zabezpieczenia swego mieszkania,
ustalenia zasad regulowania czynszu,
ugody w związku z postępowaniem sądowym o eksmisję,
złożyć wniosek o przydział mieszkania z zasobów gminy,
złożyć wniosek o uzyskanie dopłaty do czynszu itp.

Administracja mieszkaniowa lub zarządca właściwy ze
względu na położenie lokalu mieszkalnego, do którego
skazany ma tytuł prawny. Jeżeli skazany jest zatrudniony
odpłatnie lub ma inne wpływy, na jego wniosek zakład
karny przesyła należności czynszowe na ustalony adres.
Udostępnia się formularz wniosku obowiązujący w gminie.
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POTRZEBY SKAZANYCH
Kompetencje Służby Więziennej

Kompetencje instytucji zewnętrznych

Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
Za zgodą skazanego, jeżeli jest osobą samotną, niezdolną
do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek lub stan
zdrowia oraz spełniającą kryteria określone w przepisach
ustawy o pomocy społecznej, gromadzi się wymaganą
dokumentację, którą przesyła się do powiatowego centrum
pomocy rodzinie właściwego ze względu na ostatnie miejsce
zamieszkania.
W przypadkach nagłych wychowawca ds. pomocy
postpenitencjarnej w porozumieniu z ośrodkiem pomocy
społecznej poszukuje miejsca w schronisku zapewniającym
całodobową opiekę chorym. Służba Więzienna zapewnia
wykonanie dodatkowych badań lekarskich, wyposażenie
w odzież i obuwie, kserokopie np. historii choroby oraz
transport do DPS.

Pracownik socjalny terenowo właściwego ośrodka
pomocy społecznej przeprowadza na terenie zakładu
karnego wywiad środowiskowy ze skazanym. Strony ustalają
wzajemne obowiązki związane z przeniesieniem osoby
zwalnianej do DPS. Powiatowe centrum pomocy rodzinie
z ośrodkiem pomocy społecznej ustalają zasady odpłatności
wobec byłych skazanych, którzy nie mają własnego źródła
dochodu.

Orzecznictwo o niepełnosprawności
Część jednostek, na mocy zawartych porozumień ze starostwami, zapewnia warunki do pracy zespołów orzeczniczych
na terenie zakładów karnych. W pozostałych przypadkach
skazani są transportowani przez Służbę Więzienną do siedzib
zespołów lub lekarza orzecznika na wezwanie tych organów.
Wnioski w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności do
celów rentowych kompletuje się w trakcie odbywania kary.
Stosuje się druki formularzy przewidziane w przepisach
ogólnie obowiązujących. Druki papierowe pobiera się
z urzędów lub w formie elektronicznej ze stron internetowych tych urzędów i udostępnia skazanym.

Powiatowe zespoły orzekające o niepełnosprawności
bądź w trybie odwoławczym – wojewódzkie zespoły
orzecznicze ustalają z dyrektorem zakładu karnego/aresztu
śledczego terminy swoich posiedzeń wyjazdowych lub
z odpowiednim wyprzedzeniem powiadamiają skazanych
o terminie posiedzenia w ich sprawie w swojej siedzibie.
Decyzje przesyłają pocztą na adres zakładu karnego/aresztu
śledczego, z którego wysłano wniosek.

Więzienna służba zdrowia realizuje zalecenia odnośnie np.
rehabilitacji i wyposażenia w sprzęt ortopedyczny.

Orzecznictwo na potrzeby świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Dokumentację i niezbędne badania kompletuje się i wykonuje w zakładzie karnym. Wychowawca ułatwia uzyskanie
wymaganych druków formularzy i, w razie potrzeby, pomaga
je wypełnić, a także uzyskać wymagane dokumenty z innych
instytucji, np. świadectwa pracy. Dyrektor zakładu karnego
realizuje dodatkowe badania i zapewnia stawiennictwo
skazanego w siedzibie lekarza orzecznika, w terminie
ustalonym przez ZUS.

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwy ze
względu na położenie zakładu karnego przyjmuje wniosek
skazanego o przyznanie np. świadczeń rentowych lub
emerytalnych, renty socjalnej, rodzinnej. Korespondencję
kieruje do skazanego do zakładu karnego, z którego został
wysłany wniosek.
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POTRZEBY SKAZANYCH
Kompetencje Służby Więziennej

Kompetencje instytucji zewnętrznych
Poradnictwo prawne

Jednostki penitencjarne, w zależności od rodzaju spraw
zgłaszanych przez skazanych, organizują na terenie zakładów
karnych spotkania z przedstawicielami instytucji istotnych
dla regulowania spraw życiowych. Administracja zapewnia
salę, urządzenia audiowizualne i bezpieczeństwo osobom,
które zaprasza na spotkania ze skazanymi.
Niezależnie od zapewnienia informacji skazanym o niskiej
kulturze prawnej i nieporadnym w kontaktach z urzędami
pomaga się redagować pisma i, w miarę możliwości,
organizuje wyjścia do urzędów, w których skazani trenują
umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
np. składania wniosków o dowód lub o przydział mieszkania
z zasobów gminy.

Przedstawiciele terenowych oddziałów, m.in.:

•
•
•
•

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
wydziałów mieszkalnictwa,
powiatowych urzędów pracy,
ośrodków pomocy społecznej,

• biur porad obywatelskich,
na zaproszenie dyrektora zakładu karnego objaśniają
podczas bezpośrednich spotkań z zainteresowanymi
skazanymi regulacje prawne i tryb postępowania w danych
sprawach.

Zobowiązania alimentacyjne
Jeżeli skazany jest zatrudniony odpłatnie służba finansowa
zakładu karnego/aresztu śledczego, zgodnie z tytułem
wykonawczym, przesyła potrącone z wynagrodzenia raty
alimentacyjne do komornika lub bezpośrednio do wierzycielki, ale tylko do wysokości 40% przypadającej skazanemu
części wynagrodzenia za pracę. W praktyce jeżeli raty są
powyżej 150 zł miesięcznie, mimo potrąceń, skazanemu
powstają zaległości.

Wierzyciel, powziąwszy informację o pobycie dłużnika
w zakładzie karnym/areszcie śledczym winien przesłać lub
dostarczyć osobiście do sekretariatu dyrektora wyrok wraz
z klauzulą wykonalności. Jeżeli skazany dłużnik jest zatrudniony, zgodnie z oświadczeniem wierzycielki dział finansowy
przesyła potrącone należności alimentacyjne na wskazany
adres lub numer konta bankowego. Komornik przesyła tytuł
wykonawczy. W przypadku braku zatrudnienia wierzyciele
otrzymują stosowne zaświadczenie o braku możliwości
dokonywania potrąceń. Może to być podstawą do ubiegania
się o świadczenia alimentacyjne z innych źródeł.

Leczenie, protezy i środki pomocnicze dla niepełnosprawnych
W trakcie odbywania kary są realizowane bezpłatnie
przez więzienną służbę zdrowia lub, w przypadku braku
możliwości zapewnienia właściwego leczenia na koszt
więziennictwa, w pozawięziennych placówkach opieki
zdrowotnej. Zalecenia lekarza okulisty oraz ortopedy
odnośnie wyposażenia w środki ortopedyczne realizowane
są ze środków budżetowych więziennictwa lub Funduszu
Pomocy Postpenitencjarnej. Z chwilą opuszczenia zakładu
karnego byli skazani, jeżeli nie mają ubezpieczenia z tytułu
np. pobierania renty, emerytury, zatrudnienia, itp., stają się
osobami nieubezpieczonymi.

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej udzielają świadczeń
finansowanych ze środków publicznych osobom nieubezpieczonym spełniającym kryterium dochodowe.
Powiatowe urzędy pracy, w przypadku zarejestrowania
się i uzyskania statusu bezrobotnego, opłacają składki na
ubezpieczenie zdrowotne.
Ośrodki pomocy społecznej opłacają składki za pozostałe
osoby spełniające kryterium dochodowe.
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POTRZEBY SKAZANYCH
Kompetencje Służby Więziennej

Kompetencje instytucji zewnętrznych
Bezrobocie i zatrudnienie

Długotrwale bezrobotnym zapewnia się, za ich zgodą,
udział w programie więziennych klubów pracy i szkoleniach
zawodowych oraz umożliwia uzyskanie doświadczeń
zawodowych poprzez pracę nieodpłatną na rzecz
samorządów lokalnych. W miarę możliwości zakład karny
zapewnia zatrudnienie odpłatne, w pierwszej kolejności
skazanym zdolnym do pracy, posiadającym zobowiązania
finansowe, np. alimentacyjne.

Powiatowy Urząd Pracy – doradcy zawodowi i liderzy
klubów pracy
Instytucje samorządowe, np. szkoły, przedszkola, domy
pomocy społecznej, ośrodki sportowe i placówki kulturalne,
drogi, cmentarze, lasy, parki, schroniska dla zwierząt, stają
się miejscami, gdzie skazani wykonują pracę nieodpłatnie.
Organizacje sektora pozarządowego prowadzące działalność charytatywną również mogą zatrudniać skazanych do
pracy nieodpłatnej, np. w hospicjach.
Kontrahenci zewnętrzni (przedsiębiorcy prywatni),
zatrudniając skazanych w trakcie odbywania wyroku,
niejednokrotnie stają się ich pracodawcami po odbyciu kary.

Brak odzieży, obuwia, środków finansowych
W chwili zwolnienia dyrektor zakładu karnego udziela
zapomogi odzieżowej oraz zapewnia środki pieniężne
na dojazd do miejsca zamieszkania lub pobytu, w razie
potrzeby wydawana jest paczka z żywnością oraz leki, jeżeli
skazany tego wymaga, np. diabetycy. Stan wyposażenia
skazanego oraz potrzeby po zwolnieniu odnotowywane
są w dokumencie wydawanym osobie zwalnianej –
Świadectwo zwolnienia

Kurator sądowy dla osób dorosłych powołany z ramienia
sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania lub pobytu udziela niezbędnych świadczeń
przez pierwsze trzy miesiące po zwolnieniu.
Ośrodki pomocy społecznej udzielają pomocy zgodnie
z trybem i zasadami określonymi w ustawie o pomocy
społecznej.
Organizacje pozarządowe, zgodnie ze specjalizacją,
udzielają różnej pomocy na podstawie własnych kryteriów.

2.7.4. Kompetencje służby więziennej i instytucji zewnętrznych
wobec rodzin osób pozbawionych wolności i zwalnianych
z zakładów karnych i aresztów śledczych
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Służba Więzienna nie udziela bezpośrednich
świadczeń typu pomocowego na rzecz rodzin skazanych. Poprzez realizację poszczególnych funkcji wobec skazanych ma jednak wpływ na sytuację rodziny, zwłaszcza gdy skutki
przestępstwa godziły w jej dobro, np.: przemoc fizyczna, ekonomiczna, groźby karalne,
kradzieże i niszczenie mienia, narażanie na niebezpieczeństwo z powodu ryzykownych
kontaktów ze środowiskiem przestępczym – izolując skazanego zapewnia bezpieczeństwo
fizyczne rodzinie.
W trakcie odbywania kary organizuje się szereg przedsięwzięć z udziałem skazanych ojców
i matek z deficytami prawidłowych zachowań rodzicielskich, uprzednich ofiar przemocy
i powielających zachowania z udziałem przemocy w swoich związkach. Umożliwia się im
udział w programach, np. edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców przemocy, treningu
zastępowania agresji lub treningu dla ofiar przemocy. Zapewnia się podtrzymanie więzi
w rodzinach, ułatwia pełnienie przez skazanych podstawowej roli ojca i polepsza wizerunek
rodziców, ukazując skazanych jako uczniów, pracowników, absolwentów kursów zawodowych, autorów prac artystycznych i rękodzieła. W sytuacjach tego wymagających Służba
Więzienna inicjuje lub współpracuje z instytucjami środowiska zewnętrznego na rzecz
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bezpieczeństwa prawnego, fizycznego i materialnego rodziny. Poniższe zestawienie ukazuje
podział kompetencji ze względu na najczęściej identyfikowane potrzeby rodzin skazanych.
Kompetencje Służby Więziennej i instytucji zewnętrznych ze względu na potrzeby rodzin
osób pozbawionych wolności i zwalnianych z zakładów karnych
POTRZEBY RODZIN
Kompetencje Służby Więziennej

Kompetencje instytucji zewnętrznych

Podtrzymanie więzi i modelowanie zachowań rodzicielskich
W trakcie odbywania kary zapewnia się skazanym i ich
rodzinom:

• odpowiednie warunki do realizacji widzeń,
• organizację w sali widzeń kącika zabaw dla małych
dzieci,

• organizację spotkań z rodzinami skazanych w trakcie
terapii odwykowej lub dla uczących się w szkołach,

• mozliwość korzystania z systemu przepustkowego.

Zawodowy kurator sądowy, na wniosek dyrektora
zakładu karnego, sporządza wywiad środowiskowy
w rodzinie skazanego ubiegającego się o przepustkę lub
warunkowe zwolnienie.
Ustala warunki powrotu skazanego, zwłaszcza gdy dokonał
przestępstwa na szkodę najbliższych. Przygotowuje
środowisko do powrotu skazanych za przestępstwa
szczególnie potępiane społecznie.
Współrealizatorami są:

•
•
•
•
•
•

regionalne centra kultury,
ośrodki sportowe,
parafie,
szkoły,
ośrodki terapii uzależnień,
organizacje pozarządowe, itp.

Trudności materialne rodziny
Zatrudnienie i umożliwienie bez wyroku sądowego
przesyłania części zarobków rodzinie.
Przekazywanie rat alimentacyjnych.
Wydawanie za zgodą skazanego zaświadczeń o:

•
•
•
•
•
•

Zawodowy kurator sądowy może udzielić pomocy rodzinie
skazanego przez pierwsze trzy miesiące od osadzenia,
a także osobie zwolnionej przez pierwsze trzy miesiące od
opuszczenia zakładu karnego.

pobycie w jednostce,

W wyjątkowych sytuacjach pomoc może być udzielona
w okresie do 6 miesięcy w formie materialnej, np.:

osiąganych zarobkach,

• bony żywnościowe, talony do sklepu lub w formie

braku zatrudnienia,
stanie konta,
uczestnictwie w terapii uzależnień,
wynikach w nauczaniu.

pieniężnej na określony cel, np. spłatę zadłużenia
czynszowego,

• opłata kosztów kursów zawodowych dla partnerek
życiowych skazanych,

• dopłaty do zorganizowanego wypoczynku wakacyjnego
dzieci skazanych.
Kurator, aktywizując zawodowo członków rodziny
skazanego, współpracuje z właściwymi powiatowymi
urzędami pracy.
Wspomagając materialnie rodzinę sprawę przekazuje
właściwemu ośrodkowi pomocy społecznej.
Pomoc mieszkaniową dla rodzin skazanych realizuje
w porozumieniu z administracją domów mieszkalnych,
przekazując ustalone kwoty na konto zarządcy.
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POTRZEBY RODZIN
Kompetencje Służby Więziennej

Kompetencje instytucji zewnętrznych
Trudna sytuacja rodzinna

Za zgodą skazanego powiadamia się właściwy ośrodek
pomocy społecznej o potrzebach bytowych jego rodziny,
trudnościach wychowawczych, zdrowotnych itp.

Po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego Ośrodek Pomocy Społecznej postępuje zgodnie
z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Poprawa relacji w rodzinie
Umożliwienie zmiany jakości funkcjonowania rodziny
poprzez zapewnienie oddziaływań terapeutycznych dla
skazanych uzależnionych oraz kierowanie skazanych
do programów edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców
przemocy w rodzinie.

Administracja więzienna pozyskuje materiały informacyjne ze specjalistycznych ośrodków wsparcia oraz np.
z Centrum Praw Kobiet i w poczekalniach dla rodzin
udostępnia je współuzależnionym od przemocy.

Regulowanie problemów w rodzinach pozostających w gestii sądów rodzinnych
Wydawanie stosownych zaświadczeń, zgodnie
z wezwaniem sądu, w sprawach np.: To ograniczenia lub
powierzenia władzy rodzicielskiej, ustalenia alimentów,
w sprawach rozwodowych żaden.
Na wezwanie sądu dyrektor zapewnia konwój skazanego
w celu uczestniczenia w rozprawie.
Dyrektor zakładu karnego umożliwia wykonywanie
czynności prawnych np. notariuszowi, w sytuacji gdy
skazany chce wyrazić zgodę na wydanie dziecku dowodu
osobistego, paszportu, wyjazdu za granicę. Dyrektor
zakładu karnego nie jest stroną i w żaden sposób nie
uczestniczy w ugodzie zawieranej przed notariuszem ani
innymi organami.

Sędzia sądu rodzinnego lub kurator rodzinny sądu
miejscowego mogą przesłuchać/przeprowadzić wywiad
na terenie zakładu karnego, w którym przebywa skazany
i w ramach pomocy prawnej przekazać zebrane materiały
sądowi, w którym toczy się postępowanie.
Zgodnie z art. 102 Kkw skazany może bez cenzury
komunikować się: z organami ścigania, wymiarem
sprawiedliwości, innymi organami państwowymi
i samorządowymi oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Przekrój identyfikowanych problemów skazanych i ich rodzin dowodzi, że nie powstały
one z chwilą pozbawienia wolności jednego z jej członków. Większość skazanych i ich
bliskich obejmowanych interwencją socjalną przez funkcjonariuszy Służby Więziennej jest
wieloletnimi beneficjentami systemu pomocy społecznej. W sprawach karnych okresowo
włącza się kurator sądowy, a wraz z dorastaniem dzieci rodzinie towarzyszy kurator
rodzinny. Kompetencje instytucji w zakresie pracy socjalnej powielają się, obowiązki
różnych służb również kumulują się w tych samych środowiskach i ich problemach.
Służba Więzienna, z racji swoich ograniczeń, jest raczej rzecznikiem spraw skazanych
i tworzy pomost w rozwiązywaniu problemów w ich naturalnym środowisku. Więcej
kompetencji ma kurator sądowy, który także korzysta z systemu pomocy społecznej
i organów zatrudnienia.

2.8. Rola systemu pomocy społecznej
w readaptacji skazanych i pomocy rodzinom
Zakłady karne współpracują z instytucjami administracji rządowej i samorządowej,
kuratorami sądowymi oraz sektorem pozarządowym, a także kościołami i osobami
godnymi zaufania (art. 38 Kkw).
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Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej polega głównie na wzajemnej informacji
o osobach zwalnianych i ich rodzinach, m.in. o: terminie zwolnienia i potrzebach
socjalnych skazanego, bieżących potrzebach jego rodziny oraz o wywiązywaniu się przez
umawiające się strony z realizacji zadań statutowych sprzyjających readaptacji społecznej
skazanego. Praca na rzecz rodzin skazanych dotyczy głównie problemów przemocy
domowej, organizacji warsztatów w zakresie umiejętności wychowawczych, poradnictwa
nakierowanego na poprawę relacji i więzi z dziećmi, rozwiązywanie konfliktów. W tym
celu ośrodki pomocy społecznej nawiązują współpracę z kuratorami sądowymi, punktami
interwencji kryzysowej, komisjami ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, poradniami odwykowymi, punktami konsultacyjno-informacyjnymi dla ofiar przemocy domowej.
W zależności od potrzeb rodziny skazanych kierowane są do organizacji pozarządowych .

2.9. Rola kuratora sądowego
Szczególny tryb przygotowania do zwolnienia z udziałem kuratora sądowego i innych
podmiotów, w okresie 6 miesięcy przed spodziewanym warunkowym zwolnieniem lub
końcem kary określa art. 164 Kkw. Kurator sądowy oraz inne podmioty współpracujące ze
Służbą Więzienną ustalają ze skazanym zakres niezbędnej pomocy w społecznej readaptacji skazanego i sposób jej udzielenia. W grupie podmiotów są organizacje np. deklarujące
przyjęcie po zwolnieniu skazanego bezdomnego i zatrudnienie go w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej. Na określenie powyższych działań przyjął się termin „program
wolnościowy”. Tryb i zakres czynności kuratora związanych z realizacją programu wolnościowego zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r.
Kurator sądowy między innymi przygotowuje środowisko rodzinne i społeczne do powrotu
skazanego: współorganizuje pomoc postpenitencjarną poprzez rozpoznanie potrzeb
skazanego i jego rodziny oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania
trudności życiowych, współdziała ze skazanym i służbą penitencjarną zakładów karnych,
a ponadto organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami, których celem
działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych. W trakcie roku taki program
wolnościowy realizuje około 1,8 tys. skazanych.
Pomocy osobom opuszczającym zakłady karne udzielają zarówno zawodowi kuratorzy
sądowi, jak i kuratorzy społeczni. Zgodnie z art. 173 Kkw sądowy kurator zawodowy
organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji oraz kieruje pracą sądowych kuratorów społecznych i innych osób wykonujących dozór
samodzielnie lub z upoważnienia stowarzyszeń, organizacji.
Zasadniczo ten sam cel skazani współpracujący z personelem więziennym osiągają
w ramach Indywidualnego Programu Oddziaływania lub korzystając z pomocy wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej. Po opuszczeniu zakładu karnego, zwłaszcza w trybie
warunkowego zwolnienia, w ramach dozoru kurator sądowy koordynuje proces readaptacji społecznej skazanych. Postanawia o tym art. 173 § 1 Kkw, mianowicie: sądowy kurator
zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej
readaptacji oraz kieruje pracą sądowych kuratorów społecznych i innych osób wykonujących dozór samodzielnie lub z upoważnienia stowarzyszeń, organizacji i instytucji.
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Kuratorzy powinni pozostawać w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi. Generalnie
udzielają rodzinom skazanych pomocy w porządkowaniu relacji rodzinnych, zwłaszcza
jeżeli przestępstwo było dokonane na szkodę najbliższych (znęcanie, groźby karalne,
pobicia, nie alimentacja, niszczenie mienia i kradzieże, molestowanie seksualne dzieci
itp.). Występują w roli rzeczników do właściwych urzędów, np. w sprawach poprawy
warunków mieszkaniowych, uzyskania stałych świadczeń i zabezpieczenia potrzeb dzieci.
Kurator działa w porozumieniu z kuratorami rodzinnymi i administracją więzienną,
ponieważ kompetencje służb się nakładają.

2.10. Rola organizacji pozarządowych
w pomocy skazanym i ich rodzinom
W aktualnym stanie prawnym ustawodawca rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do
świadczenia pomocy skazanym i ich rodzinom, wskazując na stowarzyszenia, fundacje,
organizacje, a także kościoły i inne związki wyznaniowe, jak również osoby godne zaufania.
Rola sektora pozarządowego została na tyle doceniona, że w kodeksie karnym wykonawczym znajduje się przepis (art. 43), który stanowi, że stowarzyszenia, fundacje, organizacje
i instytucje, o których mowa w art. 38 § 1 Kkw, jak również kościoły i inne związki
wyznaniowe, mogą otrzymywać z funduszu przeznaczonego na pomoc postpenitencjarną
środki na udzielanie pomocy, w tym na zapewnienie czasowego zakwaterowania osobom
zwolnionym z zakładu karnego lub aresztu śledczego.
Podmioty sektora pozarządowego mogą składać stosowny wniosek do Ministra
Sprawiedliwości. W ramach porozumień z jednostkami penitencjarnymi ustalają one
zasady płynnego przejścia (mentalnego), ale także dojazdu do swojej siedziby osoby
opuszczającej zakład karny.
W praktyce jednostki współpracują z lokalnymi podmiotami, na ustalonych przez strony
zasadach, korzystając z zasobów własnych (kompetencji kadry), bazy lokalowej i środków
pozyskiwanych z różnych źródeł, także europejskich.
Udział w wykonywaniu kary pozbawienia wolności mają organizacje świeckie i wyznaniowe, ośrodki akademickie, przedstawiciele instytucji lokalnych działających w obszarze
przeciwdziałania patologiom oraz krzewiącym edukację i kulturę. Formy pomocy również
przeszły ewolucję z opiekuńczych, nad osobami bezradnymi i często chorymi, poprzez
wszelkie formy aktywizowania społecznego skazanych w trakcie odbywania kary.
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2.11. Dostępny zakres usług i świadczeń
Określony w Rozdziale III art. 41 Kkw, wprowadzający instytucję pomocy, nie określa
spójnego systemu obowiązującego wymienione w przepisie podmioty. Powołany przepis,
wprowadzając termin „powinny” ma bardziej formę postulatu wobec określonych grup
podmiotów wskazanych jako właściwe do udzielania uprawnionym niezbędnej pomocy
niż szczegółowej normy prawnej. Można wprawdzie przyjąć, że termin „powinien” jest
bliższy pojęciu „musi” niż „może”, a więc i bardziej obliguje niż dopuszcza uznaniowość
w stosowaniu pomocy. Jednak w kontekście użytych w przepisie określeń typu zawężającego, tj. „niezbędnej” i „doraźnej”, oraz oznaczenia szczególnej sytuacji, kiedy uprawnieni
mają trudności w podstawowych sferach funkcjonowania społecznego, a przede wszystkim braku przepisów wykonawczych wskazujących szczegółowy tryb i zasady realizacji
zadań przez wymienione podmioty, nie tworzy systemu krajowego.
Zatem tylko organy podległe Ministrowi Sprawiedliwości, tj. Służba Więzienna i kuratorzy
sądowi, mają określony przepisami wykonawczymi szczegółowy tryb i zasady udzielania
pomocy oraz określone źródło jej finansowania. Natomiast inne podmioty działają na
podstawie swoich przepisów, w ramach własnych budżetów, według zasad stosowanych
generalnie do ogółu obywateli, z nieznacznymi wyjątkami.
Wyjątkiem jest system pomocy społecznej, który w swojej ustawie ma stosowne zapisy
i organizacje pozarządowe otrzymujące z Ministerstwa Sprawiedliwości dotacje na swoją
działalność. Przepisy karno-wykonawcze dotyczące udzielania pomocy byłym skazanym
i ich rodzinom odwołują się do ustawy o pomocy społecznej, która w art. 7. pkt 12)
wskazuje w grupie uprawnionych do świadczeń osoby po zwolnieniu z zakładu karnego
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2.12. Pomoc skazanym opuszczającym
zakłady karne
2.12.1. Świadczenia przysługujące w chwili opuszczania
zakładu karnego lub aresztu śledczego
Dyrektor zakładu karnego, a w praktyce wychowawca grupy lub wychowawca ze specjalizacją pomoc postpenitencjarna, w okresie bezpośrednio poprzedzającym zwolnienie,
zgodnie z art. 166 § 2 Kkw, udziela skazanemu stosownych informacji o możliwościach
uzyskania niezbędnej pomocy. Obowiązek dotyczy udzielenia informacji o kompetencjach
instytucji środowiska otwartego.
Ustawa Kodeks karny wykonawczy, dopuszczająca udzielanie skazanym pomocy materialnej w chwili zwolnienia, wskazuje również w art. 166 § 3 na jej formę, maksymalną
wartość oraz okoliczności jej świadczenia. Przepis stanowi, iż w sytuacji, kiedy zwalniany
nie dysponuje wystarczającymi środkami własnymi i nie ma zapewnionych na wolności
dostatecznych środków utrzymania, może otrzymać w chwili zwolnienia kwotę do ⁄
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników lub jej odpowiedni ekwiwalent.
Zgodnie z art. 167a § 3 Kkw, jako ekwiwalent pomocy pieniężnej, osoba zwalniana,
w zależności od zdiagnozowanej w trakcie pobytu sytuacji socjalnej, otrzymuje stosowną
do pory roku odzież, bieliznę, obuwie, bilet na przejazd (do miejsca zamieszkania lub
pobytu np. w schronisku dla bezdomnych lub szpitalu), a także żywność na czas podróży.
Diagnoza socjalna obejmuje nie tylko zasoby materialne zwalnianego i jego najbliższej
rodziny, ale także właściwości osobiste sprzyjające samodzielnemu pokonaniu trudności
związanych z readaptacją społeczną.
Warto również wspomnieć, że zarobki skazanego i wszelkie środki finansowe stanowią
źródło oszczędności (potocznie zwane kasą żelazną) przeznaczonych na okres po zwolnieniu. Są one przekazywane skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego i powinny być
przeznaczone na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie do wysokości jednego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników. Ze środków tych nie prowadzi
się egzekucji i na wniosek skazanego można je przekazać na książeczkę oszczędnościową
lub indywidualne konto bankowe. Poza pomocą materialną skazany opuszczający zakład
karny otrzymuje swoje rzeczy, dokumenty. Stosuje się procedury stosowne do okoliczności
wymienionych w art. 167a Kkw, który stanowi:
§ 1. Przy zwolnieniu z zakładu karnego skazany otrzymuje, za pokwitowaniem, znajdujące się w depozycie dokumenty, pieniądze, przedmioty wartościowe i inne przedmioty, jeżeli nie zostały zatrzymane albo zajęte w drodze zabezpieczenia lub egzekucji.
§ 2. Skazany otrzymuje ponadto świadectwo zwolnienia z zakładu karnego oraz
zaświadczenie o zatrudnieniu. Skazany wymagający leczenia otrzymuje skierowanie
do lekarza specjalisty lub do szpitala, jeżeli takie są wskazania lekarskie oraz wyniki
wykonanych badań diagnostycznych niezbędnych dla dalszego postępowania leczniczego lub diagnostycznego.
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§ 3. Jako ekwiwalent pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 166 § 3, skazany może
otrzymać przy zwolnieniu stosowną do pory roku odzież, bieliznę, obuwie, bilet na
przejazd, a także artykuły żywnościowe na czas podróży. Decyzje w tym zakresie
podejmuje dyrektor zakładu karnego.
§ 4. Jeżeli osoba zwolniona z zakładu karnego wymaga leczenia szpitalnego, a jej stan
zdrowia nie pozwala na przeniesienie do publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
pozostaje ona na leczeniu w zakładzie karnym do czasu, gdy jej stan zdrowia pozwoli
na takie przeniesienie.
§ 5. Przepis § 4 ma zastosowanie, jeżeli osoba zwolniona wyraża zgodę na dalsze
leczenie w zakładzie karnym, co powinno być potwierdzone jej podpisem w indywidualnej dokumentacji medycznej. W razie niemożności wyrażenia tej zgody przez osobę
zwolnioną, decyzję o pozostawieniu jej na leczeniu w zakładzie karnym podejmuje
dyrektor zakładu karnego na wniosek lekarza. Wobec osoby, o której mowa w§ 4, stosuje się przepisy porządkowe obowiązujące w zakładzie karnym. Przepisy art. 118 § 1,
2 i 4 stosuje się odpowiednio.
Z punktu widzenia pomocy, jakiej mogą udzielić pracownicy socjalni, ważne jest świadectwo zwolnienia oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy podczas odbywania kary.
Świadectwo zwolnienia zawiera dane identyfikacyjne osoby zwolnionej, m.in.: informacje
o okresach pobytu w izolacji, wydanych rzeczach z depozytu, udzielonych świadczeniach
w trakcie pobytu oraz w chwili zwolnienia, a także wskazania odnośnie dalszej pomocy
w środowisku otwartym. Osoba ubiegająca się o pomoc winna, zgodnie z pouczeniem,
okazać się tym dokumentem. Zaświadczenie o wykonywaniu pracy otrzymują osoby
zatrudnione odpłatnie, na dodatkową prośbę również zaświadczenie na druku ZUS Rp-7.
Świadectwo zwolnienia oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy osoba zwolniona
winna okazać w urzędzie pracy w celu ustalenia świadczeń wynikających z przepisów
o zatrudnieniu.
Zdarza się, że osoby zwalniane „gubią” te dokumenty i trafiają do systemu pomocy społecznej w odległym okresie po opuszczeniu zakładu karnego. Kierownik ośrodka pomocy
społecznej na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej może skierować
zapytanie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o ustalenie zakładu karnego,
z którego taka osoba była zwolniona w celu odtworzenia niektórych dokumentów lub
innych danych niezbędnych do zastosowania określonej pomocy, np. kontynuacji leczenia
specjalistycznego.
Ten sposób ustalania miejsca pobytu osób pozbawionych wolności jest szczególnie
przydatny dla pracowników pomocy społecznej w związku z potrzebą nawiązania kontaktu
z dłużnikami alimentacyjnymi, rodzicami zobowiązanymi do pokrywania kosztów pobytu
dzieci w placówkach opiekuńczych, ustalania dodatków mieszkaniowych. Może być
również przydatny w rozwiązywaniu problemów rodzin skazanych odbywających długoletnie wyroki w związku z naliczaniem przez administrację mieszkaniową wysokości czynszu
w zależności od liczby zameldowanych w danym lokalu mieszkańców.
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2.12.2. Świadczenia finansowane z funduszu
pomocy pokrzywdzonym przestępstwem
oraz pomocy postpenitencjarnej
Przepisy normujące oddziaływania organów podległych Ministrowi Sprawiedliwości
tworzą elementy systemu pomocy osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom.
Źródłem finansowania pomocy udzielanej przez Służbę Więzienną, zawodowych
kuratorów sądowych oraz dotowane przez Ministra Sprawiedliwości wybrane organizacje
pozarządowe jest Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (dalej
jako Fundusz), który od 13 stycznia 2012 r. w związku z nowelizacją art. 43 Kkw zastąpił
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej.

2.12.3. Katalog świadczeń
Fundusz określa szeroki katalog świadczeń o charakterze ratowniczym (zapomogi rzeczowe, finansowe, świadczenia z grupy potrzeb medycznych, przejazdy do miejsca pobytu),
zabezpieczającym zasoby własne (dopłaty do czynszów, wsparcie edukacji, uzyskiwanie
dokumentów tożsamości), korygującym (terapia uzależnień i wszelkie programy
edukacyjno-korekcyjne adresowane do określonych grup skazanych wyodrębnionych ze
względu na podobne potrzeby w zakresie przygotowania do readaptacji społecznej), oraz
również aktywizującym i podnoszącym kompetencje społeczne, zwłaszcza na rynku pracy
(szkolenia zawodowe, wspieranie zatrudnienia nieodpłatnego sprzyjającego nabywaniu
doświadczeń i nawyków pracowniczych). Wykaz świadczeń znajduje się poniżej:

1 pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku
dla bezdomnych;

2 okresowa dopłata do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do
którego osoba ubiegająca się o pomoc ma tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby;

3 organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej;

4 organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

5 organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne,
mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, zwłaszcza agresji
i przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień;

6 zakup materiałów, narzędzi, wyposażenia i urządzeń oraz odzieży i obuwia ochronnego
niezbędnych do realizacji programów, o których mowa w pkt 5. oraz szkoleń i kursów
podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także wykonywania pracy nieodpłatnej;

7 pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją
leczniczą oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

8 pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
lub przejazdów do miejsca pobytu, nauki, terapii, pracy, zwłaszcza wykonywanej
nieodpłatnie;
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9 pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych
dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy;

10 pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do
udziału w programach, o których mowa w pkt 5., szkoleniach i kursach podnoszących
kwalifikacje zawodowe oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie;

11 pokrywanie kosztów grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach i kursach podnoszących
kwalifikacje zawodowe, programach wymienionych w pkt 5. oraz pracy nieodpłatnej;

12 promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji
skazanych, działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących
sytuacji osób skazanych;

13 pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej
w formie:
a) żywności lub bonów żywnościowych;
b) odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
c) biletów komunikacji publicznej;
d) leków, środków opatrunkowych i sanitarnych;
e) wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków
pomocniczych;
f) pomocy naukowych i dydaktycznych, książek i materiałów biurowych;
g) niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku
osobistego wspomagających funkcjonowanie społeczne w miejscu zamieszkania lub
pobytu, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym;
h) materiałów, narzędzi i wyposażenia niezbędnego do uczestnictwa w szkoleniu
zawodowym, wykonywania wyuczonego zawodu albo prowadzenia na własny
rachunek działalności gospodarczej;

14 w szczególnie uzasadnionych wypadkach udzielanie świadczeń pieniężnych, na
określony cel i okres wskazany przez organ udzielający pomocy.
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zawiera szereg regulacji
promujących aktywne przygotowanie skazanego do zwolnienia poprzez wzmocnienie
go w roli pracownika, zwłaszcza wykonującego pracę nieodpłatną na cele społeczności
lokalnej. Skazany zatrudniony na pojedynczym stanowisku, np. w hospicjum czy domu
pomocy społecznej, ze środków Funduszu może być ubezpieczony, otrzymać bilet miesięczny, odpowiednie ubranie, drugie śniadanie.
Ustawodawca definitywnie odchodzi zatem od pomocy jednorazowej w chwili zwolnienia,
na rzecz procesu przygotowania do readaptacji społecznej. Rozwiązania prawne, o ile będą
miały pokrycie w środkach finansowych, powinny przyczynić się do jeszcze lepszego przygotowania do readaptacji społecznej skazanych i, tym samym, odciążenia systemu pomocy
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społecznej. Zagrożeniem są jednak takie zjawiska społeczne jak bezrobocie, praktycznie brak
dostępu do tanich mieszkań i usług zdrowotnych.
Świadczenia udzielane osobom zwalnianym i ich rodzinom oraz rodzinom pozbawionych
wolności mają charakter doraźny. W praktyce oznacza to, że w przypadkach bardziej
złożonych główny ciężar wspomagania osób wchodzących w konflikt z prawem i ich rodzin
spoczywa na systemie pomocy społecznej, na zasadach określonych w obowiązującej
ustawie o pomocy społecznej. Stąd mało realne jest aby w najbliższym okresie nawet
młode wiekiem osoby opuszczające zakłady karne nie korzystały ze wsparcia materialnego
systemu pomocy społecznej, a skazani od pokoleń funkcjonujący w związkach przemocowych i ich współuzależnione od przemocy rodziny nie wymagały wieloletniego wsparcia
różnych instytucji.

2.12.4. Wybrany zakres usług oferowany osobom
opuszczającym zakłady karne przez inne instytucje
Część populacji osób opuszczających zakłady karne wymaga szczególnej troski i ponadstandardowego podejścia. Dotyczy to zwłaszcza osób z poważnymi deficytami psychospołecznymi, które to odpowiedzialne są za wchodzenie w konflikt z prawem i stanowią
przyczynę trudności w adaptacji społecznej po zwolnieniu. Obowiązujące unormowania
prawne pozwalają na stwierdzenie, że w polskim prawodawstwie funkcjonuje wiele
złagodzonych zasad nabywania uprawnień do niektórych świadczeń i usług oferowanych
w ramach polityki społecznej państwa osobom opuszczającym zakłady karne. Odnosi się
to do najistotniejszych sfer samodzielnego życia, tj.: zatrudnienia, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i szeroko rozumianej pomocy społecznej.
Z uwagi na rozproszenie przepisów prawnych wprost odnoszących się do osób skazanych
i zwalnianych z zakładu karnego warto dokonać ich przeglądu według kryterium usług
(oferty pomocowej).
Zakres podstawowych usług istotnych w readaptacji społecznej osób opuszczających
zakłady karne w obowiązującym systemie polityki społecznej
Podmiot
wspomagający,
zakres usług
Powiatowy urząd
pracy

Podstawa prawna działania
– wyciąg z obowiązujących przepisów
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, ze zm.)
art. 34a

Zatrudnienie

ust. 1. Powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy określonej w ustawie, może przygotować
indywidualny plan działania dla bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu doprowadzenia do
podjęcia przez niego odpowiedniej pracy.
ust. 3. Przygotowanie indywidualnego planu działania jest obowiązkowe dla:
pkt 5) bezrobotnego, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia

ROZDZIAŁ 2

SYSTEM POMOCY NA RZECZ OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE I ARESZTY ŚLEDCZE

Podmiot
wspomagający,
zakres usług
Powiatowy urząd
pracy
Zasiłek dla
bezrobotnych

Podstawa prawna działania
– wyciąg z obowiązujących przepisów
art. 71.
ust. 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni
od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75,
jeżeli:
pkt 2) skazany wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary
pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.
ust. 3. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów
śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem
wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365
dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła
kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przed pozbawieniem
wolności oraz 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności.
W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku po zwolnieniu z zakładu karnego
lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku
przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

Centrum Integracji
Społecznej lub klub
integracji społecznej.
Organem założycielskim dla Centrum
Integracji Społecznej
może być wójt,
burmistrz, prezydent
miasta lub organizacja
pozarządowa
Indywidualny
program zatrudnienia
socjalnego lub zatrudnienie wspierane
dla absolwentów
Centrum Integracji
Społecznej

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225)
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zatrudnienia socjalnego.
2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:
1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej;
2) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa
odwykowego;
3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy;
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem. Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej obejmują warsztaty i szkolenia umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych osobom bezrobotnym,
zaliczanym do grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby bezrobotne,
niepełnosprawne,
zwalniane z zakładów
karnych, osoby po
terapii odwykowej

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 94, poz. 651)

Organizacje pozarządowe, kościelne,
osoby prawne

2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1−4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122, poz. 1143, z późn. zm. 4),

Podjęcie działalności
gospodarczej

Art. 4. (1) 1. Spółdzielnię socjalną mogą założyć:
1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001, z późn. zm. 3),

3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776,
z późn. zm. 5)
– posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
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Podmiot
wspomagający,
zakres usług
Organ emerytalno-rentowy (ZUS)
Źródło utrzymania
osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych
do pracy

Podstawa prawna działania
– wyciąg z obowiązujących przepisów
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003r. nr 135, poz. 1268)
Art. 4. 1. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
1) przed ukończeniem 18. roku życia;
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Art. 8. 1. Renta socjalna nie przysługuje za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary
pozbawienia wolności.
2. Osoba tymczasowo aresztowana lub odbywająca karę pozbawienia wolności jest obowiązana
niezwłocznie powiadomić właściwy organ wypłacający rentę socjalną o tymczasowym
aresztowaniu lub o odbywaniu kary pozbawienia wolności. Obowiązek ten spoczywa również na
dyrektorze aresztu lub zakładu karnego.
3. Osobie, o której mowa w ust. 2, samotnie gospodarującej, nieposiadającej innego przychodu
i niemającej prawa do renty rodzinnej, która jest właścicielem lokalu mieszkalnego (domu
jednorodzinnego), której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub która jest najemcą lokalu
mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, innych jednostek samorządu
terytorialnego albo stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych,
może być wypłacane 50% kwoty renty socjalnej, jeżeli zobowiąże się pisemnie, że z kwoty
tej będzie dokonywała opłat z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny (dom
jednorodzinny), a w lokalu (domu jednorodzinnym) nie przebywają inne osoby.
4. Z kwoty określonej w ust. 3 nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Organ rentowy

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, ze zm.)

Uprawienia z ubezpieczenia społecznego –
zaliczenie do wysługi
emerytalno-rentowej
okresów zatrudnienia
w trakcie pozbawienia
wolności, jak również
okresów opłacania
składek

Art. 6. ust. 1. Okresami składkowymi są następujące okresy:
1) ubezpieczenia;
2) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach
o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, w przepisach wymienionych w art. 195
pkt 1−4 i 8, w przepisach o adwokaturze, w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu oraz w przepisach o pomocy społecznej;
8) osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy
skazania, albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1956 r. za działalność polityczną;
ust. 2. Za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r.
następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne, albo za które
nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne:
4) pracy wykonywanej w czasie odbywania na obszarze Państwa Polskiego kary pozbawienia
wolności, kary aresztu za wykroczenie oraz w czasie tymczasowego aresztowania – w wymiarze
czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy określonego dla takiej pracy;
6) czasowego pozostawania bez pracy na obszarze Państwa Polskiego z powodu niemożności jej
otrzymania lub niemożności podjęcia szkolenia zawodowego, w tym okresy pobierania zasiłków
z funduszu aktywizacji zawodowej, zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków szkoleniowych
wypłaconych z Funduszu Pracy;
8) internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
(Dz.U. nr 29, poz. 154; Dz.U. z 1982 r. nr 3, poz. 18 oraz Dz.U. z 1989 r. nr 34, poz. 178);
Ad. pkt 4) dla osób pozbawionych wolności – zaświadczenie zakładu karnego lub aresztu
śledczego według wzoru ustalonego przez ZUS.
Zaświadczenie Rp-7 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wydaje służba finansowa na prośbę
skazanego.
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Podmiot
wspomagający,
zakres usług
Miejski, Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej, Powiatowe
Centra Pomocy
Rodzinie

Podstawa prawna działania
– wyciąg z obowiązujących przepisów
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362)
Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;

Świadczenia z pomocy
społecznej

4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
pkt 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
Najczęściej udzielana pomoc to: zasiłki celowe, okresowe, celowe specjalne, zasiłki stałe; składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne; praca socjalna; zapewnienie schronienia w schronisku lub noclegowni; pomoc rzeczowa oraz zapewnienie ubrania i posiłku. Realizacja Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności oraz Kontraktów Socjalnych, jako skutecznych dla
uzyskania możliwości samodzielnego funkcjonowania i przezwyciężania problemów.
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Podmiot
wspomagający,
zakres usług

Podstawa prawna działania
– wyciąg z obowiązujących przepisów

Organ administracji
samorządowej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 50, poz. 259)

Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta)
gminy właściwej
ze względu na
miejsce zamieszkania
świadczeniobiorcy

Art. 2. ust.1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

Świadczenia opieki
zdrowotnej

1) osoby objęte powszechnym — obowiązkowym i dobrowolnym
ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”,
2) inne niż ubezpieczeni osoby, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe,
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r.
nr 115, poz. 728), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy,
na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.
Art. 54. ust. 1. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. ust. 7.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje
przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji.
W przeciwieństwie do wielu przepisów, gdzie osoby skazane zwalniane z zakładów karnych są
wymienione jako jeden z podmiotów uprawnionych do określonych świadczeń, w przypadku
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych byli
więźniowie muszą spełniać inne kryteria, np. wymienione w art. 66 ust. 1, pkt 24 (bezrobocie),
pkt 26 (zasiłek stały), pkt 29 (wychodzenie z bezdomności), pkt 30 (zatrudnienie socjalne).
Byli skazani nieubezpieczeni nie mają dostępu do poradni psychologicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Mogą zwrócić się o pokrycie kosztów wizyty w gabinecie prywatnym
do zawodowego sądowego kuratora dla dorosłych, sądu rejonowego właściwego ze względu na
miejsce swego zamieszkania, w okresie pierwszych 3 miesięcy po zwolnieniu. W uzasadnionych
wypadkach okres ten może być przedłużony do 6 miesięcy. Pomoc psychologiczną świadczą także
organizacje pozarządowe, które otrzymują od Ministra Sprawiedliwości środki z Funduszu Pomocy
Postpenitencjarnej.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. akt III CZP 103/08, stanowi, co
następuje:
– osoba, której udzielono przerwy w wykonaniu kary na podstawie art. 153 § 1 Kkw nie jest
skazanym uprawnionym do bezpłatnej opieki medycznej określonej w art. 115 § 1 Kkw (z budżetu
więziennictwa),
– osoba przebywająca na wolności (nawet skazana) sama odpowiada za zapewnienie sobie
warunków życia, a w sytuacjach trudnych powinna jej zostać zapewniona pomoc w trybie ustawy
o pomocy społecznej.
Zdaniem Sądu Najwyższego powyższe stanowisko jest zgodne z zasadą równości wobec prawa
oraz równego traktowania przez władzę publiczną (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP), gdyż pogląd przeciwny prowadziłby do nieuzasadnionego uprzywilejowania osób skazanych na karę pozbawienia
wolności. Koszty świadczeń spełnionych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ponosi Narodowy
Fundusz Zdrowia. Pogląd ten dotyczy nie tylko świadczeń dla osób ubezpieczonych, lecz także
świadczeń dla osób nieubezpieczonych.
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Podmiot
wspomagający,
zakres usług
Specjalistyczne ośrodki
wsparcia
Przeciwdziałanie
przestępczości
i ochrona ofiar

Podstawa prawna działania
– wyciąg z obowiązujących przepisów
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu
podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków
prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. nr 50, poz. 259)
§ 5. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są
kierowane w szczególności do:
1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających
karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, albo wobec których sąd warunkowo zawiesił
wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia
od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych
albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić
uzupełnienie podstawowej terapii;
3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie
korekcyjno-edukacyjnym.

Gmina
Mieszkanie

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733). Prawo miejscowe, np. uchwała Rady Miejskiej, może
wskazywać byłych skazanych jako uprzywilejowanych w ubieganiu się o lokal z zasobów gminy.
Lokale pozostające w zasobach gminy dzielą się na kilka typów:

• Lokal zwykły – mieszkanie. Przy zawieraniu umowy najmu takiego lokalu może być pobrana
kaucja, która nie może być wyższa niż 12-krotność czynszu.

• Lokal socjalny – musi nadawać się do zamieszkania, na jednego mieszkańca ma przypadać co
najmniej 5 m2 powierzchni pokoju, a gdy osoba mieszka sama – 10 m2. Może mieć obniżony
standard (np. łazienkę na klatce schodowej).

• Lokal zamienny – musi znajdować się w tej samej miejscowości co poprzednie mieszkanie, mieć
takie same urządzenia techniczne i podobną powierzchnię.
O lokal socjalny mogą ubiegać się osoby eksmitowane, spełniające pewne warunki: kobiety
w ciąży; małoletni, niepełnosprawni, ubezwłasnowolnieni oraz osoby sprawujące nad nimi
opiekę; obłożnie chorzy; emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania pomocy
społecznej; bezrobotni.
Do czasu zaproponowania przez gminę lokalu socjalnego uprawnionej osobie nie można jej
eksmitować z dotychczas zajmowanego mieszkania. Przepisów o konieczności zapewnienia lokalu
socjalnego eksmitowanemu z wymienionej grupy nie stosuje się, gdy powodem eksmisji jest
znęcanie się nad rodziną. Gmina może też sama przyznać lokal socjalny osobom:

• nieposiadającym samodzielnego lokalu, w szczególności pełnoletnim wychowankom
opuszczającym domy dziecka lub inne placówki opiekuńczo-wychowawcze bądź opuszczającym
zakłady karne;

• bezdomnym;
• mieszkającym w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej
przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;

• „niemogącym zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych w inny sposób”. (warunkiem jest tu
ubóstwo – gdy dochód na osobę nie przekracza kwoty najniższej emerytury).
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3. Praca socjalna jako metoda
pracy wzmacniająca proces
readaptacji społeczno-zawodowej z osobami
opuszczającymi zakłady
karne i areszty śledcze
…

3.1. Misja pracy socjalnej
Powszechnie znaną i oficjalnie akceptowaną misją pracy socjalnej jest zmiana społeczna,
która w efekcie świadomie podejmowanych i planowo prowadzonych działań ma być
wywołana na poziomie jednostki, rodziny, grupy społecznej, społeczności, a pośrednio
– także na poziomie całego społeczeństwa. Pracę socjalną należy zatem traktować jako
jeden z instrumentów zmiany społecznej, pozostający w dyspozycji społeczeństwa i jego
politycznej reprezentacji – państwa oraz pracowników socjalnych jako agentów tej zmiany.
Tak pojmowana misja pracy socjalnej nabiera szczególnego znaczenia w kontekście pracy
socjalnej z osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze. Wyjście na wolność,
pozostawanie „bez pracy” jest bezspornym faktem wymagającym zmiany społecznej
w życiu jednostki i rodziny, nakreślającym jednocześnie precyzyjne cele pracy socjalnej.
Dla każdego człowieka podstawową wartością jest niezależność, którą uzyskuje dzięki
pracy. Praca nie jest wartością jednowymiarową, przynoszącą korzyści wyłącznie
ekonomiczne. Z punktu widzenia rozwoju społecznego najważniejsze znaczenie ma
ta jej wartość, która stanowi o budowaniu kapitału społecznego. Udział w relacjach
społecznych wzmacnia tożsamość jednostki, podnosi jej samoocenę, ułatwia korzystanie
z pewnych zasobów społecznych, takich jak: wymiana informacji, dóbr i usług na zasadach
wzajemności.
Wymagania wynikające z przeobrażeń społecznych w kierunku społeczeństwa usługowego
i opartego na wiedzy, motywujące do stałego podnoszenia umiejętności i pełnego angażowania się w życie rodzinne, społeczne i zawodowe powodują, że problem wykluczenia
społecznego jest we współczesnym świecie ogromnym wyzwaniem dla polityki społecznej,
w tym pracy socjalnej.
Polityka rynku pracy, zgodnie z zapisami Europejskiej Strategii Zatrudnienia, a także
Strategii Lizbońskiej, której jest kluczowym składnikiem, powinna być zorientowana
bardziej na promocję zatrudnienia niż ograniczanie poziomu bezrobocia i łagodzenia jego
negatywnych skutków. Takie przeorientowanie podejścia wobec polityki rynku pracy na
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poziomie lokalnym czy globalnym automatycznie wyznacza zadania dla władz i służb publicznych na różnych szczeblach zarządzania. Polegają one na położeniu znacznie większego
nacisku na zwiększanie zdolności pracowników do zatrudnienia na bardzo dynamicznie
zmieniającym się rynku – poprzez inwestycję w ich wiedzę, umiejętności oraz zdolności
interpersonalne. Wydaje się, że w ten sposób można zapewnić elastyczność w reagowaniu
na warunki zatrudnienia i tym samym – bezpieczeństwo socjalne.
Z drugiej strony zmian wymagają organizacja i zarządzanie instytucji działających w tym
obszarze polityki społecznej, jak też kompetencje realizujących tę politykę pracowników.
W tym kontekście misją pracy socjalnej wobec osób opuszczających zakłady karne i areszty
śledcze wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, często pozostających bez pracy jest „odtworzenie zdolności osób pozostających bez pracy do zatrudnienia oraz osiągnięcie przez nich samodzielności życiowej, ekonomicznej i społecznej”.
Osoby, które odbyły karę pozbawienia wolności, opuszczają zakłady karne i areszty
śledcze i wchodzą na trudną drogę nowego życia. Poza procesem readaptacji do otoczenia
społecznego sytuacja tej grupy generuje wiele dodatkowych problemów społecznych
i zawodowych, takich jak: brak ofert pracy, stygmatyzacja społeczna, problemy z integracją
społeczną, skłonność do kontynuacji życia przestępczego i wiele innych.
Grupa byłych więźniów jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie, ale jednym z podstawowych jej problemów jest silna stygmatyzacja społeczna. Jej przyczyny są związane
z dwoma obszarami: społecznym i zawodowym. Problemy byłych więźniów w obszarze
społecznym polegają na stereotypowym postrzeganiu tej grupy, opartym na lęku i niechęci. Efektem takiej postawy jest brak wsparcia, zarówno psychicznego, jak i materialnego
dotyczącego pomocy w znalezieniu mieszkania, uzyskania źródła dochodu. Powrót do
środowiska przestępczego działa na więźnia zazwyczaj demotywująco.
Kolejnym problemem jest brak umiejętności brania odpowiedzialności za własne życie,
szczególnie po odbyciu długich wyroków. U więźniów często występują również problemy
z alkoholem, narkotykami i innymi uzależnieniami, a także wynikające z nich zaburzenia
emocjonalne i psychiczne. Z kolei problemy w obszarze zawodowym związane są przede
wszystkim z brakiem nawyku pracy, odpowiedzialności, udokumentowanych kwalifikacji,
a czasami również w ogóle z brakiem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

3.2. Cele pracy socjalnej
Praca socjalna jest tym obszarem działalności, w którym szczególne znaczenie przypisywane jest potrzebom i wartościom ludzkiej egzystencji. Jedną z ważniejszych wartości jest
praca, która gwarantuje osiąganie dochodów, zabezpieczenie potrzeb egzystencjalnych
i rozwojowych oraz pewną stabilizację życiową. Brak pracy negatywnie wpływa na warunki
życia, a naturalnym dążeniem człowieka jest posiadanie zatrudnienia i możliwość zarobkowania. Skomplikowany układ relacji i stosunków społecznych stwarza sytuacje, które
ograniczają ludziom dostęp do tej wartości. Wielu z nich nie ma dostępu do pracy mimo
podejmowanych starań, inni w obawie przed niepowodzeniem często nie podejmują
starań, wycofując się na margines życia społecznego. W konsekwencji jedni i drudzy
doświadczają trudności, których sami nie są w stanie pokonać i wymagają wsparcia
powołanych do tego instytucji.
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Jedną z takich możliwości gwarantuje pomoc społeczna przez świadczenie pracy socjalnej.
O ile celem instytucji rynku pracy jest pełne i produktywne zatrudnienie osób, o tyle celem
głównym instytucji pomocy społecznej jest przygotowanie do pełnienia odpowiednich ról
społecznych i zawodowych. Tak zdefiniowany cel wpisuje się w treść zapisu art. 6 pkt 12
ustawy o pomocy społecznej, w którym praca socjalna została określona jako działalność
zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról
społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pomoc świadczona
w ramach pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy postrzegana przez
pryzmat tak postawionego celu powinna przyczynić się do realizacji następujących celów
szczegółowych:


zdobycia zdolności adaptacyjnych w środowisku pracy i środowisku sąsiedzkim,



wzrostu własnych umiejętności zawodowych i interpersonalnych,



rozwoju aspiracji i konkretyzacji planów życiowych,



poprawy funkcjonowania psychospołecznego, w tym wzrostu samooceny,



samodzielności w rozwiązywaniu własnych problemów,



wzrostu odpowiedzialności za własne życie.

3.3. Zasady pracy socjalnej
W realizacji działań wspierających i aktywizujących na rzecz osób opuszczających zakłady
karne i areszty śledcze należy uwzględnić podstawowe zasady funkcjonowania społecznego oraz zasady pracy socjalnej, a szczególnie:


zasadę wzajemnego zaufania i akceptacji – opartą na zasadach tolerancji,
poszanowania godności, swobody wyboru wartości i celów życiowych;



zasadę indywidualizacji – podmiotowego podejścia do klienta, uwzględniającą
indywidualne cechy osobowości klienta, jego potencjał, możliwości rozwojowe,
ograniczenia oraz inne aspekty ważne dla budowania relacji współpracy w pokonywaniu życiowych trudności;



zasadę wzmacniania (empowerment) kompetencji i możliwości rozwojowych
klienta – wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego
funkcjonowania;



zasadę poufności – respektowania prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych od klienta bez jego wiedzy i zgody osobom trzecim (z wyłączeniem wyjątków
wynikających z przepisów obowiązującego prawa);



zasadę prawa do samostanowienia – prawo klienta do wolności i odpowiedzialności za swoje życie, gwarantujące osobom uczestnictwo w działaniach prowadzących do aktywizacji oraz podejmowaniu samodzielnych decyzji dotyczących
wyboru właściwej formy aktywizacji;
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zasadę udostępniania zasobów – zobowiązanie pracownika socjalnego do
poszukiwania możliwości zaspokojenia uzasadnionych potrzeb klientów związanych
z przyczyną korzystania z pomocy społecznej i udzielania informacji w tym zakresie;



zasadę neutralności – poszukiwania przyczyn i sposobów rozwiązań związanych
z sytuacją problemową, niezależnie od poglądów i postaw przyjmowanych przez
osoby pomagające;



zasadę obiektywizmu (nieoceniania) – wszechstronnego, opartego na profesjonalnej wiedzy rozpatrywania każdej sytuacji, niedokonywania osądów podczas
analizy sytuacji, która jest przyczyną korzystania przez klienta z usług pomocy
społecznej;



zasadę dobra rodziny i poszczególnych jej członków – uwzględnienia w postępowaniu pomocowym korzyści poszczególnych członków środowiska rodzinnego;



zasadę efektów odłożonych w czasie – zakładająca, że nie wszystkie podejmowane działania muszą od razu przynieść widoczną zmianę.

3.4. Strategie działania w pracy socjalnej
Potrzeba nowego modelu pracy socjalnej z osobami opuszczającymi zakłady karne
i areszty śledcze, wymagającego od pracowników socjalnych niezwykle wszechstronnych
kompetencji zawodowych, wynika z coraz bardziej złożonych problemów ich klientów.
Problemami sprawiającymi szczególne trudności w pracy z tą grupą klientów są przede
wszystkim coraz częstsze problemy o charakterze psychologicznym: kwestie motywacyjne,
osobowościowe, wpływ bezrobocia na psychikę, problemy rodzinne. Trudne do rozwiązania są również problemy klientów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej
i życiowej, np. ze względu na określony wiek, płeć niskie kwalifikacje, długotrwałe
bezrobocie, niepełnosprawność, zły stan zdrowia, karalność, uzależnienie.
Pracownik socjalny stoi także przed problemami braku ofert pracy, wyboru zawodu, przekwalifikowań, szkoleń, wreszcie przed problemami prawnymi związanymi z uruchamianiem
przez klienta działalności gospodarczej oraz przypadkami osób pozostających bez pracy,
posiadających jednocześnie skumulowane inne problemy wpływające na aktywność.
Niezbędne staje się zatem skonstruowanie takiej koncepcji pomocowej, w której spotkanie
klienta potrzebującego z jednym profesjonalistą wywoła „reakcję łańcuchową” – zainicjuje
wsparcie tego klienta kolejno przez innych specjalistów, w sposób całościowy, kompleksowy, odpowiadający na złożoność jego problemów.
W praktyce – zbliżonej do modelu amerykańskiego Case Management`u – pracownik
socjalny pełni rolę osoby koordynującej, odpowiedzialnej za skierowanie klienta do
instytucji socjalnej/specjalisty, który najpełniej odpowie na jego potrzeby. Aby model ten
mógł sprawnie działać, w procesie pomagania istotne jest:


dobre poznanie klienta i jego trudności (rozbudowany dialog z klientem);



poznanie subiektywnej oceny sytuacji klienta;



unikanie nadmiernej rutyny i stosowania gotowych rozwiązań;



właściwe dopasowanie usług, które najlepiej odpowiedzą na potrzeby klienta.
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Model Case Management wprowadza ogniwo pośrednie pomiędzy klientem pracy
socjalnej a instytucją pomocową. Ośrodek pomocy społecznej/pracownik socjalny przy
wykorzystaniu pakietu usług gwarantuje, że człowiek szukający pomocy trafi do właściwej
instytucji sektora socjalnego. Klient korzysta na takiej właśnie konstrukcji otrzymywania
odpowiedzi na swoje potrzeby. Zostaje przekazany do instytucji/specjalisty o największej
efektywności, a ponadto posiada już odpowiednią rekomendację, czyli nie jest anonimowy
dla fachowo pomagających, którzy od teraz będą się nim zajmować.
W przypadku klientów, u których problem opuszczenia zakładu karnego lub aresztu
śledczego jest jedynym lub dominującym, istotne jest jak najpełniejsze zaangażowanie
klienta w działania pomocowe oraz zmobilizowanie sił wewnętrznych i zewnętrznych na
rzecz zadowalającego (lub/i) satysfakcjonującego spełnienia ról. Pracownik i klient mają
osiągnąć porozumienie, co do konkretnego problemu, jakiemu należy zaradzić i przypuszczalnego czasu trwania usługi.
Model pracy socjalnej skoncentrowanej na rozwiązaniach (łączący model funkcjonalny
z psychospołecznym w pracy socjalnej) koncentruje się na osobie mającej problem,
poszukiwaniu możliwych rozwiązań tego problemu. Ważne jest, by osoba potrzebująca
pomocy wskazała problem (subiektywne spojrzenie osoby w danej sytuacji), a pracownik
socjalny wspomógł ją jedynie w identyfikacji problemu i ewentualnym ukierunkowaniu
oraz wsparciu w procesie jego rozwiązywania.
Problem to trudność taka, jaka jest odczuwana, postrzegana i przedstawiana przez samego
klienta. To klient ma zidentyfikować problem oraz znaleźć jego rozwiązanie i zastosować
je przy aktywnej pomocy pracownika socjalnego, polegającej na rozłożeniu problemu na
czynniki pierwsze. Osoba napotykająca trudność nie jest postrzegana jako osoba chora,
o źle funkcjonującej osobowości, ale jako osoba potrzebująca pomocy by kontynuować
swój rozwój, trenując na szczególnym, bo swoim problemie.
Idea epowermentu jest elementem scalającym wspomniane powyżej, rekomendowane
modele pracy z klientem. Jeśli klient ma odzyskać wiarę we własne siły, jeśli ma z optymizmem przystąpić do interakcji socjalnej i – wreszcie – jeśli celem interwencji w pracy
socjalnej jest odzyskanie przez klienta kontroli nad własnym życiem, to na każdym etapie
pracy powinien on współdecydować o swoim losie, dokonywać wyborów. Zastosowanie
idei empowermentu to przyjęcie w pracy z klientem następujących założeń:


Każdy człowiek dysponuje kompetencjami realnymi lub potencjalnymi. Może
z nich korzystać nawet w ekstremalnie trudnych uwarunkowaniach. Nieuprawnione jest więc zakładanie zupełnej bezradności klienta i niemożności do działania we
własnym interesie.



Każdy człowiek chce być skuteczny w interakcji socjalnej. Pracownik socjalny nie
musi więc wyręczać klienta, lecz powinien ułatwić mu korzystanie z zasobów
znajdujących się w jego najbliższym otoczeniu.



Pierwszym zadaniem fachowo pomagającego z perspektywy empowermentu,
będzie trenowanie i ćwiczenie z klientem umiejętności uczestniczenia w interakcji
socjalnej.



Nawet częściowa poprawa położenia klienta przyczyni się do lepszego korzystania
przez niego z kompetencji, które przecież posiada.
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W modelach tych pełne zastosowanie może znaleźć kontrakt socjalny, jako narzędzie
chroniące indywidualność klienta, rozwijające umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne,
ułatwiające dokonywanie wyborów, angażowanie się i podejmowanie przez klienta decyzji.

3.5. Zakres rzeczowy pracy z osobami
opuszczającymi zakłady
karne i areszty śledcze
Proces współpracy prowadzonej z klientem pomocy społecznej obejmuje pięć zintegrowanych ze sobą etapów. Etapy te stanowią odzwierciedlenie metodyki pracy socjalnej
oraz uwarunkowań formalno-prawnych regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej.
Na każdym z tych etapów można wskazać na kluczowe zagadnienia determinujące jakość
i efektywność współpracy. Rzetelne przepracowanie poszczególnych etapów umożliwia
pracownikowi socjalnemu prowadzenie aktywnej współpracy zmierzającej do skutecznej
readaptacji społeczno-zawodowej osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze.
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W pracach nad zakresem podejmowanych zagadnień szczegółowych na poszczególnych
etapach pracy z klientem kierowano się podejściem, które w sposób eklektyczny łączy
model funkcjonalny i psychospołeczny w pracy socjalnej.
Podstawowym założeniem podejścia określanego jako rozwiązanie problemu jest konstatacja, że całe życie ludzkie jest procesem polegającym na rozwiązywaniu problemów.
W tym kontekście uważa się pracę socjalną za coś pośredniego pomiędzy edukacją
i terapią. Edukacja adresowana jest do sił umysłowych klienta, głównie do jego sił motywacyjnych. Celem postępowania w tym podejściu jest przywrócenie sił motywacyjnych
i zdolności oraz udostępnienie jednostce niezbędnych możliwości w jej otoczeniu dla
rozwiązywania problemu i satysfakcjonującego wykonywania swojej roli społecznej,
a także najpełniejsze zaangażowanie klienta w działania pomocowe oraz zmobilizowanie
sił wewnętrznych i zewnętrznych na rzecz zadowalającego lub/i satysfakcjonującego
spełnienia roli zawodowej i społecznej.
Praca socjalna rozpoczyna się więc od nawiązania relacji z klientem, zidentyfikowania
problemu odczuwanego przez klienta jako wyraźna niedogodność. Następnie przystępuje
się do analizy sytuacji klienta. W relacji jaka powstaje między klientem i pracownikiem
socjalnym, ten ostatni udziela pomocy dwojakiego rodzaju:

1 umożliwia dostęp do zasobów, które pozwalają rozwiązać problem;
2 stymuluje i kieruje jednostkę przy użyciu własnych sił psychicznych, odczuć, myśli
i zachowań (ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego udziału klienta w tym
procesie).
W modelu tym pełne zastosowanie może znaleźć kontrakt socjalny – pracownik socjalny
i klient mają osiągnąć porozumienie co do konkretnego problemu, jakiemu należy zaradzić, celów, działań, rezultatów i przypuszczalnego czasu trwania współpracy.
Diagnoza jest procesem, którego celem jest dokonanie oceny sytuacji jednostki lub
rodziny w ich środowisku, pozwalającej ustalić występujące potrzeby.
Diagnoza powinna zawierać:

1 Opis problemów klienta, zarówno zauważanych przez klienta, jak i dostrzeganych tylko
przez pracownika socjalnego.

2 Określenie związków pomiędzy faktami (zarówno faktami obiektywnymi, które można
potwierdzić bez popełnienia błędu, jak i faktami poddającymi się obiektywizacji, czyli
takimi, które mogą być poddane interpretacji).

3 Określenie celów zmian, które będą przedmiotem dążenia klienta i pracownika
socjalnego oraz wybór problemów, które będą rozwiązywane. Wybrane w pierwszej
kolejności problemy to:

a problemy dostrzegane przez klienta,
b problemy realnie możliwe do rozwiązania,
c problemy istotnie powiązane z sytuacją socjalno-bytową, ograniczające możliwości
klienta w samodzielnym radzeniu sobie.
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Na diagnozę składają się:


analiza sytuacji, na którą składają się informacje niezbędne dla opracowania
rzetelnego planu pracy socjalnej;



ocena wstępna, której celem jest podjęcie przez pracownika socjalnego decyzji,
czy podejmuje się danej sprawy, czy skieruje osobę do kompetentnej instytucji
i ułatwi jej pierwszy kontakt z właściwą instytucją;



ocena operacyjna, która służy m. in.: wyborowi problemów i ustaleniu przyczyn
trudnej sytuacji; wskazaniu możliwości osoby/rodziny pozwalających na rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej oraz zidentyfikowaniu ograniczeń osoby/rodziny
i przeszkód, a także barier w środowisku powodujących utrudnienia w rozwiązywaniu trudnej sytuacji; wskazaniu celów zmian, określających w jakim kierunku mamy
podążać, i priorytetów ich osiągania; określanie przewidywanych rezultatów.

Aktualnie obserwuje się i rekomenduje dwa wyraźne trendy w rozwoju diagnozowania.
Pierwszy to wzrastająca partycypacja klienta i jego rodziny w diagnozowaniu samych
siebie. Wynika stąd potrzeba dostarczenia klientowi większej liczby informacji dotyczących
usług, z których może korzystać. Osoby poddawane diagnozie muszą mieć możliwość
wyrażenia własnego punktu widzenia wpływu na wnioski formułowane w diagnozie.
Drugi trend to wzrastająca multidyscyplinarność diagnozy. Zadanie pracownika socjalnego
wymaga często ogromnej liczby informacji o wielu aspektach życia jednostki oraz ich
zgodności. Informacje te można uzyskać często wyłącznie od innych specjalistów.
Dokonując oceny sytuacji klienta przy wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi,
pracownik socjalny uwzględnia zgromadzone informacje, które następnie interpretuje,
uzyskując w ten sposób obraz sytuacji. Wykorzystuje przy tym swoją wiedzę, umiejętności,
doświadczenia zawodowe. Na ocenę znaczący wpływ mogą mieć nastawienia, system
wartości, doświadczenia osobiste i stereotypy pracownika socjalnego, na co powinien on
zwracać uwagę, dążąc do obiektywizacji swojego obrazu.
Uczestnictwo klienta w diagnozie oznacza, że ma on prawo do oceny swojej sytuacji ze
swojego punktu widzenia. Osobista ocena swoich trudności jest najbardziej wartościowym
fragmentem oceny sytuacji, niezależnie od poziomu umysłowego klienta i rodzaju dysfunkcji. Planowanie zmian nie może odbyć się bez udziału klienta i dlatego każdy krok musi
być powiązany z jego osobistą gotowością do zmian i jego rozumieniem sytuacji. Oznacza
to, że pracownik socjalny zawsze w pierwszej kolejności stara się dokładnie poznać obraz
sytuacji nakreślony przez klienta. Subiektywny obraz sytuacji klienta jest konfrontowany
z pojawiającymi się faktami, zdarzeniami dokumentami, co ma na celu wywołanie u klienta zmiany w widzeniu swoich trudności i możliwości. Diagnoza ma charakter dynamiczny,
poddaje się modyfikacji i uaktualnieniu w miarę podejmowania działań.

3.6. Metody oraz narzędzia diagnozy i analizy
Pracownik socjalny w pracy socjalnej z osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty
śledcze dysponuje następującymi metodami identyfikacji:
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Metoda

Narzędzia analizy, narzędzia
pomocne w zbieraniu
i uporządkowaniu danych,
dokumenty istotne do analizy

Źródła informacji

Identyfikowany
obszar

Rozmowa

Narzędzia skutecznej komunikacji:
wywiad swobodny, w tym aktywne
słuchanie, parafrazowanie, odzwierciedlanie, uściślanie, udzielanie
informacji

Klient, rodzina klienta,
specjaliści wspierający
proces readaptacji
społeczno-zawodowej

Działania, kompetencje,
obszar psychologiczny
i społeczny

Wywiad

Wywiad środowiskowy, wywiad
alimentacyjny, kontrakt socjalny

Klient, rodzina klienta

Każdy obszar aktywności
zawodowej i społecznej

Analiza
dokumentów

Każdy obszar dokumentów:
dokumenty osobowe, dokumentacja
medyczna, orzeczenia, świadectwa
pracy, świadectwa szkolne, certyfikaty,
dyplomy, dokumenty potwierdzające
uprawnienia, listy referencyjne,
rekomendacje. Kwestionariusze
zainteresowań i wyniki testów

Klient, pracodawcy,
komisje lekarskie,
lekarz medycyny
pracy, psycholog, doradcy
zawodowi, szkoły, firmy
szkoleniowe, archiwa
państwowe

Każdy obszar aktywności
zawodowej klienta

Obserwacja

Opisy, notatki, opinie zawierające
informacje o funkcjonowaniu
klienta w środowisku zamieszkania,
w kontakcie z pracodawcą lub
podczas wykonywania zadań. Arkusze
obserwacyjne wykorzystywane przy
rozmowach rekrutacyjnych

Rodzina klienta,
pracownik socjalny,
pracodawcy, doradcy
zawodowi, psycholog

Każdy obszar aktywności
zawodowej i społecznej
klienta

Analiza
informacji
pochodzących od osób
trzecich

Notatki z konsultacji, doradztwa,
raporty z posiedzeń zespołów
interdyscyplinarnych

Informacje zwrotne od
doradców zawodowych,
pośredników pracy, psychologów, specjalistów;
informacje zwrotne od
rodziny, znajomych

Każdy obszar aktywności
zawodowej i społecznej
klienta
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3.7. Proces readaptacji społeczno-zawodowej osób opuszczających
zakłady karne i areszty śledcze
OSOBY OPUSZCZAJĄCE ZAKŁADY KARNE, ARESZTY ŚLEDCZE
Specyficzne problemy grupy związane
z funkcjonowaniem

1. Zapis o karalności w Centralnym Rejestrze Skazanych (zamknięty rynek pracy w branżach
formalnie lub nieformalnie wymagających niekaralności)
2. Stereotypy wpływające na brak akceptacji rynku pracy („piętno” skazanego: nieuczciwy,
recydywista, nastawiony na dorywczość pracy)
3. Brak umiejętności społecznych, takich jak: zdolność racjonalnego gospodarowania czasem,
autoprezentacja, komunikacja międzyludzka
4. Niskie umiejętności rozwiązywania własnych problemów, brak decyzyjności (w przypadku
długotrwale skazanych)
5. Problemy z asymilacją w miejscu pracy
6. Problemy finansowe i mieszkaniowe (brak dochodu, niewystarczająca postpenitencjarna
pomoc finansowa, brak stałego miejsca zamieszkania)
7. Zagrożenie ponownym wejściem w środowisko przestępcze
8. Niewystarczająca sieć kontaktów społecznych (rodzina, znajomi) mogących wesprzeć klienta
w poszukiwaniu pracy

SPOSOBY BUDOWANIA RELACJI Z KLIENTEM,
KOMUNIKACJI, MOTYWOWANIA I TOWARZYSZENIA
Na etapie budowania relacji w pracy z tą grupą klientów:
1. Odrzuć stereotypy, nie kieruj się uprzedzeniami w związku z przeszłością przestępczą klienta, unikaj komunikatów
oceniających i wartościujących.
2. Nie unikaj jednak poruszania w rozmowie z klientem trudnych tematów (np.: dotyczących przeszłości przestępczej,
okresu pobytu w więzieniu).
W pracy z klientem wykorzystaj następujące pozytywne wzorce sprzyjające motywowaniu klienta do działań:
1. Pozytywnie przeformułowuj stereotypy: Nie wszyscy skazani są bezrobotni. Są pracodawcy nieuczciwi, ale są także
porządni szefowie. Pracodawców bardziej interesują kwalifikacje i umiejętności niż przeszłość pracownika. Niektórzy pracodawcy też kiedyś siedzieli. Przyznanie się w czasie rozmowy do przeszłości przestępczej wzbudza zaufanie pracodawcy.
W CV jest miejsce na wskazanie prac dorywczych i pracy w zakładzie karnym, bo to też forma pracy. Powiedzenia: Wszędzie
już byłem i Nigdzie nie ma pracy są nieuzasadnione w sytuacji, gdy pracodawcy nie wiedzą, że nasz klient w ogóle istnieje.
2. Wskaż zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników posiadających konkretne umiejętności („Są pracodawcy, którzy
będą zwracać uwagę na pana przeszłość, ale są też tacy, którym to nie przeszkadza.”).
3. Pokazuj przykłady tych byłych skazanych, którym udało się podjąć pracę, jak również przykłady współpracy i wzajemnego
zrozumienia.
4. Towarzysząc klientowi w realizacji zadań, wykorzystuj wzorce zwiększające skuteczność:
– wskaż klientowi branże, które nie wymagają świadectwa niekaralności;
– wskaż klientowi propozycje odpowiedzi na ewentualne pytania pracodawców o przeszłość przestępczą („To jest już
przeszłość i nie chcę do niej wracać.”; „Zamknąłem już ten etap życia.”; „Odbyłem już karę i nie chcę więcej być karany.”;
„Chcę się wykazać w nowej roli.”; „W zakładzie karnym pracowałem i byłem cenionym pracownikiem.”; „Ta praca to dla
mnie szansa na powrót do normalności.”; „Mogę udowodnić, że jestem pełnowartościowym pracownikiem.”).
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SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO, ROLA KLIENTA ORAZ ZAKRES ICH
WSPÓŁPRACY
Etap pracy
z klientem

Zagadnienia szczegółowe współpracy

Diagnoza

Zwróć szczególną uwagę na:
1. Obszar działań/aktywności klienta:

• okres pobytu na wolności; ewentualne zagrożenie ponownym osadzeniem; wymagania
wymiaru sprawiedliwości wobec klienta po wyjściu na wolność (obowiązki nałożone przez
sąd, zakład karny, wymagania kuratora sądowego);

• łączny, udokumentowany staż pracy, prace nieudokumentowane, dorywcze;
• dotychczasową organizację działań klienta na rynku pracy (W jaki sposób klient poszukiwał
pracy po wyjściu na wolność?).
2. Obszar kompetencji:

• zainteresowania, pasje, hobby (warto budować plan edukacyjny i zawodowy oparty na tym,
co młody człowiek lubi robić);

• jakie klient posiada kompetencje (ukończone szkoły, kursy, rodzaje prac i obowiązki
wykonywane w czasie osadzenia oraz na wolności);

• rodzaj i charakter wykonywanych w czasie osadzenia prac na podstawie umów.
3. Obszar funkcjonowania społecznego:

• relacje rodzinne (w szczególności wsparcie emocjonalne bliskich);
• wpływ środowiska zamieszkania (stosunek otoczenia do klienta, wpływ sąsiedztwa, grupy
rówieśniczej, charakter dzielnicy), normy panujące w miejscu zamieszkania (niepisane
zwyczaje, lokalne tradycje).
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SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO, ROLA KLIENTA ORAZ ZAKRES ICH
WSPÓŁPRACY
Etap pracy
z klientem
Opracowanie
planu działania
i budowania
indywidualnego
pakietu usług

Zagadnienia szczegółowe współpracy
CEL GŁÓWNY: zwiększenie motywacji do zmiany niekorzystnej sytuacji zawodowej i społecznej.
Cele szczegółowe:
1. identyfikacja zasobów zawodowych klienta i możliwości ich wyeksponowania;
2. ustalenie listy branż zatrudniających osoby „powracające do wolności”;
3. unaocznienie możliwości zwiększenia szans klienta na rynku pracy, na przykład poprzez ustalenie celu zawodowego, zaplanowanie działań, wykorzystanie narzędzi (aplikacje, Internet).
Efekty:

• klient ma podwyższoną samoocenę, otwiera się na nowe działania;
• klient zauważa nowe możliwości rozwiązania swojej sytuacji zawodowej, mobilizuje się do
działania;

• klient wykorzystuje bazy danych o ofertach, przesyła aplikacje do wybranych pracodawców –
zwiększa swoje szanse na uzyskanie zatrudnienia.
Opracowanie pakietu usług
Usługi, które można zaproponować klientowi w ramach obowiązkowego pakietu usług to:

• poradnictwo psychologiczne (pogłębienie diagnozy – ocena słabych i mocnych stron klienta;
udział w spotkaniach grupowych – rozwój kompetencji interpersonalnych, rozwój kontaktów
społecznych, poznanie zasad pracy w zespole, praca nad rozwojem zainteresowań,
budowanie własnej samooceny);

• doradztwo zawodowe (ocena swoich preferencji zawodowych, poznanie zawodów
i wymagań zawodowych, poznanie sposobów ubiegania się o pracę, poznanie instytucji
rynku pracy i ich kompetencji);

• udział w wolontariacie lub innej dostępnej aktywnej formie aktywizacji w ramach Treningu
Pracy (zdobycie umiejętności zawodowych, wyrobienie nawyków pracy, wyrobienie poczucia
odpowiedzialności za powierzone zadanie, przygotowanie do realizacji zadań zawodowych);

• udział w spotkaniach grup edukacyjnych i grup wsparcia.
Usługi, które można zaproponować klientowi w ramach optymalnego pakietu usług to:

• wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego/trenera pracy;
• wsparcie brokera edukacyjnego;
• wsparcie w ramach treningu kompetencji społecznych/treningu budżetowego;
• uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej/Centrum Integracji Społecznej.
Usługi, które można zaproponować klientowi w ramach pakietu usług społecznych to:

•
•
•
•
•
•

poradnictwo i doradztwo zawodowe;
pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne;
ułatwianie kontaktu z pracodawcami (targi i giełdy pracy);
udostępnianie ofert pracy – także sezonowej;
uczestnictwo w grupach wsparcia i grupach edukacyjnych;
zapewnienie uczestnictwa w szkoleniu mającym na celu podnoszenie lub zdobywanie
kwalifikacji zawodowych;

• kształcenie ogólne i zawodowe.
Realizacja planu
działania

Ustalone w planie działania czynności wymagają aktywnego współudziału innych instytucji
pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych, kościoła katolickiego,
przedsiębiorców, osób prywatnych, rodziny i samego klienta.
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Sposób wykorzystania zasobów środowiska na rzecz readaptacji społeczno-zawodowej
Wykorzystanie zasobów ludzkich:
Współpraca z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami klienta – w zakresie wsparcia emocjonalnego, motywowania do poszukiwania pracy.
Wykorzystanie zasobów instytucjonalnych:
1. Archiwa Państwowe (wsparcie klienta w skompletowaniu utraconych świadectw pracy);
2. poprzedni pracodawca (pomoc w uzyskaniu opinii referencyjnych);
3. stowarzyszenia, organizacje kościelne, uczelnie wyższe, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, punkty informacji
obywatelskiej (pomoc w skorzystaniu z bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa psychologicznego, rodzinnego,
zawodowego, uczestnictwa w wolontariacie);
4. lekarz orzecznik, lekarz medycyny pracy, laboratorium medyczne (ustalenie stopnia niepełnosprawności, opłacenie
niezbędnych badań lekarskich);
5. współpraca z kuratorem, (zrealizowanie wspólnych działań);
6. KIS, CIS, spółdzielnie socjalne – uczestnictwo w doradztwie zawodowym, grupowych formach wsparcia, projektach
i programach readaptacyjnych, a także projektach finansowanych z EFS nakierowanych na powrót do aktywności
zawodowej osób wychodzących z zakładów karnych;
7. powiatowy Urząd Pracy, WUP, OHP (w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, szkoleń);
8. stowarzyszenia, organizacje zrzeszające osoby „powracające do wolności”.

OPIS PROBLEMÓW JAKIE MOŻE NAJCZĘŚCIEJ NAPOTKAĆ PRACOWNIK SOCJALNY
W PRACY Z KLIENTEM
Etap pracy
z klientem

PROBLEM

Praktyczna wskazówka

Diagnoza

Klient przedstawia nieprawdziwe informacje o swojej sytuacji zawodowej lub
finansowej, zataja istotne fakty.

Prezentuj postawę otwartości wobec klienta,
asertywne komunikuj swoje opinie, uwagi, obawy,
emocje, dopraszaj się klienta o pytania i opinie.
Wyjaśnij procedury, pokazuj klientowi towarzyszącą postępowaniu dokumentację – pomaga to
zmniejszyć obawę klienta i sprzyja otwarciu się
klienta na współpracę i wymianę informacji.

Opracowanie
planu działania
i budowania
indywidualngo
pakietu usług

Opór związany z planowaniem działań,
brak przekonania co do sensowności
proponowanych rozwiązań.

Klient powinien mieć istotny wpływ na tworzenie
planu działania. Pracownik socjalny w pierwszej
kolejności powinien uwzględnić pomysły klienta na
rozwiązanie sytuacji, w ostateczności wynegocjować
takie warunki, aby były zaakceptowane przez klienta.

Realizacja planu
działania

Trudności adaptacyjne związane
z realizacją ustalonych działań (brak
umiejętności społecznych, lęk przed
konfrontacją, brak umiejętności komunikacyjnych, trudności w opanowaniu
złości).

Towarzysz klientowi w podejmowaniu pierwszych
kroków, np.: w kontakcie z instytucjami – wspólne
pójście do urzędu pracy. Pomagaj w rejestracji,
wyjaśniaj procedury, oswajaj klienta z nowymi
doświadczeniami. Podawaj przykłady rozwiązań
alternatywnych w konkretnych sytuacjach
problemowych.

Systematyczna
ewaluacja działań

Oczekiwanie szybkich efektów swoich
działań. Szybkie zniechęcenie klienta
na jednym z etapów współpracy.

Przedstawiaj efekty dotychczasowych działań klienta:
oszacowanie prawdopodobieństwa osiągnięcia
zamierzonego celu, wskazanie pozytywnej
perspektywy realizacji zadania i konsekwencji
niedokończenia tego zadania.
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3.8. Kontrakt socjalny jako skuteczne
narzędzie pracy z osobami opuszczającymi
zakłady karne i areszty śledcze
Idea kontraktu odnosi się do zasady partnerstwa między pracownikiem a klientem, którzy
mają stworzyć relację opartą na współpracy i podziale odpowiedzialności oraz angażować
się w proces podejmowania decyzji, planowania pracy. W związku z wejściem w życie
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. (Dz.U. nr 218,
poz 1439) w sprawie wzoru kontraktu socjalnego wprowadzone zostały dwa odrębne
formularze kontraktu socjalnego:


Część I A i II A, którą zawiera pracownik socjalny z osobą/rodziną w zakresie
rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej.



Część I B i II B, którą zawiera pracownik socjalny z osobą, o której mowa w art. 49
ustawy o promocji zatrudnienia w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności
życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, art. 108 ust. 2: w przypadku osób
bezrobotnych, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podpisanie kontraktu socjalnego, w ramach
którego są realizowane działania na rzecz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej,
jest dokonywane na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy na zasadach
określonych w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, czyli na podstawie porozumienia.
Ponadto tryb ten stosujemy do tych spośród osób wymienionych w art. 49, które dodatkowo spełniają warunki określone w art. 50 ust. 2 pkt. 2. Bezrobotnych, o których mowa
w art. 49, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania,
a w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji:

1 na wniosek ośrodka pomocy społecznej może skierować bezrobotnego do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym
programie pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub
uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o którym mowa
w przepisach o zatrudnieniu socjalnym;

2 w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, powiatowy urząd pracy oraz ośrodek
pomocy społecznej są obowiązane informować się wzajemnie o planowanych
działaniach wobec bezrobotnych w trybie określonym w zawartym porozumieniu, co
oznacza, że tzw. kontrakty zawieramy (formularz B), jeżeli spełnione są równocześnie
następujące przesłanki:


istnieje porozumienie pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej i powiatowym
urzędem pracy o współpracy w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia;



ośrodek pomocy społecznej wystąpił do powiatowego urzędu pracy o skierowanie
osoby bezrobotnej do kontraktu socjalnego;
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bezrobotny mieści się w grupie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy – art. 49;



korzysta ze świadczeń pomocy społecznej;



jest w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu
jego pobierania, a w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie
6 miesięcy od dnia rejestracji. Z chwilą skierowania do kontraktu w trybie, o którym mowa powyżej, bezrobotny jest wyrejestrowany z powiatowego urządu pracy,
a obowiązek opłaty składki zdrowotnej przejmuje ośrodek pomocy społecznej
(art. 108.ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).

Warto też podkreślić że nawet, jeśli spełnione są wszystkie te przesłanki, powiatowy
urząd pracy może, ale nie musi skierować bezrobotnego do kontraktu. Dlatego kluczowym
zagadnieniem w zawieraniu kontraktu z osobami bezrobotnymi może okazać się właśnie
porozumienie. To, jakie zapisy się tam znajdą, musi wynikać z diagnozy problemów, jakie
chcemy wspólnie rozwiązać. Można rozszerzyć grupę osób kierowanych do kontraktu przez
powiatowy urząd pracy. Bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy to
w myśl art. 49:

1 bezrobotni do 25 r.ż.;
2 bezrobotni długotrwali albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o których
mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka;

3 bezrobotni powyżej 50 roku życia;
4 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez
wykształcenia średniego;

5 bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
6 bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
7 bezrobotni niepełnosprawni.
Formularz B kontraktu socjalnego ma być dodatkowym, pomocnym narzędziem w aktywizacji zawodowej. Świadczy o tym fakt poszerzenia diagnozy o aspekty czasookresu
pozostawania bez pracy, podejmowanych w przeszłości działań w aspekcie poszukiwania
pracy i efektów oraz przyczyn niepowodzenia powyższych działań.
Z założenia druk ten podpisuje się z jedną osobą (w przeciwieństwie do formularza A,
który można podpisać z kilkoma członkami rodziny jednocześnie) Biorąc powyższe pod
uwagę, aktualne są zapisy dotyczące sposobu rozumienia kontraktu socjalnego, który
w myśl art. 6 ustawy o pomocy społecznej jest pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie
podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej
osoby lub rodziny.
Kontrakt socjalny nie jest obligatoryjnym narzędziem, o czym świadczą zapisy art. 108
ust. 1 u. o p.s. wskazujące na możliwość zawarcia kontraktu socjalnego, a nie jego
obligatoryjność: W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów
osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny może
zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności
i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
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Spójny z tym przepisem jest art. 45 ust. 2. cytowanej ustawy, określający, iż praca socjalna
może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Jedyną sytuacją, w której warunkiem
korzystania ze wsparcia jest zawarcie kontraktu socjalnego jest uczestniczenie w zajęciach
KIS (art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym).
Rekomendujemy, aby kontrakt socjalny był narzędziem stosowanym w pracy z osobami
opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze na rzecz ich skutecznej readaptacji
społeczno-zawodowej.
Pracujmy w partnerstwie i przez to ułatwiajmy dostęp do instytucji naszym klientom.
Wykluczenie społeczne to też samotność jednostki, która staje się społecznie wyizolowana, zaczyna poszukiwać alternatywnych rozwiązań (uzależnienia). Pisemna forma
kontraktu ma wzmocnić skuteczność podejmowanych działań.


W powstanie kontraktu muszą być zaangażowani zarówno klient, jak i pracownik
socjalny.



Klient bierze udział w redagowaniu treści kontraktu, sam wskazuje źródła swoich
problemów, ustala własne możliwości i ograniczenia oraz sposoby wyjścia z trudnych sytuacji.



Wytyczone cele mają zostać osiągnięte przez konkretne działania klienta i wspomagającego go pracownika socjalnego. Realizacja celów zakłada wykształcenie
u osób korzystających z pomocy odpowiednich postaw społecznych umożliwiających pokonywanie trudności życiowych.



Kontrakt społeczny to krótkoterminowa, zadaniowo ukierunkowana działalność
skoncentrowana na pomocy klientowi w rozwiązywaniu problemów dnia
codziennego.



Klienta należy akceptować takim, jakim jest.



Za punkt wyjścia pracy socjalnej należy przyjąć silne strony klienta, a nie jego
słabości.



Pracownik socjalny stara się zrozumieć osobę i wypracować jej konstruktywną
zmianę.



Pracownik socjalny ponosi odpowiedzialność za dobro rodziny jako całości.



Pracownik socjalny mobilizuje różnorodne zasoby.



Każdego klienta należy traktować indywidualnie, unikać posługiwania się stereotypami, nie ulegać pierwszemu wrażeniu, unikać etykietowania oraz szufladkowania.



Należy przekonywać klientów o konieczności bycia samodzielnym, motywować ich
zaangażowanie i umacniać zasadność podejmowanych działań.



Należy zachować obiektywizm, unikać nieprofesjonalnego zachowania.



Litowania się i utożsamiania z klientem.



Komunikacja winna przebiegać w sposób otwarty, należy unikać wszelkich uprzedzeń, nie wnioskować oraz nie oceniać.
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3.9. Etapy konstruowania kontraktu
z osobami opuszczającymi zakłady
karne i areszty śledcze
1 Poznanie oczekiwań osoby/rodziny. Na tym etapie pracownik socjalny spotyka się
z poszczególnymi członkami rodziny lub z indywidualną osobą (w zależności od tego,
kogo będzie dotyczył dany kontrakt socjalny). Podczas rozmowy pracownik socjalny
dokonuje wnikliwej analizy potrzeb, oczekiwań i nadziei klienta/rodziny związanych
z przystąpieniem do realizacji kontraktu socjalnego.

2 Opis i analiza sytuacji osoby/rodziny. Na tym etapie następuje zebranie wszystkich
informacji dotyczących klienta/rodziny, które będą pomocne na etapie tworzenia
kontraktu socjalnego, tj.: sytuacja materialna, mieszkaniowa, zdrowotna, opiekuńczo-wychowawcza, zawodowa itp.

3 Diagnozowanie problemu – bardzo użytecznym „narzędziem” do wspólnej pracy
nad problemem, rozumianym jako brak czy obraz negatywny, jest drzewo problemu.
Korzenie drzewa to przyczyny, a gałęzie – negatywne skutki problemu.

4 Sformułowanie celu głównego i celów szczegółowych. Główne „narzędzie” to drzewo
celów, które stanowi odpowiedź na wcześniej zdiagnozowany problem. Korzenie tego
drzewa to działania, które podejmę, by osiągnąć cel, a jego gałęzie to pozytywne
rezultaty oddziaływania celu.
Mądrze sformułowany cel powinien spełniać kryteria SMART, czyli być:
S (ang. specific) – (wyraźnie) określony,
M (ang. measurable) – mierzalny,
A (ang. available) – dostępny, osiągalny,
R (ang. realistic) – realistyczny (przy istniejących zasobach),
T (ang. time bound) – określony w czasie.

5 Działania:


podejście holistyczne (w kontrakcie socjalnym bierzemy pod uwagę wymiar
społeczny, zdrowotny, rodzinny, psychologiczny, zawodowy, kulturalny, bytowy,
czyli minimum trzy instrumenty aktywnej integracji);



rozplanowanie w czasie (pamiętajmy o kolejności: najpierw reintegracja
społeczna, np. terapia rodzinna, potem reintegracja zawodowa, np. doradztwo
zawodowe, staż, prace społecznie użyteczne);



harmonogram działań powinien zawierać podział na zadania, które będzie
wykonywać klient i pracownik socjalny;



dostosowanie metod (narzędzi) do realizacji działań, np. wybór instrumentu
aktywizacji społecznej, jakim jest trening umiejętności psychospołecznych.

6 Rezultaty, najlepiej mierzyć je w trakcie i zaraz po zrealizowanej ścieżce w kontrakcie
socjalnym, np. po 3. i 6. miesiącach. Pamiętajmy, że rezultaty dzielą się na: twarde,
np. liczba przebytych godzin terapii (wskaźnik produktu) i miękkie, np. zmiana jakiegoś
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stanu: kompetencji, wiedzy, umiejętności, postaw, np. wzrost umiejętności komunikowania się.


Wyznaczanie celów działania. Na tym etapie następują wspólne ustalenia
pracownika socjalnego oraz klienta/rodziny dotyczące celów działań, uszeregowanie głównych celów – ustalenie priorytetów, zdefiniowane zostają również cele
szczegółowe.



Opracowanie projektu działania. Pracownik socjalny wspólnie z osobą/rodziną
ustalają czas realizacji poszczególnych etapów działań, wyznaczona zostaje osoba
odpowiedzialna za realizację danego etapu, omówione i dobrane są sposoby,
techniki i narzędzia potrzebne do realizacji danego etapu działania.

7 Realizacja opracowanego projektu działania. Na tym etapie następuje ocena realizacji
opracowanego projektu i weryfikacja wykonania poszczególnych etapów planu
działania. Tu możliwe jest również modyfikowanie planu.

8 Zakończenie działania. Ten etap następuje po zrealizowaniu wyznaczonych celów,
zarówno głównych, jak i szczegółowych. Pracownik socjalny realizujący wspólnie
z klientem/rodziną kontrakt socjalny powinien nieustannie współpracować ze
specjalistami mogącymi mieć wpływ na sposób funkcjonowania osoby/rodziny, w celu
zapewnienia jak najlepszego, wielopłaszczyznowego wsparcia jednostce/rodzinie.

9 Monitoring. Pamiętajmy, że oceniamy zaangażowanie obu stron (pracownika socjalnego oraz klienta) i odpowiadamy na następujące pytania:


Czy zastosowano odpowiednie metody i techniki (instrumenty aktywnej
integracji)?



Czy intensywność działań była odpowiednia?



Czy zastosowano motywatory adekwatne do danego klienta?



Czy działania były zgodne z harmonogramem?



Czy działania prowadzą do rezultatów?



Czy zasoby, umiejętności klienta były wystarczające?

10 Ewaluacja. Oceniamy:


trafność (czy działania były adekwatne do potrzeb);



efektywność (porównanie nakładów i efektów);



skuteczność (stopień realizacji celów);



użyteczność (ile uzyskał klient, co się zmieniło);



trwałość (efektów).

ROZDZIAŁ 4

CELE MODELU WSPÓŁPRACY I WSKAŹNIKI ICH REALIZACJI

4. Cele modelu współpracy
i wskaźniki ich realizacji
1 Cele nadrzędne:
Poprawa efektywności współpracy różnych podmiotów, zarówno publicznych jak i niepublicznych, pracujących na rzecz młodocianych więźniów wraz z przedsiębiorcami.

2 Cele strategiczne:











Budowanie relacji między przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego
i społecznego w celu zwiększenia wsparcia;
Zmiana świadomości społecznej i ograniczenie nasilenia zjawiska stygmatyzacji
osób wykluczonych społecznie, w szczególności młodocianych więźniów;
Zwiększenie zatrudnienia osób młodocianych, którzy mieli konflikt z prawem;
Wyposażenie osób młodocianych w umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy;
Wykorzystanie instrumentów formalno-prawnych w budowaniu sieci wsparcia
osób wykluczonych społecznie, w szczególności młodocianych więźniów;
Zwiększenie kompetencji osób wspierających osoby młode opuszczające zakłady
karne lub areszty śledcze;
Poznanie możliwości finansowania programów na rzecz osób opuszczających
zakłady karne lub areszty śledcze;
Promowanie idei zatrudnienia młodocianych więźniów;
Zwiększenie efektywności procesu resocjalizacji osób młodocianych poprzez
ograniczenie ich powrotności do przestępstwa;
Poprawa funkcjonowania psychospołecznego młodocianych więźniów w środowisku rodzinnym i lokalnym w zakresie:
– zwiększenia ich optymizmu i satysfakcji życiowej;
– kształtowania właściwej hierarchii wartości;
– kształtowania postaw prospołecznych;
– ograniczania agresywności;
– uwrażliwiania;



Wdrażanie młodocianych więźniów do podejmowania działań mających na celu
samodoskonalenie i własny rozwój poprzez realizacje długofalowych celów
życiowych.
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3 Cele operacyjne:
ZAWIERANIE PARTNERSTW WIELOSEKTOROWYCH
NP. UTWORZENIE MIĘDZYSEKTOROWEGO ZESPOŁU DS. REINTEGRACJI ZAWODOWO
SPOŁECZNEJ MŁODOCIANYCH OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE I ARESZTY
ŚLEDCZE NARZĘDZIE
Narzędzia/działania

Proponowane formy

1. Opracowanie planu działań zmierzających do
budowania partnerstwa
2. Zaplanowanie cyklicznych działań prowadzących do
budowania współpracy
3. Opracowanie kanałów informacji
4. Weryfikacja działań partnerskich, wprowadzenie
ewentualnych zmian
5. Wypracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do
tworzenia partnerstwa sformalizowanego

1. Powołanie grupy odpowiedzialnej za budowanie
partnerstwa i współpracy międzysektorowej
2. Organizacja cyklicznych spotkań, grup, zespołów
i inicjowanie działań partnerskich
3. Inicjowanie tworzenia i wdrażania wspólnych
projektów
4. Przygotowanie kanałów informacji dostosowanych
do uczestników partnerstwa (np. baza adresów
e-mailowych, strona internetowa, telefony)

Efekty

W trakcie działań podejmowanych przez różne grupy działające w partnerstwie tworzone są więzi
społeczne gwarantujące trwałość realizacji działań. Wypracowane sposoby komunikacji i działań
będą służyć nie tylko zespołom działającym w ramach Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji
Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze, ale
również instytucjom i organizacjom, z których pochodzą. Jest to działanie samoedukujące.

• opracowano system przekazywania informacji
• istnieje procedura powoływania grup (zespołów) roboczych
• istnieje plan działań dla Międzysektorowego Zespołu ds. reintegracji osób opuszczających Zakłady
Proponowane
wskaźniki

Karne w zakresie tworzenia partnerstwa na szczeblu powiatu

• liczba działań podjętych przez Międzysektorowe Zespoły ds. reintegracji osób opuszczających
Zakłady Karne w zakresie tworzenia warunków do współpracy

• liczba powołanych partnerstw, realizujących działania lub projekty
• liczba przygotowanych wzorów dokumentów (umowy partnerskie, porozumienia itp.)

BADANIE POTRZEB OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE
NARZĘDZIE: DIAGNOZA POTRZEB
Narzędzia/działania

Proponowane formy

1. Narzędzia diagnozowania oraz
sposoby przeprowadzenia badań
2. Wypracowanie systemu
opracowania wniosków i analiz
3. Sposób upowszechniania
wniosków

1. Powołanie grupy roboczej (zespołu) ds. opracowania diagnozy
2. Wypracowanie regulaminu pracy i sposobów informowania się
3. Opracowanie narzędzi badawczych oraz sposobu ich opracowania,
dostosowanych do poszczególnych obszarów badań
4. Wypracowanie stałego systemu wznawiania (cykliczności) badań
5. Wypracowanie sposobów ewaluacji działań diagnostycznych
6. Opracowanie sposobów upowszechniania diagnozy

Efekty

Dobrze zaplanowana i wykonana diagnoza będzie podstawą do planowania kolejnych działań
Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze i budowanego partnerstwa. Jest to również szansa na
samodoskonalenie się osób uczestniczących w realizacji i opracowaniu badań. Zespoły prowadzące
badania będą zacieśniać więzi społeczne oraz w naturalny sposób uzupełniać się zasobami. Efekty
prowadzonych badań będą wyznacznikiem do planowania kolejnych działań Międzysektorowego
Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i
Areszty Śledcze włączających różne sektory życia społecznego.
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Proponowane
wskaźniki

•
•
•
•
•
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ilość osób opuszczających Zakłady Karne, w tym młodocianych
ilość i rodzaj nowo powstających podmiotów gospodarczych
ilość przedsiębiorstw korzystających z różnych form wsparcia
ilość działań podejmowanych we współpracy przez różne instytucje i organizacje
ilość i efekty wspólnie realizowanych projektów na rzecz polityki społecznej

USTALANIE I ZATWIERDZANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNO PROFILAKTYCZNYCH
Narzędzia/działania

Proponowane formy

1. Konsultowanie Gminnych i Powiatowych Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych

1. Nawiązanie współpracy ze wszystkimi samorządami w celu
wypracowania sposobów wzajemnego informowania się

2. Wypracowanie form wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne

2. Wyznaczenie osób reprezentujących Międzysektorowy
Zespół ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych
Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze w ciałach
konsultacyjnych i opiniotwórczych

3. Promocja wspieranego zatrudnienia, pracy więźniów i elastycznych form zatrudnienia jako czynników
wspierających zatrudnienie osób opuszczających
zakłady karne

3. Inicjowanie wspólnych działań i projektów wzmacniających
rozwój gospodarczy i społeczny powiatu wraz z zaangażowaniem pracodawców

Efekty

Tworzenie możliwości rozwoju wspólnych działań związanych z aktywizacją osób opuszczających
zakłady karne, promocją ciekawych inicjatyw, przygotowaniem i wdrażaniem wspólnych projektów
społeczno-gospodarczych. Bezpośredni wpływ na przywracanie osób po odbyciu kary do
funkcjonowania w społeczeństwie.

Proponowane
wskaźniki

• ilość podjętych działań w zakresie form wsparcia dla osób po odbyciu kary więzienia
• ilość działań podjętych w zakresie promocji pracy więźniów
• ilość projektów (działań) realizowanych w partnerstwie na terenie gmin powiatu

KOOPERACYJNE ZIDENTYFIKOWANIE I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW TECHNICZNYCH
I POTENCJAŁU LUDZKIEGO INSTYTUCJI ZAWIĄZUJĄCYCH PARTNERSTWO
Narzędzia/działania

Proponowane formy

1. Opracowanie mapy zasobów poszczególnych partnerów
w ramach Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji
Osób Opuszczających Zakłady Karne lub Areszty Śledcze

1. Powołanie grup roboczych (zespołów) ds. opracowania
mapy zasobów – zarówno technicznych, jak i potencjału
ludzkiego

2. Opracowanie planów wykorzystania zidentyfikowanych
zasobów poszczególnych instytucji w pomocy osobom
młodocianym opuszczającym zakłady karne lub areszty
śledcze w powiecie

2. Wykorzystanie zasobów w ramach cyklicznych spotkań
Zespołu (łączących pracodawców z instytucjami rynku
pracy, edukacji i pomocy społecznej w celu wypracowania
kierunków działań)

Efekty

Proponowane
wskaźniki

Dobrze wykonana mapa zasobów będzie podstawą określenia możliwości pomocy osobom
opuszczającym zakłady karne lub areszty śledcze w ramach działań poszczególnych instytucji
tworzących międzysektorowy zespół ds. reintegracji osób opuszczających zakłady karne i budowanego partnerstwa. Jest to również szansa na samodoskonalenie się osób uczestniczących w realizacji
i opracowaniu badań. Osoby wchodzące w skład zespołów nabędą wiedzę o zasobach zarówno
technicznych, jak i osobowych innych instytucji, organizacji, co z kolei pomoże w jak najbardziej
efektywnym i racjonalnym ich wykorzystaniu.

• Ilość opracowanych map zasobów
• Ilość opracowanych planów wykorzystania tych zasobów
• Monitoring i ewaluacja wykorzystania zasobów w celu oszacowania ich efektywności – ankiety
i inne narzędzia monitoringowe
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ZMIANA POSTAW PRACODAWCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC WIĘŹNIÓW
POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY PO OPUSZCZENIU
ZAKŁADU KARNEGO/ARESZTU ŚLEDCZEGO
Narzędzia/działania

Proponowane formy

1. Opracowanie analizy efektywności zatrudnienia
w poszczególnych gałęziach gospodarki w powiecie
(administracja publiczna, przemysł, handel, usługi,
rzemiosło, rolnictwo, NGO itd.)

1. Powołanie grup roboczych (zespołów) ds. opracowania
wniosków z analiz, na szczeblu powiatu
2. Wypracowanie regulaminu pracy i sposobów informowania się

2. Kreowanie nowego, pozytywnego wizerunku
więźniów powracających na rynek pracy

3. Cykliczne spotkania grup roboczych (zespołów) łączących
pracodawców z instytucjami rynku pracy, edukacji i pomocy
społecznej, w celu wypracowania kierunków działań

3. Kreowanie wizerunku biznesu społecznie
zaangażowanego

4. Organizacja konkursów i spotkań promujących biznes
społecznie zaangażowany

4. Pokazywanie korzyści płynących z zatrudniania
byłych więźniów

5. Organizacja spotkań promujących wspieranie formy
zatrudnienia byłych więźniów

Efekty

Członkowie Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych
Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze będą mieć rzetelną wiedzę na temat barier
i możliwości zatrudnienia w różnych gałęziach gospodarki na terenie powiatu. Będzie to miało
wpływ na planowanie polityki publicznej (zagospodarowanie przestrzenne, ulgi dla przedsiębiorców). Przedsiębiorcy zmienią swój pogląd na byłych więźniów. Uzyskają też wiedzę dotyczącą ulg
z tytułu zatrudniania byłych więźniów.

Proponowane
wskaźniki

•
•
•
•

ilość przedsięwzięć promujących społeczne zaangażowanie biznesu
ilość publikacji dotycząca zatrudnienia byłych więźniów
ilość opracowanych diagnoz i wniosków
liczba przedsiębiorców, którzy zatrudnili osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy

14

POPRAWA RELACJI MŁODOCIANYCH, KTÓRZY OPUŚCILI ZAKŁADY KARNE LUB ARESZTY
ŚLEDCZE Z CZŁONKAMI SWOICH RODZIN
Narzędzia/działania

Proponowane formy

1. Indywidualizacja działań Zespołu dla poszczególnych osób

1. Indywidualna karta działań i pomocy
młodocianemu

2. Właściwa ocena sytuacji rodzinnej i życiowej młodocianego więźnia
3. Opracowanie planu pomocy w odbudowaniu relacji rodzinnych
młodocianego (o ile jest to zasadne)14
4. Opracowanie planu pomocy dla pozostałych członków rodziny
młodocianego

2. Wykorzystanie kontraktu socjalnego oraz
wiedzy pracowników socjalnych
3. Plan pomocy dla otoczenia osoby
młodocianej po opuszczeniu zakładu karnego
lub aresztu śledczego

Efekty

Efektem podjętych działań w ramach prac Zespołu będzie przede wszystkim indywidualizacja działań dla poszczególnych osób, przez wszystkie instytucje wchodzące w skład Zespołu. Pozwoli to na
scentralizowanie pomocy, przez co stanie się ona bardziej racjonalna i efektywna. Ponadto często
zdarza się, że rodzina osoby młodocianej również wymaga zarówno pomocy psychologicznej, jak
i materialnej. Ukierunkowanie działań również w stosunku do otoczenia pozwoli na odbudowanie
relacji rodzinnych, które w stosunku do osób młodocianych są niezwykle ważne.

Proponowane
wskaźniki

• Ilość Indywidualnych Kart Działań i Pomocy
• Ilość kontraktów socjalnych
• Ilość opracowanych i wdrożonych planów pomocy dla otoczenia rodzinnego osoby młodocianej

14 Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy środowisko rodzinne stanowi przyczynę popadania w kon likt z prawem, jest
środowiskiem kryminogennym.
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WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z MŁODOCIANYMI OPUSZCZAJĄCYMI ZAKŁADY KARNE
I ARESZTY ŚLEDCZE W POWIECIE
Narzędzia/działania

Proponowane formy

1. Powołanie, organizacja i funkcjonowanie Międzysektorowego Zespołu
ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze na poziomie powiatu
2. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy Nowa Droga

1. Międzysektorowy Zespół ds. Reintegracji
Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób
Opuszczających Zakłady Karne i Areszty
Śledcze na poziomie powiatu

3. Powołanie i funkcjonowanie zespołów roboczych odpowiedzialnych za
konkretne zadania/działania

2. Indywidualna Nowa Droga dla każdej
z osób

4. Dokładna analiza sytuacji osób młodocianych opuszczających zakłady
karne i areszty śledcze na poziomie powiatu oraz otoczenia tych osób

3. Zespoły robocze w ramach Zespołu
Międzysektorowego

5. Indywidualizacja działań wobec osób młodocianych opuszczających
zakłady karne i areszty śledcze na poziomie powiatu oraz otoczenia tych
osób, wraz z zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców

4. Analiza indywidualna sytuacji życiowej
młodocianego więźnia i jego otoczenia

Efekty

5. Udział w Zespole lokalnych przedsiębiorców – porozumienia o współpracy

Efektem będzie współpraca różnych instytucji publicznych i niepublicznych wraz z przedsiębiorcami,
szczególnie w kontekście podziału zadań pomiędzy poszczególne sektory, celem optymalizacji
efektów. Wdrożenie indywidualnych form aktywnej pracy z klientem na każdym etapie działań,
aż do pełnej inkluzji społecznej i zawodowej, monitorowanej dodatkowo po zakończeniu bezpośredniej współpracy. Wypracowanie działań indywidualnego i elastycznego kształtowania ścieżki wsparcia, z obowiązkowym aktywnym udziałem uczestnika projektu. Wprowadzenie metod wchodzących
z wszystkimi działaniami bezpośrednio na obszary lokalizacji grupy docelowej (szczególnie obszary
zdegradowane i słabe strukturalnie). Jednak najważniejszym efektem wprowadzenia innowacyjnych
rozwiązań będzie zmniejszenie powrotu do przestępczości osób młodych, które już doświadczyły
konfliktu z prawem poprzez zastosowanie kompleksowego innowacyjnego programu Nowa Droga.
Ponadto program ten wzmacnia nawiązanie trwałej i długofalowej współpracy instytucjonalnej
z przedsiębiorcami oraz promowanie idei biznesu odpowiedzialnego społecznie. Pośrednio, w wyniku
efektów działań, dojdzie do poprawy wykorzystania środków finansowych na poziomie powiatu.

• Ilość powołanych Międzysektorowych Zespołów ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej
Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze na poziomie powiatu
Proponowane
wskaźniki

• Ilość osób które uczestniczyły w programie Nowa Droga
• Ilość Zespołów roboczych w ramach Międzysektorowego Zespołu
• liczba przedsiębiorców biorących udział w pracach Zespołu
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PROWADZENIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
I NIEPUBLICZNYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM
OPUSZCZAJĄCYM ZAKŁADY KARNE I ARESZTY ŚLEDCZE
Narzędzia/działania
1. Stworzenie dokumentu programowego (program
współpracy) i powołanie Międzysektorowego Zespołu ds.
Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób
Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze
2. Prowadzenie działań na podstawie zawartych umów
partnerskich i planów działania
3. Opracowanie procedury delegowania przedstawicieli do
Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady
Karne i Areszty Śledcze
4. Przepisy określające sposób sprawowania funkcji
przez członków partnerstwa (przedstawiciela samorządu,
organizacji pozarządowej i przedsiębiorców)

Efekty

Proponowane
wskaźniki

Proponowane formy
1. Powiatowy Program Współpracy w zakresie pomocy
osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze;
Międzysektorowy Zespół ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady
Karne i Areszty Śledcze na poziomie powiatu
2. Roczne sprawozdanie z realizacji Powiatowego
Programu Współpracy w zakresie pomocy osobom
opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze
3. Procedura delegowania przedstawicieli, opisana
w Powiatowym Programie Współpracy, w zakresie pomocy
osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze
4. Schemat organizacyjny partnerstwa

Efektem będzie utworzenie Powiatowego Programu Współpracy w zakresie pomocy osobom
opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze. Sformalizowana zostanie współpraca wielu różnych
instytucji z terenu powiatu. Umowy partnerskie pozwolą na indywidualne i bardziej elastyczne
podejście do wsparcia udzielanego osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze, jak
również umożliwią wykorzystanie potencjału instytucjonalnego każdego z partnerów. Dzięki
schematowi organizacyjnemu określony zostanie sposób funkcjonowania partnerstwa: zasady
delegowania przedstawicieli, sposób i częstotliwość wymiany informacji oraz zasady zastępstwa.

• liczba opracowanych dokumentów programowych
• liczba umów partnerskich i planów działania
• Ilość opracowanych i wdrożonych procedur delegowania przedstawicieli do Międzysektorowego
Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne
i Areszty Śledcze

PROMOWANIE IDEI ZATRUDNIENIA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNY
I ARESZTY ŚLEDCZE WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW
Narzędzia/działania

Proponowane formy

1. Kreowanie nowego, pozytywnego wizerunku więźniów
powracających na rynek pracy

1. Organizacja konkursów i spotkań promujących biznes społecznie zaangażowany

2. Kreowanie wizerunku biznesu społecznie zaangażowanego

2. Organizacja spotkań promujących wspierane
formy zatrudnienia byłych więźniów

3. Pokazywanie korzyści płynących z zatrudniania byłych więźniów
Efekty

Przedsiębiorcy zmienią swój pogląd na temat byłych więźniów. Uzyskają też wiedzę dotyczącą ulg
z tytułu zatrudniania byłych więźniów.

Proponowane
wskaźniki

• liczba utworzonych miejsc pracy dla byłych więźniów
• liczba działań promujących biznes społecznie zaangażowany
• liczba działań informacyjnych dotycząca wspieranego zatrudnienia byłych więźniów
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5. Struktura Międzysektorowego
Zespołu ds. Reintegracji
Zawodowo-Społecznej
Młodocianych Osób
Opuszczających Zakłady
Karne i Areszty Śledcze
Zespół Międzysektorowy
Cel

• zadania na poziomie strategicznym/planowanie
• zadania na poziomie wykonawczym – konkretna osoba/rodzina

Skład

• osoby tzw. decyzyjne
• osoby realizujące zadania na rzecz danej osoby/rodziny
• zarządzenie burmistrza/prezydenta miasta/starosty lub porozumienie pomiędzy

Sposób powołania

Dokumentacja

poszczególnymi partnerami/członkami zespołu albo umowa o współpracy bądź
zaproszenie do udziału w pracach zespołu

• dokumentacja z prac Zespołu, jak i zespołów roboczych
• szczegółowa dokumentacja dotycząca działań na rzecz danej osoby/rodziny – zgodnie
z zadaniami – plan pomocy osobie/rodzinie

• dokumentacja z ewaluacji i monitoringu prowadzonych działań

Cele Zespołu Międzysektorowego
1 Pomoc młodocianym opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze i ich rodzinom
w przezwyciężeniu problemów.

2 Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie
zaistniałego problemu.

3 Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu.
4 Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania
pomocy w środowisku lokalnym.

5.1. Procedura naboru do Zespołu
Międzysektorowy Zespół ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin,
zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących
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w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Wyznaczone w drodze porozumień/
zaproszeń zawartych między gminą/powiatem a podmiotami niosącymi pomoc młodocianym
więźniom osoby spotykają się w celu nakreślenia sposobu, w jaki chcą działać i wykorzystywać swoje kompetencje, możliwości i zasoby w realizacji modelu Nowa Droga.
Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych,
które uzyskali przy realizacji określonych zadań. Obowiązek zachowania poufności rozciąga
się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole. Przed przystąpieniem do wykonywania
czynności w zakresie realizacji zadań Zespołu członkowie składają organowi powołującemu
Zespół (staroście, burmistrzowi lub prezydentowi miasta) stosowne oświadczenie (załącznik).
Zespół może zostać powołany a jego powstanie zainicjowane również przez inne podmioty,
czy to z sektora publicznego, czy z sektora prywatnego. Organizacja pozarządowa również
może zainicjować działania mające na celu powstania Zespołu. Przy takim systemie tworzenia Zespołu podmiot zainteresowany jego powołaniem wystepuje na piśmie z zaproszeniem
do poszczególnych instytucji reprezentujących wszystkie strony (sektor publiczny, prywatny,
w tym przedsiębiorców, oraz inne organizacje pozarządowe).

5.2. Skład osobowy
1 Zespół Międzysektorowy zostaje powołany zarządzeniem starosty lub burmistrza
miasta. Zarządzenie określa imienny skład zespołu. W alternatywnej wersji Zespół
może zostać zawiązany na podstawie porozumienia pomiędzy poszczególnymi
partnerami/członkami Zespołu lub umowy o wzajemnej współpracy. Zespół może
zostać powołany a jego powstanie zainicjowane również przez inne podmioty – czy
to z sektora publicznego czy z sektora prywatnego. Organizacja pozarządowa również
może zainicjować działania w celu powstania Zespołu. Przy takim systemie tworzenia
Zespołu podmiot zainteresowany jego powołaniem wystepują na piśmie z zaproszeniem do poszczególnych instytucji reprezentujących wszystkie strony (sektor publiczny,
prywatny w tym przedsiębiorców oraz innych organizacji pozarządowych).

2 Łącznie Zespół będzie liczył 14 osób.
3 W zależności od potrzeb Zespół może różnić się liczebnością.
W skład Zespołu będą wchodzili:


1 przedstawiciel powiatowego centrum pomocy rodzinie,



1 przedstawiciel miejskiego ośrodka pomocy społecznej,



2 przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu,



2 przedstawicieli powiatowego/miejskiego urzędu pracy i/lub przedstawicieli
agencji zatrunienia/pośrednictwa pracy,



2 przedstawicieli organizacji pozarządowych,



2 przedstawicieli lokalnych firm/przedsiębiorstw.

Skład liczebny przedstawicieli z poszczególnych podmiotów może ulec zmianie
w zależności od wyboru struktury tworzonego Zespołu. Ważne jest, aby zapewnić
reprezentację wszystkich III sektorów.
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ϭƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞů
ƉŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽĐĞŶƚƌƵŵ
ƉŽŵŽĐǇƌŽĚǌŝŶŝĞ

ϮƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝ
ůŽŬĂůŶǇĐŚĮƌŵͬƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ

DŝħĚǌǇƐĞŬƚŽƌŽǁǇĞƐƉſųĚƐ͘ZĞŝŶƚĞŐƌĂĐũŝĂǁŽĚŽǁŽͲ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ
DųŽĚŽĐŝĂŶǇĐŚKƐſďKƉƵƐǌĐǌĂũČĐǇĐŚĂŬųĂĚǇ<ĂƌŶĞŝƌĞƐǌƚǇ_ůĞĚĐǌĞ

ϮƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ

ϮƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝ
ŽƑƌŽĚŬſǁƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũ
ǌƚĞƌĞŶƵƉŽǁŝĂƚƵ

ϮƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝ
ƉŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽƵƌǌħĚƵƉƌĂĐǇ

W roli ekspertów do Zespołu można także zaprosić:


przedstawicieli zakładów karnych i aresztów śledczych,



przedstawicieli sądu – kuratorów, sędziów,



przedstawicieli Policji (dzielnicowy),



przedstawicieli organizacji kościelnych i związków wyznaniowych.

4 Skład Zespołu ustalany jest na czas nieokreślony.
5 Kandydaci do Zespołu będą delegowani przez odpowiednią komórkę organizacyjną
bądź osoby decyzyjne funkcjonujące w danej instytucji lub mogą zostać przyjęte
w skład Zespołu na mocy swojego oświadczenia woli. W takim wypadku, oczywiście,
praca w Zespole będzie wykonywana bez delegowania i w czasie wolnym od pracy (lub
w czasie urlopu).

6 Osoby nie będące pracownikami urzędu miasta/starostwa powiatowego wchodzą
w skład Zespołu na podstawie porozumień zawartych przez starostę powiatu z jednostkami zatrudniającymi te osoby lub też na zasadzie delegowania od poszczególnych
podmiotów lub, jak napisano powyżej, na podstawie oświadczenia woli.

5.3. Organizacja
Porozumienie
W wersji rekomendowanej podstawą do powołania i funkcjonowania Zespołu jest
zawarcie porozumień/umowy między starostą (burmistrzem albo prezydentem miasta)
a podmiotami wchodzącymi w jego skład. Oczywiście, w sytuacji inicjowania powstania
zespołu przez inne instytucje aniżeli Powiat/Miasto podstawą do powołania i funkcjonowania zespołu będzie porozumienie/umowa o współpracy lub zaproszenie do udziału wraz
z oświadczeniami woli, podpisane z inicjatorem powstania Zespołu.
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Zawarcie porozumienia ma istotny wpływ na działanie Zespołu w kontekście zapisu,
zgodnie z którym członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.
Porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia
możliwości udziału wytypowanych przedstawicieli w posiedzeniach i pracach Zespołu,
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i zawodowych.
Przez podmiot zawierający porozumienie ze starostą (burmistrzem albo prezydentem
miasta) w sprawie Zespołu należy rozumieć osobę kierującą daną instytucją lub osobę
przez nią upoważnioną do podpisania porozumienia, m.in. z uwagi na kompetencje
w zakresie podpisywania porozumień i wyznaczania przedstawicieli na członków Zespołu
oraz składania wniosków o ich odwołanie.
Forma zawarcia porozumienia należy do decyzji starosty (burmistrza albo prezydenta
miasta). Porozumienia mogą być zawarte oddzielnie z każdym podmiotem bądź ze wszystkimi tymi podmiotami – jednym porozumieniem. Może mieć formę uroczystego spotkania
bądź np. propozycja porozumienia może być przesłana przez starostę (burmistrza albo
prezydenta miasta) do wskazanego podmiotu z prośbą o zapoznanie się z nią, ewentualne
uwagi oraz podpisanie porozumienia.
Organizacje pozarządowe, prowadzące Centrum Integracji Społecznej lub inne podmioty,
których zasięg działania obejmuje teren powiatu, zgłaszają swoich kandydatów na piśmie,
w terminie do 14 dni od zamieszczenia ogłoszenia o naborze kandydatów na stronie
internetowej starostwa powiatowego.
Podsumowując, istnieje kilka alernatywnych rozwiązań związanych z faktem powołania
Zespołu. Pierwszym z nich, i rekomendowanym, jest podpisanie porozumienia/umowy
przez wszystkie podmioty z organem władzy samorządowej. Drugim jest podpisanie
porozumienia/umowy pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Zespołu bez udziału
włądzy samorządowej. Zamiennie można również zastosować formę oświadczeń woli
każdego z członków Zespołu.
Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybrany zostaje przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz.
Zaleca się, aby funkcję przewodniczącego pełniła osoba będąca specjalistą w zakresie
pracy z młodocianymi więźniami lub niekwestionowanym liderem działań społecznych
w lokalnym środowisku. Przy wyborze przewodniczącego zespołu warto także kierować
się gotowością do zaangażowania w pracę. Przewodniczący zespołu zostaje wybrany
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Zaleca się, aby przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej pełnił rolę sekretarza zespołu.
Kolejne posiedzenia zwołuje przewodniczący zespołu.
Podczas spotkań Zespołu planowane są następujące działania:


diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych



podział ról i działań



ocena i weryfikacja dotychczasowych działań



prowadzenie dokumentacji pracy zespołu
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5.4. Miejsce pracy Zespołu
Zespół spotyka się i pracuje na terenie powiatowego centrum pomocy rodzinie lub
w innym miejscu zapewnionym przez jeden z podmiotów członków Zespołu, w sali do tego
wyznaczonej. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia powiatowe centrum
pomocy rodzinie lub inna instytucja wskazana na pierwszym spotkaniu Zespołu.

5.5. Zwoływanie Zespołu
1 Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy nie jest to
możliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz
cel posiedzenia, o czym powiadamia członków Zespołu w formie pisemnej.

2 Dopuszcza się inny skuteczny sposób zwoływania Zespołu (telefonicznie, e-mail).
3 Zwołanie posiedzenie Zespołu następuje nie później niż 3 dni przed planowanym
terminem posiedzenia.

4 Posiedzenie może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby
członków Zespołu.

5 Zgłoszenia sprawy na posiedzenie może dokonać każdy członek Zespołu. Osoba
zgłaszająca sprawę składa do przewodniczącego zespołu pisemny wniosek o zwołanie
posiedzenia, w którym proponuje skład Zespołu, miejsce i termin posiedzenia.

6 Posiedzenie Zespołu zwołuje w takiej sytuacji przewodniczący zespołu, a gdy jest
to nie możliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz, podając czas i miejsce
posiedzenia.

7 Przewodniczący na posiedzenie Zespołu zaprasza osoby wskazane we wniosku o zwołanie posiedzenia Zespołu.

8 Przewodniczący nie może odmówić prawa obecności na posiedzeniu Zespołu żadnemu
z członków Zespołu.

9 Skład Zespołu uzależniony jest od problemu – może być zmienny, ale wybierany
spośród członków Zespołu.

10 W skład Zespołu mogą zostać powołane inne osoby z poza Zespołu, ale z instytucji/
placówki, z którą zostało zawarte Porozumienie o współpracy, jeżeli obecność tych
osób jest niezbędna ze względu na znajomość problemu i możliwość udzielenia
efektywniejszej pomocy.

11 Przed przystąpieniem po raz pierwszy do pracy składają oświadczenie o ochronie
danych osobowych.

5.6. Harmonogram prac Zespołu
Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
dwa miesiące. Posiedzenia zespołu odbywają się w dni robocze. Działania Zespołu inicjuje
podmiot, który jako pierwszy uzyskał informację o opuszczeniu przez młodocianego
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więźnia zakładu karnego/aresztu śledczego. Podmiot ten informuje przewodniczącego
zespołu, który zwołuje posiedzenie Zespołu.
W początkowej fazie wdrażania modelu, przez pierwsze trzy miesiące zaleca się
jedno spotkanie w miesiącu. Posiedzenia mogą być również zwoływane w sytuacjach
nadzwyczajnych.
Priorytetowym działaniem Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze jest
określanie wspólnych celów. Współpraca w zakresie polityki społecznej jest przedmiotem
coraz większego zainteresowania zarówno ze strony mieszkańców, samorządów, jak
i badań społecznych. Wiele problemów społecznych ma charakter przekrojowy, aby je
rozwiązać potrzebne są zatem działania interdyscyplinarne, podejmowane wspólnie przez
wszystkie sektory za nie odpowiedzialne.
Z punktu widzenia współpracy określanie wspólnych celów stanowi zagadnienie kluczowe.
Głównym celem działalności Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze jest Poprawa
efektywności współpracy różnych podmiotów, zarówno publicznych, jak i niepublicznych,
pracujących na rzecz młodocianych więźniów wraz z przedsiębiorcami.
Liczne badania potwierdzają, że budowanie więzi jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla
owocnej współpracy. Wzmacnianie więzi wymaga świadomości korzyści, które wynikają
ze współpracy oraz stosowania odpowiednich narzędzi. Należy do nich m.in. komunikacja
formalna i nieformalna.

5.7. Program działań Zespołu
Osoba
zwołująca
Pierwsze
zebranie

Kolejne
zebrania

Termin zebrania

Zadania

Starosta – przedstawiciel podmiotu
inicjującego
powołanie Zespołu

Do 30 dni od
powołania Zespołu
Międzysektorowego

Wybór przewodniczącego, zastępcy, sekretarza

Przewodniczący
Zespołu

Każdorazowo po
powzięciu informacji
o opuszczeniu przez
młodocianego więźnia
zakładu karnego/
aresztu śledczego nie
rzadziej niż raz na dwa
miesiące

Realizacja planu pracy Zespołu

Podział zadań pomiędzy członków Zespołu
Opracowanie planu pracy Zespołu

Kierowanie kandydatów do projektu
Opracowanie planów pomocy dla osób
zakwalifikowanych do projektu oraz ich realizacja
Opracowanie kwartalnych sprawozdań
z działalności Zespołu

5.8. Finansowanie Zespołu
Środki finansowe na obsługę organizacji i działalności Zespołu pochodzą ze środków
własnych powiatu/miasta lub organizacji, która zainicjowała powstanie Zespołu. Jednocześnie w trakcie określania zasad pracy Zespołu można ustalić inne zasady finansowania,
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np. przez przedsiębiorcę czy organizację pozarządową. Biorąc pod uwagę fakt, iż środki te
są niewielkie (obejmują bowiem ewetualnie zakup papieru, długopisów, ksero materiałów
czy zapewnienie sali na spotkania), każdy podmiot-członek Zespołu może partycypować
w tych kosztach. Powiatowe centrum pomocy rodzinie lub inny podmiot, uwzględniając
budżet na rok następny, zabezpiecza środki finansowe na ten cel.

5.9. System komunikacji i przepływu informacji
Efektywna realizacja programu wymagać będzie spójnych działań i współpracy następujących instytucji:


powiatowego centrum pomocy rodzinie,



miejskiego ośrodka pomocy społecznej,



ośrodków pomocy społecznej,



powiatowego urzędu pracy, agencji zatrudnienia/pośrednictwa pracy,



centrum integracji społecznej /organizacji pozarządowych,



zakładu karnego/aresztu śledczego,



przedsiębiorców.

Członkom Zespołu przysługuje prawo korzystania z wszelkich uprawnień wynikających
z przynależności do Zespołu, a w szczególności prawo do korzystania z informacji o działalności Zespołu prawo do zgłaszania wniosków dotyczących prac i funkcjonowania Zespołu.
Wnioski dotyczące prac i funkcjonowania Zespołu kierowane są do przewodniczącego
zespołu. Informacje mogą mieć formę słowną, np.: przekazanie dyspozycji, poleceń,
wytycznych ustnie lub za pomocą środków technicznych (telefon, e-mail), albo formę
pisemną, np.: dokumenty otrzymywane z zewnątrz, dokumenty wysyłane na zewnątrz
oraz dokumenty wewnętrzne.
Akta spraw są zbiorem wszelkich dokumentów dotyczących określonej sprawy. Akta spraw
bieżących obejmują sprawy będące w toku załatwiania, wyczekujące na załatwienie, na
uzupełnienie lub wymagające wznowienia. Akta spraw załatwionych obejmują sprawy
zamknięte, załatwione. Dokumentacja Zespołu obejmuje akta spraw bieżących i załatwionych. Akta sprawy to dokumentacja (pisma, dokumenty, notatki, formularze, plany,
fotokopie) zawierająca dane, informacje, wnioski itp., które są lub mogą być istotne przy
rozpatrywaniu danej sprawy.
Sekretarz Zespołu prowadzi rejestr prowadzonych spraw oraz nadzoruje wszelkie czynności związane z przyjęciem korespondencji, odpowiedzią na korespondencję, wysyłaniem
pism. Dokumenty wysyłane na zewnątrz podpisuje przewodniczący zespołu lub jego
zastępca.
Ważnym elementem jest stworzenie strony internetowej, która może funkcjonować jako
podstrona na stronie internetowej starostwa lub innego podmiotu albo zupełnie oddzielna, dysponująca własnym adresem.
Komunikacja w Zespole powinna odbywać się zarówno w wymiarze poziomym, jak i pionowym.
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KOMUNIKACJA
Pionowa

Pozioma

Formalna
EĂƐƚħƉƵũĞǁŐſƌħŝǁĚſųǁǌĚųſǏůŝŶŝŝ
ƉŽĚƉŽƌǌČĚŬŽǁĂŶŝĂǁĞƐƉŽůĞ
ŐſƌǇĚŽĚŽųƵʹŽĚŶĂũŶŝǏƐǌǇĐŚƐǌĐǌĞďůŝ
ŬƵǁǇǏƐǌǇŵƐǌĐǌĞďůŽŵ͗ŽĚĐǌųŽŶŬſǁĞƐƉŽųſǁ
ƌŽďŽĐǌǇĐŚĚŽŬŝĞƌŽǁŶŝĐƚǁĂ͕ŶĂĐĞůƵŵĂƉƌǌĞĚĞ
ǁƐǌǇƐƚŬŝŵŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĞ;ƐŬųĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷ͕
ƉƌŽƉŽǌǇĐũĞǌŵŝĂŶŝƚĚ͘Ϳ
ĚŽųƵĚŽŐſƌǇ͕ƚũ͘ŽĚŬŝĞƌŽǁŶŝĐƚǁĂǁĚſų͕ũĞũĐĞůĞŵ
ũĞƐƚŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĞ͕ĚŽƌĂĚǌĂŶŝĞ͕ŬŝĞƌŽǁĂŶŝĞŝŽĐĞŶĂ
dǇƉŽǁĞƉƌǌĞƐǌŬŽĚǇǁŬŽŵƵŶŝŬĂĐũŝƉŝŽŶŽǁĞũƚŽ͗
ƌſǏŶŝĐĞƉŽǌǇĐũŝǁųĂĚǌǇ͕ďƌĂŬǌĂƵĨĂŶŝĂ

WƌǌĞƉųǇǁŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŽĚďǇǁĂƐŝĞƉŽŵŝħĚǌǇ
ǁƐǌǇƐƚŬŝŵŝĐǌųŽŶŬĂŵŝĞƐƉŽųƵ͕ŵŝħĚǌǇĐǌųŽŶŬĂŵŝ
ŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚŐƌƵƉƌŽďŽĐǌǇĐŚ
hůĞƉƐǌĂŬŽŽƌĚǇŶĂĐũħǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŝƉŽŵĂŐĂ
ǁƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝƵƉƌŽďůĞŵſǁ
ŽĚĂƚŬŽǁČŬŽƌǌǇƑĐŝČũĞƐƚŵŽǏůŝǁŽƑđŶĂǁŝČǌǇǁĂŶŝĂ
ŬŽŶƚĂŬƚſǁŵŝħĚǌǇůƵĚǌŬŝĐŚ;ĐŽǁƉųǇǁĂŶĂǁǌƌŽƐƚ
ĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑĐŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇͿ
tŬŽŵƵŶŝŬĂĐũŝƉŽǌŝŽŵĞũǁŝĞůĞŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ
ƉƌǌĞƉųǇǁĂƉŽǌĂŬĂŶĂųĂŵŝĨŽƌŵĂůŶǇŵŝ
;ŶŝĞĨŽƌŵĂůŶǇĐŚĂƌĂŬƚĞƌŬŽŵƵŶŝŬĂĐũŝͿ

Przezwyciężanie przeszkód w komunikacji
Najbardziej znane metody (sposoby) to:


Zarządzanie poprzez cele (wspólne ustalenie celów, informowanie o wynikach
działań, zespołowe rozwiązywanie problemów).



Doskonalenie działań Zespołu (dążenie do zmiany kultury organizacji, ułatwianie
otwartej i obiektywnej wymiany informacji).



Redundancja – powtarzanie treści komunikatu lub ponowne przedstawianie treści
w innej postaci, aż do pełnego zrozumienia przez odbiorcę.



Feedback – tworzenie sprzężeń zwrotnych, które pokazują nadawcy, czy komunikat
został prawidłowo zdekodowany i zrozumiany.

Neutralizacja
(stworzenie
pozytywnego
klimatu)

Lepsze poznanie

tǇũĂƑŶŝĞŶŝĞ͕
poznawanie
ƉŽŐůČĚſǁ
ŽĚďŝŽƌĐǇ

Stosowanie prostego
ũħǌǇŬĂ͕ǁƐƉſůŶĞ
ǌĚĞĮŶŝŽǁĂŶŝĞ
ƚĞƌŵŝŶſǁ͘
Eliminacja
ĨĂųƐǌǇǁǇĐŚ
ŬŽŵƵŶŝŬĂƚſǁ
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5.10. Zakres zadań i odpowiedzialności
osób wchodzących w skład Zespołu
Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie realizacji zadań wynikających
z innowacyjnego modelu postępowania Nowa Droga, w szczególności poprzez:


kierowanie kandydatów do projektu;



dokonywanie bieżącej analizy potrzeb młodocianych więźniów opuszczających
zakłady karne i areszty śledcze;



pogłębienie diagnozy poszczególnych obszarów problemowych młodocianych
więźniów opuszczających zakłady karne i areszty śledcze;



konstruowanie planu pomocy dla młodocianych więźniów oraz jego wspólna
realizacja (z uwzględnieniem ram czasowych);



wymianę posiadanych informacji;



skuteczne rozwiązywanie problemów młodocianych więźniów;



koordynację działań nakierowanych na rozwiązywanie problemów danej osoby
i jej rodziny;



monitorowanie przebiegu oraz ocenę efektywności działań prowadzonych na rzecz
młodocianych więźniów;



przedstawianie wniosków, propozycji, opinii oraz badanie zagrożeń w zakresie
realizacji programu Nowa Droga;



inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego,
prywatnego, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami na rzecz młodocianych więźniów, która prowadzi do zwiększenia efektywności w zespołowym
rozwiązywaniu problemów;



oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy młodocianym więźniom;



rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania
pomocy w środowisku lokalnym.

5.11. Zadania poszczególnych osób (instytucji)
uczestniczących w realizacji modelu
Zakres zadań poszczególnych instytucji (osób) uczestniczących w realizacji w modelu
współpracy oparty jest na schemacie-modelu postępowania Nowa Droga. Model ten
łączy w sobie możliwość zmiany postaw życiowych młodocianych więźniów oraz osób do
24 roku życia z ich aktywizacją zawodową, która jest prowadzona z pomocą i z uwzględnieniem potrzeb pracodawców. Jednocześnie model ten stwarza szansę na przełamywanie
barier związanych z zatrudnianiem osób karanych.
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•WƌŽǁĂĚǌŽŶǇũĞƐƚǁǌĂŬųĂĚǌŝĞŬĂƌŶǇŵůƵďĂƌĞƐǌĐŝĞƑůĞĚĐǌǇŵŝŽďĞũŵƵũĞŽŬƌĞƐϱŵŝĞƐŝħĐǇ͘

Etap
ǁǇƚǇƉŽǁĂŶǇŵŝĚŽƉƌŽŐƌĂŵƵǁŝħǍŶŝĂŵŝƉƌĂĐƵũČǁƚǇŵĐǌĂƐŝĞŵ͘ŝŶ͘ƉƐǇĐŚŽůŽŐ͕ǁǇĐŚŽǁĂǁĐĂ
przygotowawczy ŝĚŽƌĂĚĐĂǌĂǁŽĚŽǁǇ͘
•WƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƉƌǌĞĚǁǇƉƌĂǁČ͘

Etap
wyprawy

Etap
reintergracji
zawodowej

•DŝĞƐŝħĐǌŶĂǁǇƉƌĂǁĂƐŬĂǌĂŶĞŐŽƐǌůĂŬĂŵŝƑǁ͘:ĂŬƵďĂǁWŽůƐĐĞǌŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝŽƉƌǌĞƐǌŬŽůŽŶǇŵ
ŽƉŝĞŬƵŶĞŵ͕ŬƚſƌǇƉƌĂĐƵũĞŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶŝĞǌŵųŽĚǇŵĐǌųŽǁŝĞŬŝĞŵŝƉƌǌĞďǇǁĂǌŶŝŵƉƌǌĞǌ
ϮϰŐŽĚǌŝŶǇŶĂĚŽďħ͘hĐǌĞƐƚŶŝŬƉƌŽŐƌĂŵƵŶĂŐƌǇǁĂƌĞůĂĐũħǌĞƐǁŽũĞũǁħĚƌſǁŬŝ͕ŬƚſƌČƉŽƚĞŵ
ŽŐůČĚĂũČŝŶŶŝŽƐĂĚǌĞŶŝůƵďƵĐǌĞƐƚŶŝĐǇƉƌŽŐƌĂŵƵ͘

•ĂĚĂŶŝĂƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝǌĂǁŽĚŽǁǇĐŚƵĐǌĞƐƚŶŝŬĂŝŵŝĞƐŝħĐǌŶǇŬƵƌƐǌĂǁŽĚŽǁǇƉƌǌǇŐŽƚŽǁƵũČĐǇŐŽ
ĚŽƉƌĂĐǇƵƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǇ͕ŬƚſƌǇǁƐƉſųƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇǁƉƌŽũĞŬĐŝĞũƵǏŽĚĞƚĂƉƵƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂǁĐǌĞŐŽ͘
EĂƐƚħƉŶŝĞƐŬĂǌĂŶǇŽĚďǇǁĂƵƚĞŐŽƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǇϱͲŵŝĞƐŝħĐǌŶČƉƌĂŬƚǇŬħǌĂǁŽĚŽǁČ͘
•KďĞũŵƵũĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞƵĐǌĞƐƚŶŝŬĂŶĂƌŽŬƵƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǇǁƌĂŵĂĐŚǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂǁƐƉŝĞƌĂŶĞŐŽ͕
ǁƐƉſųĮŶĂŶƐŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌƵƌǌČĚƉƌĂĐǇ͘

•WŽǁŝĂƚŽǁĞĐĞŶƚƌƵŵƉŽŵŽĐǇ
ƌŽĚǌŝŶŝĞůƵďŝŶŶǇƉŽĚŵŝŽƚ
ǁƐŬĂǌĂŶǇƉƌǌĞǌĞƐƉſų
•KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĂ;/^ͬ</^Ϳ
•ĂŬųĂĚŬĂƌŶǇͬĂƌĞƐǌƚƑůĞĚĐǌǇ
•<ƵƌĂƚŽƌƐČĚŽǁǇ

•ĂŬųĂĚŬĂƌŶǇͬĂƌĞƐǌƚƑůĞĚĐǌǇ
•WŽǁŝĂƚŽǁĞĐĞŶƚƌƵŵƉŽŵŽĐǇ
ƌŽĚǌŝŶŝĞͬŽƑƌŽĚĞŬƉŽŵŽĐǇ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ
•WƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐĂ

Etap
przygotowawczy

Etap
wyprawy

Etap reintergracji
zawodowej

•ĞŶƚƌƵŵ/ŶƚĞŐƌĂĐũŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ
;<ůƵď/ŶƚƌĞŐƌĂĐũŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũͿ
ůƵďŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĂ
•WŽǁŝĂƚŽǁǇƵƌǌČĚƉƌĂĐǇŝͬůƵďĂŐĞŶĐũĂ
ǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂͬƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁĂƉƌĂĐǇ
•KƑƌŽĚĞŬƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũ
•WƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐĂ
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5.11.1. Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej – ośrodków pomocy społecznej:


diagnozują sytuację i potrzeby młodocianego opuszczającego ZK lub AŚ i jego
rodziny;



udzielają kompleksowych informacji o:
– możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej,
socjalnej, pedagogicznej i finansowej,
– instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz młodocianych więźniów i ich rodzin,
– formach pomocy oraz o instytucjach i podmiotach pomoc tę świadczących,
– możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji
osoby i/lub rodziny;



poszukują i zapewniają osobie schronienie;



prowadzą rozmowy informacyjne, edukacyjne, wspierające, motywujące z członkami rodziny młodocianego więźnia;



kierują młodocianych więźniów po zakończeniu Nowej Drogi do Centrum Integracji
Społecznej, jeśli nie ma CIS-u to zawierają kontrakt socjalny;



informują innych członków Zespołu o sytuacji poszczególnych osób młodocianych
opuszczających ZK i AŚ.

5.11.2. Powiatowe centrum pomocy rodzinie lub inny podmiot
wskazany przez członków Zespołu:


zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu;



zapewnia środki finansowe na obsługę Zespołu;



przechowuje dokumentację Zespołu;



nadzoruje i koordynuję wędrówkę młodocianego w ramach programu Nowa
Droga;



organizuje proces wyboru Opiekuna Wyprawy i Zespołu Zarządzającego wędrówką.

5.11.3. Powiatowy urząd pracy/miejski urząd pracy
i/lub agencje zatrudnienia/pośrednictwa pracy:


wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
oraz aktywizacji zawodowej w stosunku do młodocianych więźniów, finansuje
zatrudnienie wspierane;



przygotowuje (wraz z przedsiębiorcami) indywidualny plan aktywizacji zawodowej – dla każdego młodocianego opuszczającego zakład karny lub areszt śledczy
i uczestniczącego w Nowej Drodze;



udziela pomocy w znalezieniu pracy młodocianemu opuszczającemu zakład karny
lub areszt śledczy;
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pomaga pracodawcom w pozyskaniu pracowników spośród osób opuszczających
zakłady karne lub areszty śledcze przez pośrednictwo pracy i poradnictwo
zawodowe;



udziela informacji o rejestrowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy;



upowszechnia oferty pracy dla osób opuszczających zakłady karne lub areszty
śledcze;



upowszechnia informacje o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach,
organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego;



udziela informacji o przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków oraz innych świadczeń;



informuje o usługach doradztwa zawodowego;



informuje o poradnictwie zawodowym i pomaga osobie wykluczonej w zdobyciu
wiedzy w zakresie własnych predyspozycji zawodowych, określeniu i przyjęciu
odpowiednich postaw oraz zrozumieniu otoczenia, a także w podejmowaniu
decyzji o wyborze zawodu;



udostępnia informacje i dane na temat możliwości dalszego kształcenia i szkolenia;



informuje innych członków Zespołu o sytuacji zawodowej poszczególnych osób
młodocianych opuszczających ZK i AŚ.

5.11.4. Organizacje pozarządowe prowadzące Centrum
Integracji Społecznej lub Klub Integracji
Społecznej/organizacje pozarządowe
Centrum Integracji Społecznej podejmuje wspólne działania z młodocianymi więźniami
w celu ich powrotu na rynek pracy. Zadania Centrum skupiają sią na szkoleniach
zawodowych, warsztatach w zakresie poruszania się po rynku pracy, zapewnieniu wparcia
psychologa i doradcy zawodowego oraz na organizacji bezpłatnej praktyki u przedsiębiorcy
i podpisaniu Indywidualnego Program Zatrudnienia Socjalnego.
UWAGA! W przypadku gdy model współpracy jest wdrażany w powiecie, na terenie
którego nie funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej, zadania Centrum może przejąć
ośrodek pomocy społecznej wraz z urzędem pracy i przedsiębiorcami lub ośrodek pomocy
społecznej wraz z agencją zatrudnienia/pośrednictwa pracy oraz przedsiębiorcami.

5.11.5. Sądowy kurator zawodowy:


organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej
readaptacji;



odwiedza osoby, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub
pobytu, w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktuje się z ich rodziną;



współdziała z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami
w zakresie społecznej readaptacji;



współdziała z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia;



ma stały kontakt z opiekunem wyprawy.
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5.11.6. Przedsiębiorcy:


pomagają w powrocie na rynek pracy poprzez aktywny udział w kształtowaniu
planów szkoleniowych dla młodocianych więźniów, we współpracy z urzędem pracy
i instytucjami szkoleniowymi oraz agencjami zatrudnienia/pośrednictwa pracy;



promują strategię zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy
relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z młodocianymi więźniami;



promują działania na rzecz lokalnej społeczności z uwzględnieniem potrzeb
młodocianych więźniów opuszczających zakłady karne i areszty śledcze;



wraz z pracownikami służb zatrudnienia ustalają najlepsze formy wsparcia przedsiębiorcy, który zdecyduje się zatrudnić młodocianego więźnia;



pełnią funkcję „opiekuna biznesowego” dla młodocianych więźniów oraz organizują
5-miesięczną praktykę dla młodocianego więźnia i stwarzają miejsce pracy dla
więźnia, przy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy i/lub agencji zatrudnienia/pośrednictwa pracy oraz NGO (CIS).

5.11.7. Funkcjonariusz Policji:


podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, środowisku lokalnym.

5.11.8. Członkowie Zespołu Międzysektorowego:


zapraszają osobę opuszczającą zakład karny lub areszt śledczy na wybrane spotkania zespołu;



opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby i jej rodziny, który zawiera
propozycje działań pomocowych;



motywują osoby do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;



przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach właściwym
jednostkom.

Schemat działania Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej
Młodocianych Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze
WŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶĂ͕ŝŶƐƚǇƚƵĐũĞƌǇŶŬƵƉƌĂĐǇ͕
ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǇ͕E'K͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕
ǌĂŬųĂĚŬĂƌŶǇ͕ǁǇŵŝĂƌƐƉƌĂǁŝĞĚůŝǁŽƑĐŝ

DŝħĚǌǇƐĞŬƚŽƌŽǁǇĞƐƉſųĚƐ͘ZĞŝŶƚĞŐƌĂĐũŝ
ĂǁŽĚŽǁŽͲ^ƉŽųĞĐǌŶĞũDųŽĚŽĐŝĂŶǇĐŚKƉƵƐǌĐǌĂũČĐǇĐŚ
ĂŬųĂĚǇ<ĂƌŶĞŝƌĞƐǌƚǇ_ůĞĚĐǌĞ

DųŽĚŽĐŝĂŶŝǁŝħǍŶŝŽǁŝĞ
ŽƉƵƐǌĐǌĂũČĐǇǌĂŬųĂĚǇŬĂƌŶĞ
ŝĂƌĞƐǌƚǇƑůĞĚĐǌĞ

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇ
ĞƐƉŽųƵ
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6. Ewaluacja i monitoring
działań realizowanych
w ramach modelu współpracy
6.1. Założenia i cele procesu ewaluacji
Proces socjalizacji młodych ludzi nie jest możliwy bez nieustannej refleksji nad tym, co
zamierzamy osiągnąć w pracy z nimi, co robimy, aby to osiągnąć, jakie skutki faktycznie
przynoszą działania. Nie da się tego osiągnąć bez ewaluacji.
Proces ewaluacji Modelu Współpracy przebiegać będzie następująco:

1 Określenie schematu ewaluacji – ustalenie zakresu zbierania danych oraz procedury
(co i w jaki sposób).

2
3
4
5

Obranie metod i narzędzi zbierania danych.
Zaplanowanie procesu monitoringu (kto i kiedy).
Rozpoczęcie zbierania danych.
Analiza danych – zbiorcze zestawienie uzyskanych danych pierwotnych oraz ich
analiza w kontekście celów i rezultatów Modelu Współpracy. Przeprowadzając analizę,
uwzględnić należy wpływ otoczenia na osiągane wyniki.

6 Opracowanie wyników analizy – przygotowanie dokumentu (raportu/ów) wskazującego na zaobserwowane odchylenia od założonych rezultatów oraz analizującego
przyczyny tychże odchyleń. Raport (raport II i III – patrz dalej) może zawierać również
wskazania co do zmian metod lub działań zaplanowanych do realizacji.

7 Wstępna prezentacja ewaluacji i monitoringu – zaprezentowanie analizy na spotkaniu
Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych
Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze w celu dyskusji i/lub podjęcia
decyzji zmieniających wstępny plan realizacji projektu (w przypadku gdy taka konieczność zaistnieje).

8 Opracowanie raportu końcowego, ze wskazaniem obszarów wymagających
zmiany – końcowy raport zawierać powinien wskazania co do dalszego toku działania
modelu. Ważnym elementem raportu jest jego strona formalna – decyzje co do zmian
w programie lub wskazań na przyszłość powstaną w oparciu o przyjęte, na etapie
planowania, procedury monitoringu i ewaluacji.
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Punkty 1−2 wymagają przygotowania w fazie planowania projektu. Punkt 3 jest elementem monitoringu. Punkty 4−9 są fazą właściwej ewaluacji. Wyniki ewaluacji (wnioski) są
podstawą do uruchamiania następnych programów, dla kolejnych grup beneficjentów.
Ewaluacja i monitoring działań Modelu Współpracy są prowadzone przez cały okres
jego wdrażania, aż do chwili jego zakończenia, oraz informują na bieżąco o stanie jego
realizacji. Ewaluacja powinna być zastosowana również po zakończeniu całego programu
(w terminie 3−6 miesięcy), a następnie powinny pojawić się informacje dotyczące
jego efektywności.
Podstawowym problemem badawczym ewaluacji jest śledzenie, jak nakłady (rzeczowe,
finansowe, kapitału ludzkiego) pożytkowane są przez Model Współpracy i czy prowadzą
do oczekiwanych wyników oraz jak te wyniki prowadzą do okreslonych rezultatów,
a także szerszego oddziaływania Modelu. Innymi słowy: jak, w jakim stopniu osiągane
są cele strategiczne i w jaki sposób przyczyniają się one do osiągnięcia celu nadrzędnego
Modelu Współpracy.
Celem prowadzenia ewaluacji Modelu Współpracy jest:


zbadanie jakości całego przedsięwzięcia (programu, projektu);



zbadanie zmiany postawy (np. wzrost motywacji do nauki i podejmowania pracy);



doskonalenie Modelu poprzez dostarczenie informacji, które posłużą podniesieniu
jego skuteczności i efektywności.

Celem nadrzędnym Modelu Współpracy jest poprawa efektywności współpracy różnych
podmiotów pracujących na rzecz osób młodocianych. Celami strategicznymi są:


budowanie relacji między przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego
i społecznego w celu zwiększenia wsparcia osób młodocianych;



zmiana świadomości społecznej i ograniczenie nasilenia zjawiska stygmatyzacji
osób wykluczonych społecznie;



zwiększenie zatrudnienia osób młodocianych;



wyposażenie osób młodocianych w umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy;



wykorzystanie instrumentów formalno-prawnych w budowaniu sieci wsparcia dla
osób wykluczonych społecznie;



zwiększenie kompetencji osób wspierających osoby wykluczone społecznie;



poznanie możliwości finansowania programów na rzecz osób wykluczonych
społecznie;



promowanie idei zatrudnienia osób młodocianych;



zwiększenie efektywności resocjalizacji osób młodocianych poprzez ograniczenie
ich powrotności do przestępstwa;



poprawa funkcjonowania psychospołecznego osób młodocianych w środowisku
rodzinnym i lokalnym w zakresie:
– zwiększenia ich optymizmu i satysfakcji życiowych,
– kształtowania właściwej hierarchii wartości,
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– kształtowania postaw prospołecznych,
– ograniczania agresywności,
– uwrażliwiania;


wdrażanie młodocianych do podejmowania działań mających na celu samodoskonalenie i własny rozwój poprzez realizacje długofalowych celów życiowych.

Ewaluacji podlegają także mechanizmy, które są uruchomiane przez procesy wspierające
(pomoc finansowa, psychologiczna rzeczowa, itd.), jednocześnie weryfikowane są założenia programowe pod względem ich powiązania z celem nadrzędnym.
W związku z powyższym ewaluacja Modelu Współpracy polega na obserwowaniu i opisywaniu dynamiki procesu zmiany (poprawy efektywności współpracy różnych podmiotów
pracujących na rzecz osób młodocianych) i dotyczy aspektów takich, jak:


normy i zasady współpracy (np. porozumienie o współpracy);



wzajemne zaufanie (proces powstawania kontraktu socjalnego);



relacje międzyludzkie, ale i międzyinstytucjonalne (projekt Nowa Droga);



zmiana postaw młodych osób, (proces resocjalizacji, szkoleń, wyprawa, wsparcie);



proaktywność, przedsiębiorczość (urzędników, pracowników NGO, pracodawców);



relacje międzyludzkie i międzyinstytucjonalne (nowe kontakty zawodowe i osobiste – wartość dodana).

W wyniku procesu ewaluacji uzyskamy odpowiedzi na pytania:
1. Co stało się w trakcie realizacji programu?
2. Jakie procesy wsparcia przez instytucje (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy
Urząd Pracy, Centrum Integracji Społecznej, Zakład Karny/Areszt Śledczy, Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej, NGO i przedsiębiorstwa) zostały wywołane lub
utworzone?
3. Jak te procesy się przejawiają?
4. Czy i w jaki sposób realizowane są cele wspierające?
5. Czy i w jaki sposób realizowany jest cel nadrzędny?
6. Jaka jest skuteczność pomocy socjalnej i społecznej Modelu Współpracy ?

6.2. Narzędzia prowadzonej ewaluacji
W celu przeprowadzenia pełnego procesu ewaluacji Modelu Współpracy niemożliwe jest
dokonanie pomiaru tylko jednorazowego po zakończeniu realizacji projektu. W celu ewaluacji zaleca się wykorzystanie wielu rozwiązań, jakimi ewaluacja dysponuje, w zakresie
całego procesu realizacji programu.
W celu weryfikacji założeń Modelu Współpracy w stosunku do młodych osób opuszczających
zakłady karne i w celu zbadania zmian w postawach na skutek interwencji w postaci wspar-
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cia różnego rodzaju (projekt Nowa Droga: pomoc na terenie zakładów karnych, aresztach,
ale i po ich opuszczeniu, rozmowy z psychologami, wędrówka, szkolenia zawodowe, opieka
towarzysza itp.) wykorzystywane są następujące narzędzia (metody i techniki badawcze):
Tabela. Metody i narzędzia wykorzystywane podczas procesu ewaluacji.
METODA

NARZĘDZIE

• badanie kwestionariuszowe

• ankieta (z pytaniami otwartymi i zamkniętymi)
• ankieta ewaluacyjna dotycząca kontaktów, rozmów i konsultacji
z młodymi osobami osadzonymi w zakładach karnych

• ankiety ewaluacyjne dotyczące nowopowstałego narzędzia w postaci
danego wsparcia z beneficjentami projektu (pracownicy zakładów
penitencjarnych, opiekunowie/psycholodzy, pracownicy socjalni,
doradcy zawodowi, opiekunowie, pracodawcy, rodzina)

• wywiad: swobodny wywiad indywidulany

• kwestionariusz wywiadu

z uczestnikami programu

• wywiad kwestionariuszowy, pogłębiony
z zespołem Modelu Współpracy

• obserwacje uczestniczące prowadzone
przez wcześniej przeszkolonych
opiekunów, pracowników socjalnych
przedsiębiorców, pracowników urzędów

• grupa fokusowa (zaprojektowana według

• arkusz obserwacji, arkusz hospitacji diagnozującej
• dzienniki podróży i opisy zmian zachodzących u młodocianych
skazanych

• scenariusz dyskusji

określonego scenariusza, dyskusja
prowadzona przez określoną osobę)

• fokus: zebranie opinii przydatności
modelu, zastosowanych narzędzi, technik
i metod do zdiagnozowania zmiany

• analiza dokumentacji

• dyspozycje do analizy dokumentacji w formie:
– bazy danych, (monitoring/historia osób- byłych skazanych),
– listy osób objętych programem wsparcia, -materiałów
promocyjnych,
– notatek służbowych,
– dokumentów programu,
– sprawozdań pracowników socjalnych,
– protokołów ze spotkań zespołu interdyscyplinarnego,
– krótkich opisów różnych sytuacji, wyjątkowych uczestników
Nowej Drogi

Ewaluacja Modelu Współpracy ma zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. Należy
jednak pamiętać, że w przypadku Modelu Współpracy dane ilościowe są wprawdzie
cenną wskazówką, ale nie mogą dominować nad danymi jakościowymi, równie ważnymi
w procesie resocjalizacji społeczno-zawodowej młodych osób byłych skazanych. Rezultaty
jakościowe mierzone są na koniec projektu/programu zastosowanego w stosunku do
poszczególnych osób objętych wsparciem. Monitoring zmian i wydarzeń w Modelu
Współpracy prowadzony jest na bieżąco.
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Poniżej przedstawiony został harmonogram przewidzianych prac ewaluacyjnych i monitoringu w trakcie trwania całego programu.
Termin/okres

Działanie
Ewaluacja bieżąca założeń wstępnych, czyli analiza dokumentacji projektu
Wywiad z Zespołem programu/porozumienia
Przygotowanie I-go raportu na temat organizacji Zespołu i jego postanowień, organizacji
projektu Nowa Droga oraz wnioski po analizie sytuacji beneficjentów, jak również pomoc
i zalecenia (analiza dokumentów, wywiady z osobami przeprowadzającymi badania)

Pierwszy kwartał okresu
Bieżąca ewaluacja prowadzonych działań – analiza zaangażowania prac w projekcie,
realizacji założeń zgodnie z harmonogramem
Bieżąca ewaluacja prowadzonych działań projektowych. Zbieranie materiału o badaniach
przeprowadzanych z użyciem odpowiednich narzędzi, zapoznanie się z dokumentacją
Drugi kwartał okresu
Przygotowanie II raportu dotyczącego przeprowadzenia badań głównych
Bieżąca ewaluacja prowadzonych w danym miesiącu działań projektowych. Przeprowadzenie wywiadów z uczestnikami Nowej Drogi. Przeprowadzenie badań oceniających
stopień realizacji wskaźników miękkich projektu (wywiady swobodne)
Analiza arkuszy obserwacyjnych przekazanych wraz z notatnikiem/dziennikiem podróży
Zespołowi
Trzeci kwartał okresu
Ewaluacja końcowa projektu. Ewaluacja jakości na poziomie organizacyjno-zarządczym
(ankieta ewaluacyjna, wywiady z międzysektorowym zespołem projektu)
Opracowanie III raportu (końcowego) opis i ocena rezultatów projektu, przedstawienie
wyników badań dotyczących stworzonych narzędzi, z uwzględnieniem opinii uczestników
projektu i upowszechnieniem wyników wśród osób zaangażowanych w przedsięwzięcie
w danym okresie (rozliczeniowym, np. rok kalendarzowy)
Czwarty kwartał okresu

6.3. Wskaźniki pomiaru
W ramach programu Model Współpracy zdefiniowane zostały następujące rezultaty twarde:

1 powołanie Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Osób Opuszczających Zakłady
Karne i Areszty Śledcze na danym terenie administracyjnym, podpisanie Porozumienia
stron/umowy lub zawiązanie Zespołu na podstawie wzajemnych porozumień członków
Zespołu i/lub zaproszeń do udziału w pracach Zespołu;

2 objęcie wsparciem danej liczby młodych osób opuszczających zakład karny/areszt
śledczy;

3 przeszkolenie danej liczby opiekunów, psychologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych itp. z zakresu Modelu Współpracy;

4 opracowanie i zorganizowanie danej edycji programu Nowej Drogi, tj. zaangażowanie
danej liczby osób w jego realizację na zasadzie wolontariatu (kierownik wyprawy
i poszczególni opiekunowie);
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5 opracowanie danej liczby indywidualnych programów wsparcia dla młodych osób;
6 liczba młodych (byłych skazanych) przystępujących do programu i liczba osób go
kończących;

7 organizacja danej liczby szkoleń zawodowych dla młodych byłych skazanych;
8 liczba młodych osób (byłych skazanych), która ukończyła dane szkolenie, kursy;
9 liczba godzin konsultacji, dyskusji i rozmów (w ramach projektu) z młodymi byłymi
skazanymi;

10 liczba osób, w przeliczeniu na etaty, zaangażowanych w Model Współpracy;
11 liczba szkoleń zorganizowanych dla przedsiębiorców;
12 kwoty i rodzaje wsparcia/pomocy finansowej dla młodych osób ze strony urzędów
i innych podmiotów;

13 kwoty wsparcia finansowego dla przedsiębiorców przeznaczone na utworzenie miejsc
pracy;

14 liczba raportów ewaluacyjnych z wnioskami i rekomendacjami.
Tabela. Wskaźniki pomiaru i źródła ich pochodzenia.
Cel operacyjny

Wskaźniki rezultatu

Źródła danych

Opracowanie planu pracy
Zespołu Międzysektorowego na okres pojedynczego
projektu Nowa Droga

• plan pracy/działania Zespołu
• harmonogram spotkań Zespołu
• instruktaż postępowania dla

• partnerstwo/porozumienie o współpracy

Zespółu

• liczba spotkań Zespołu
• liczba działań/rodzajów wsparcia

poszczególnych urzędów/instytucji/
organizacji

• protokoły ze spotkań Zespołu
• notatki służbowe członków

podjętych przez daną instytucję
Diagnoza potrzeb zdeklarowanych uczestników
projektu Nowa Droga

• liczba osób zgłaszających
potrzeby

• liczba deklaracji o udziale

• ankieta prowadzona wśród potencjalnych
uczestników projektu, przed udziałem
w projekcie

w projekcie

• zbiorcza diagnoza pisemna
Zmiana postaw środowiska
pracodawców

• liczba firm/przedsiębiorstw
zatrudniających byłych
skazanych

• ankieta prowadzona wśród pracodawców
• obserwacja środowiskowa

• liczba miejsc pracy zajmowana
przez byłych skazanych
Działania
profilaktyczno-szkoleniowe

• liczba szkoleń, kursów
kwalifikacyjnych danego typu

• liczba osób, które je ukończyły
• liczba godzin szkolenia,
konsultacji, poradnictwa
psychologicznego, instruktaży,
poradnictwa zawodowego

• dokumentacja szkoleniowa i z zakresu
poradnictwa

• liczba wydanych świadectw i/lub kwalifikacji
zawodowych

• liczba wydanych zaświadczeń o ukończeniu
kursu/szkolenia
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Osiągnięte rezultaty miękkie:
1 zwiększenie zainteresowania podjęciem pracy zawodowej oraz pracy nad samym sobą;
2 uświadomienie potrzeby zmiany postępowania wobec innych, odpowiedzialności za
siebie i innych;

3 nabycie umiejętności miękkich (efektywnej komunikacji, pracy w zespole, oceny
ryzyka, stawiania realnych celów itd.).
Wymienione rezultaty miękkie to faktyczne rezultaty projektu: korzyści odnoszone przez
jego uczestników. Lista ta nie wyczerpuje jednak możliwego ich wachlarza.
Wzrost umiejętności czy też poprawa samooceny uczestników Nowej Drogi i całego
Modelu Współpracy w dużej mierze mierzone są poprzez ocenę deklaratywną uczestników. Dotyczą one korzyści niematerialnych, jakie uczestnicy projektu odnieśli. Najczęściej
podkreśla się dwie cechy rezultatów:


wiążące się bezpośrednio z działaniami projektu,



pojawiające się zazwyczaj w krótkim okresie.

Wskaźniki rezultatu powinny mierzyć zatem bezpośrednie, osiągane w krótkim okresie
korzyści, jakie przyniósł uczestnikom projekt. Są to też te efekty, które powinny znajdować
się pod największą kontrolą realizatora projektu.

6.4. Źródła weryfikacji osiągania wskaźników
Źródłem pozyskiwania i weryfikacji osiąganych wskaźników, w celu opracowania raportu
oraz analizy materiału, są:


dane zbierane z monitoringu i ewaluacji podczas realizacji projektu (liczba osób,
które otrzymały wsparcie, liczba umów, liczba notatek, wyniki procesu zmian,
ankiety ewaluacyjne itp.)



dane administracyjne – zbierane przez instytucje publiczne w związku z realizacją
ich zadań ustawowych i w ramach Modelu Współpracy.

W Modelu Współpracy oraz projekcie Nowa Droga zaleca się najlepszy sposób pozyskiwania danych monitoringowych, którym jest prowadzenie badań własnych. Jest to konieczne,
jeśli chcemy monitorować zmianę postaw wśród uczestników Nowej Drogi i pracy Zespołu
Międzysektorowego.
Badanie może być prowadzone w różnych momentach:


Badanie w momencie kończenia udziału w projekcie – pozwoli zmierzyć satysfakcję
uczestników, a także poziom oczekiwanych zmian i nabytych umiejętności lub
kompetencji. Niezbędna jest znajomość postaw uczestników przed rozpoczęciem
udziału/pracy w projekcie, co ułatwi ocenę projektu.



Badanie na początku i na zakończenie udziału/pracy w projekcie – chociaż będzie
angażować więcej zasobów, to jednak dostarczy ważnej informacji na temat
postępów uczestników projektu w danym zakresie.
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Badanie po zakończeniu udziału/pracy w projekcie w okresie 3−6 miesięcy od
zakończenia – pozwoli ocenić trwałość efektów projektu. Umożliwi też ocenę,
na ile nabyte doświadczenie jest pragmatyczne i znaczące (należy pamiętać, że
niektóre efekty projektu potrzebują czasu, aby się ujawnić/uaktywnić).

Badanie w ramach projektu prowadzone jest na kilku poziomach. Proponuje się odwołanie
do modelu D. Kirkpatricka, który dotyczy oceny projektów szkoleniowych pod względem:


Reakcji – ogólnej oceny otrzymanego wsparcia. Ocenie podlega zadowolenie
uczestników projektu z jakości Modelu Współpracy, przygotowania wszystkich
osób zaangażowanych, otrzymanego wsparcia. Wstępnej ocenie może być poddana też adekwatność wsparcia do potrzeb i zadowolenie z udziału w projekcie.



Wiedzy – oceniana jest wiedza uczestników szkolenia, czyli czego tak naprawdę
obie strony Modelu: uczestnicy i realizatorzy projektu się nauczyli. Pomiar może
być dokonywany bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie.



Zachowania – oceniane jest faktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w pracy zawodowej i w procesie resocjalizacji. Jeśli młoda osoba odbyła na
przykład okres próbny zatrudnienia w przedsiębiorstwie, to można zbadać, na ile
faktycznie zmieniło to jej zachowanie i postawę życiową. Pomiar powinien być
dokonywany po pewnym czasie od momentu zatrudnienia, aby wyniki udziału
w projekcie miały szansę na uaktywnienie.



Wyników – ostateczną miarą sukcesu projektu jest sytuacja, kiedy udział w projekcie przekłada się na wyniki współdziałania danego otoczenia. Ocena może być
dokonana również przez opiekunów lub współtowarzyszy. To badanie powinno
odbywać się po pewnym czasie od zakończenia udziału w projekcie „Nowa Droga”
(3−6 miesięcy).

Powyższy model stanowi doskonały przykład pokazujący relację między bezpośrednimi
efektami poszczególnych działań a ich oddziaływaniem na sytuację młodej osoby i na
sytuację globalną przedsięwzięcia – Model Współpracy.

6.5. Odbiorcy i forma ewaluacji
Modelu Współpracy
Pierwszą grupę odbiorców ewaluacji stanowią instytucje/organizacje stron Modelu
Współpracy, które są zainteresowane jej wynikami. Są to partnerzy społeczni programu
będący jego współrealizatorami. W grupie partnerów społecznych znajdują się organizacje
lub osoby, które zobligowane są do odpowiedzialności za wdrażanie powziętych ustaleń.
Ewaluacja kończy się formą pisemną w postaci raportu końcowego, poprzedzonego
raportem początkowym i tzw. mid-term, przewidzianymi w ramach planowania ewaluacji.
Forma raportu oraz forma prezentacji danych w raporcie powinny być uzgodnione
z osobami/instytucjami zamawiającymi ewaluację – zaleca się formę pisemną. Oprócz
określonej formy raportu zaleca się określenie jego przybliżonej objętości oraz przewidywanych konkretnych adresatów tego dokumentu, wskazanych w celach ewaluacji.

ROZDZIAŁ 6

EWALUACJA I MONITORING DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH MODELU WSPÓŁPRACY

Osobą, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie ewaluacji jest osoba po stronie
lidera/realizatora przedsięwzięcia. Zaleca się jednak, aby raz na rok wykonywana była
ewaluacja Modelu poprzez obserwatora zewnętrznego, który – z racji swojego niezaangażowania w prowadzone działania – dostrzeże więcej i bardziej obiektywnie oceni przebieg
procesu niż ewaluator wewnętrzny.
Społeczne podejście w trakcie ewaluacji charakteryzuje m.in. to, że ktoś ewaluację zleca,
ktoś ją wykonuje, kogoś ona dotyczy. Wszyscy ci „aktorzy” sytuacji społecznej mają swoje
interesy w zakomunikowaniu wyników ewaluacji. Niniejsze zalecenie jest na tyle ważne,
że dla wewnętrznego ewaluatora zawsze jakiś temat będzie bardziej drażliwy niż inny,
istnieje także możliwość, że ten lub inny aspekt Modelu zostanie pominięty, skrócony,
przedstawiony nieco inaczej. Ewaluacja zewnętrza zniweluje takie podejście, będzie
bardziej obiektywna.
Ewaluator wewnętrzny, tj. osoba po stronie lidera/realizatora przedsięwzięcia i w jednej
osobie członek Zespołu Międzysektorowego, siłą rzeczy wpływa na fakt, że ewaluacja
„wmontowana” jest w panujące stosunki społeczne, wzajemne oczekiwania, definicje
problemów, interesy grup czy styl zarządzania.
Mimo to ewaluacja wewnętrzna Modelu Współpracy jest najlepszą strategią do zastosowania przy przedsięwzięciach, programach dotyczących młodych osób.

6.6. Raportowanie
Jak zostało wspomniane powyżej, wyniki podjętych działań monitoringu, przeprowadzonych badań i analiz ewaluacyjnych powinny zostać zaprezentowane w raportach
pisemnych.
Zgodnie z założeniami projektu zaleca się, aby w trakcie trwania programu powstały
3 raporty ewaluacyjne/monitorujące jego wdrażanie:


Pierwszy raport dotyczy organizacji i zarządzania programem, testowania. Na
podstawie oceny wstępnej wyciągane są wnioski i rekomendacje, które mają
pomóc w określeniu potrzeb i rodzaju wsparcia uczestników oraz ustaleniu
harmonogramu. Pierwszy raport powinien odpowiadać na pytanie: Czy sposób
organizacji projektu jest odpowiedni do jego założeń i celów?



Drugi raport dotyczy przygotowania odpowiednich narzędzi ustalonego wsparcia
oraz metod jego wdrażania. Powinien skupiać się na poszukiwaniu odpowiedzi
na pytania: W jaki sposób oceniają narzędzia badani i badający?; Jakie zgłaszają
uwagi/propozycje?; Czy projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem?; Jak
jest wdrażany i zarządzany program Model Współpracy?



Trzeci raport, tzw. końcowy, zawiera opis i ocenę rezultatów programu, przedstawienie oceny uzyskanych wyników dotyczących zastosowanych narzędzi, a także
ich ocenę przez beneficjentów wsparcia – młodych osób zagrożonych wykluczeniem. Powinien dać odpowiedź na pytanie: Jakie efekty współpracy przyniósł
program w perspektywie instytucji w niego zaangażowanych oraz młodych osób
byłych skazanych?
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Raporty opracowywane są na początku programu, w trakcie jego realizacji i na zakończenie całego procesu (odpowiadającego okresowi) założonego programu resocjalizacji dla
danej grupy.
Raporty przedstawiane są instytucjom zaangażowanym w projekt/program współpracy
oraz pozostałym interesariuszom i przede wszystkim – członkom Zespołu w formie
pisemnej. Struktura raportu ewaluacyjnego zawierać powinna co najmniej:


okres i cel raportowania,



tematykę i zakres raportu (program Model Współpracy Nowa Droga),



opis zastosowanych narzędzi i rodzaju udzielonego wsparcia,



opis wyników ewaluacji i oceny,



opis wniosków z monitoringu,



rekomendacje i zalecenia do zmian/korekt,



wykaz załączników,



datę i podpis opracowującego raport(y).
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7. Korzyści z zastosowania
modelu współpracy dla
instytucji i firm wchodzących
w skład Zespołu
Współpraca podmiotów z różnych sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego,
ukierunkowana na budowanie sieci wsparcia i aktywizację zawodową i społeczną dla
młodych więźniów, może przynosić wymierne korzyści dla wszystkich zaangażowanych
podmiotów.
Odnosząc się do samej definicji współpracy międzysektorowej, warto zwrócić uwagę, że
wspieranie tego typu współdziałania jest odzwierciedleniem ogólnej zmiany podejścia
do systemu władzy i zarządzania zasobami lokalnymi: od hierarchicznego, odgórnego
i redystrybucyjnego, do polityki promowania strategii rozwoju, opartych na działaniach
i procesach oddolnych (endogennych) i strukturach sieciowych, zwiększających udział
decyzji podejmowanych kolektywnie wraz ze społecznością lokalną.
Współpraca międzysektorowa zwiększa efektywność w zakresie ułatwienia więźniom
opuszczającym zakłady karne wejścia na rynek pracy i readaptacji społecznej.

Wymierne korzyści współpracy dla wszystkich
zaangażowanych podmiotów:
1 Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie stopy bezrobocia;
2 Pojawienie się na rynku lepiej dopasowanych i bardziej adekwatnych form pomocy,
zwiększenie zakresu i katalogu usług oferowanych osobom opuszczającym zakłady
karne;

3 Zwiększenie efektywności w zespołowym rozwiązywaniu problemów;
4 Oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy młodocianym więźniom;
5 Wymiana informacji o kompetencjach i możliwościach instytucji i innych podmiotów
wchodzących w skład Zespołu;

6 Wykorzystanie zasobów ludzkich (kompetencje, wiedza, doświadczenie) i instytucjonalnych środowiska (baza lokalowa, środki rzeczowe i finansowe);

7 Pogłębienie relacji w partnerskim podejściu do współpracy;
8 Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielanej
pomocy w środowisku lokalnym;
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9 Możliwość wspólnego działania z osobami kreatywnymi, które w podejściu problemowym szukają innowacyjnych i niekonwencjonalnych metod;

10 Możliwość realizowania wspólnych działań i projektów poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego, uzupełnianiu się w działaniach;

11 Kreowanie lokalnej polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu;
12 Zdobycie unikalnej wiedzy i umiejętności w oparciu o doświadczenia partnerów, jak
również rozwój osobisty;

13 Większa skuteczność – instytucje będą mogły efektywniej realizować swoje cele,
wpływając przy tym na rozwój swoich pracowników (praca w różnej kulturze organizacyjnej, z różnymi partnerami);

14 Wzrost poziomu zaufania do podmiotów i ich wiarygodności jako aktorów lokalnej
polityki społecznej;

15 Podniesienie jakości pracy oraz zadowolenia z niej;
16 Dzięki współpracy podmioty mogą profesjonalizować swoje działania;
17 Łącząc zasoby, współpracujące podmioty podnoszą skuteczność, efektywność i trwałość działań podejmowanych na rzecz poprawy spójności społecznej;

18 Spojrzenie na sprawę z szerszej perspektywy oraz porównanie polskiego podejścia do
problemu z podejściem innych krajów.

Korzyści dla instytucji publicznych:
1 Budowanie marki instytucji publicznej;
2 Poprawa wizerunku w odbiorze klientów i społeczności;
3 Poczucie dobrze spełnionej misji publicznej;
4 Wiarygodny wizerunek w środowisku lokalnym;
5 Dostęp do wiedzy z zakresu osób opuszczających ZK i AŚ i zarządzania biznesem;
6 Zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług;
7 Szerokie rozwiązywanie problemów społecznych;
8 Stymulacja rozwoju gospodarczego regionu;
9 Podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności;
10 Edukacja w zakresie wspólnego podejmowania decyzji i współodpowiedzialności.
Korzyści dla firm:
1 Obniżenie kosztów działalności firmy;
2 Wzmocnienie pozycji firmy na rynku;
3 Wzrost liczby partnerów instytucjonalnych i z obszaru III sektora;
4 Polepszenie wizerunku marki;
5 Polepszenie stosunków biznesowych z innymi firmami;
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6 Zapewnienie zaplecza od strony kadry pracowniczej – wspólne pozyskiwanie
pracownika;

7 Dostęp do eksperckiej wiedzy branżowej;
8 Polepszenie wymiany doświadczeń z innymi firmami i instytucjami;
9 Osiągnięcie wyższego wskaźnika innowacyjności;
10 Budowanie marki biznesu społecznie odpowiedzialnego.
Korzyści dla organizacji pozarządowych:
1 Udział w konsultacjach społecznych, realny wpływ na podejmowane decyzje;
2 Niezależne i pozainstytucjonalne spojrzenie na problem, wniesienie nowych rozwiązań;
3 Wykorzystanie potencjału ludzkiego (członków organizacji i wolontariuszy);
4 Możliwość zaangażowania ludzi, którzy dzięki pracy społecznej będą mogli działać na
rzecz wspólnego dobra;

5 Stabilizacja pracy i możliwość realizowania długofalowych działań;
6 Poszerzenie sieci kontaktów instytucjonalnych i biznesowych.
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Załączniki
1 Porozumienie o współpracy w Międzysektorowym Zespole ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze

2 Wzór uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Osób
Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

3 Wzór oświadczenia o poufności danych
4 Regulamin międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Osób
Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze

5 Kwestionariusz zgłoszeniowy do Zespołu
6 Plan działań Zespołu
7 Protokół z posiedzenia Zespołu
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Porozumienie o współpracy w Międzysektorowym Zespole
ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób
Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze

zawarte w dniu ……………………………………………….......................................…. pomiędzy:
..……...…………………………………..……….... Burmistrzem / Wójtem / Prezydentem Miasta
a ................................................................reprezentującym…………….........……………….
(imię i nazwisko, funkcja oraz pełna nazwa podmiotu określonego w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) zwanym dalej Podmiotem Porozumienia
Porozumienie może być zawarte z każdym podmiotem oddzielnie bądź ze wszystkimi
współpracującymi podmiotami jednocześnie.
a ................................................................reprezentującym………........……………………..
(imię i nazwisko, funkcja oraz pełna nazwa podmiotu określonego w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) zwanym dalej Podmiotem Porozumienia.
§1
Celem niniejszego porozumienia jest zapewnienie współpracy w zakresie tworzenia
i skutecznej realizacji zadań Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze, zwanego
dalej Zespołem.
§2
Podmiot/y Porozumienia zobowiązuje/ą się do:
a) wyznaczenia przedstawiciela/li na członka/ów Zespołu poprzez pisemne zgłoszenie
danych osobowych wytypowanej/ych osoby/ób do Burmistrza / Wójta / Prezydenta
w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszego porozumienia;
b) zapewnienia udziału wyznaczonego/ych członka/ów w posiedzeniach i pracach
Zespołu;
c) uwzględnienia zadań realizowanych w ramach Zespołu w zakresie obowiązków
służbowych i zawodowych wyznaczonego/ych członka/ów;
d) zapewnienia zastępstwa w przypadku usprawiedliwionej nieobecności / niemożności udziału wyznaczonego/ych członka/ów w pracach Zespołu;
e) złożenia wniosku o odwołanie członka/ów Zespołu w przypadku zaistnienia
okoliczności uzasadniających jego/ich odwołanie;
f) w sytuacji odwołania – wyznaczenia i zgłoszenia nowego przedstawiciela na członka
Zespołu w terminie 7 dni od dnia odwołania;

ZAŁĄCZNIKI

g) zapewnienia udziału przedstawicieli reprezentowanego Podmiotu w pracach grup
roboczych tworzonych przez Zespół w celu rozwiązywania problemów związanych
z reintegracją zawodowo-społeczną osób opuszczających zakłady karne i areszty
śledcze w indywidualnych przypadkach, w ramach obowiązków służbowych
i zawodowych;
h) zapewnienia podjęcia czynności na rzecz osoby lub rodziny, w ramach kompetencji
reprezentowanego Podmiotu, zgodnie z ustaleniami Zespołu.
§3
Strony porozumienia deklarują sprzyjanie podnoszeniu kwalifikacji członków zespołu
interdyscyplinarnego i grup roboczych w zakresie reintegracji zawodowo-społecznej
młodocianych więźniów oraz sposobów skutecznej interwencji i możliwości pomocy.
§4
Wszelkie sprawy sporne między stronami porozumienia będą rozwiązywane w drodze
wzajemnych uzgodnień i negocjacji.
§5
Porozumienie obowiązuje z dniem podpisania przez Strony.
§6
Porozumienie sporządzono w ….......... (w liczbie egz. uzależnionej od liczby podmiotów
podpisujących porozumienie) egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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Uchwała Nr ................ Rady Powiatu …………………….
z dnia ............... 20…... r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Międzysektorowego
Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Osób Opuszczających Zakłady Karne
i Areszty Śledcze oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art …………………………………. Rada Powiatu uchwala co następuje:
§1
W celu realizacji Projektu Nowa Droga na terenie powiatu ……………. uchwala się tryb
i sposób powoływania i odwoływania członków Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej Zespołem.
§2
Starosta Powiatu ……………… pisemnie zawiadamia organizacje i instytucje o obowiązku
wytypowania swoich przedstawicieli do pracy w Zespole w liczbie, o której mowa w § 4.
§3
Organizacje i instytucje w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłaszają
przedstawicieli wytypowanych do pracy w Zespole i załączają pisemną zgodę wskazanej
osoby na udział w pracach Zespołu.
§4
Do prac Zespołu powołani zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających na
terenie powiatu …………………………, a w szczególności:
– 1 przedstawiciel POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE,
– 1 przedstawiciel MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ,
– 2 przedstawicieli OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ,
– 2 przedstawicieli POWIATOWEGO URZĘDU PRACY,
– 2 przedstawicieli NGO,
– 2 przedstawicieli firm/przedsiębiorstw.
§5
Starosta spośród zgłoszonych przedstawicieli powołuje zarządzeniem zespół interdyscyplinarny w składzie minimum 8 osób.

ZAŁĄCZNIKI

§6
Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu wybierają ze swego składu:
1) przewodniczącego Zespołu;
2) zastępcę przewodniczącego;
3) sekretarza Zespołu.
§7
Zespól powiadamia Starostę powiatu o wyborze przewodniczącego.
1. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej 5 członków Zespołu;
2) pisemnej rezygnacji przewodniczącego;
3) uzasadnionego pisemnego wniosku Starosty powiatu.
§8
Starosta może odwołać członka Zespołu w następujących sytuacjach:
1) pisemnej rezygnacji członka;
2) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w Zespole;
3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach.
§9
Zmiany, uzupełnienie, poszerzenie w składzie Zespołu następują w trybie wskazanym dla
jego powołania.
§ 10
Zespół na posiedzenia może zapraszać w roli ekspertów przedstawicieli:
a) zakładu karnego/aresztu śledczego;
b) sądu – kuratorów, sędziów;
c) Policji (dzielnicowy);
d) Kościoła (ksiądz).
§ 11
1. Praca Zespołu odbywa się na posiedzeniach.
2. Przewodniczący Zespołu inicjuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu;
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b) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków
Zespołu;
c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji.
3. Posiedzenia organizowane są głównie w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie. Mogą być organizowane również w siedzibach poszczególnych
instytucji lub organizacji, które wytypowały przedstawicieli do składu Zespołu.
4. Z każdego posiedzenia zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności,
tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do
podjęcia.
5. W posiedzeniach Zespołu musi uczestniczyć co najmniej połowa jego składu.
6. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony
przez niego członek Zespołu.
7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej
niż raz na dwa miesiące.
8. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.
§ 12
Siedziba Zespołu mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w ……………..........……..
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 18
Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa …………..........…………...

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr ….......…......
Data: ………………………....

.............................………………...................……..
(Imię i nazwisko)
........................................................................
..........………………………...................………..........
(Adres)

Oświadczenie o Poufności Danych
Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji
zadań związanych z realizacją programu Nowa Droga oraz że znane mi są przepisy
o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich
dostępu osobom nieuprawnionym.

……………………………………………………….
(Czytelny podpis)
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Wyrażenie Zgody na Udział w Zespole i Przetwarzanie Danych Osobowych

……………………………………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………
(ulica, numer domu)
……………………………………………………………………………………
(miejscowość)
…………………………………………………………………………………..
(tel. kontaktowy)
1. Wyrażam zgodę na podjęcie działań przez Zespół Międzysektorowy funkcjonujący przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w………………… na rzecz mojej osoby/rodziny.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do podjęcia
działań przez Zespół Międzysektorowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
3. Dla potrzeb pracy Zespołu Międzysektorowego przekazuję kserokopię następujących
dokumentów:
……………………………………………………………………………………...…………………………………………..........
………………………………………………………………………………………...………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………...……………………………………..........
……………………………………………………………………………………………...…………………………………..........

……………………………..............…..….
(podpis)

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej
Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne I Areszty Śledcze
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin ustala tryb działania Zespołu.
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań
na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź
środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych, reprezentujące instytucje publiczne
odpowiedzialne za realizację zadań, m. in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, Policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, Powiatowego Urzędu
Pracy, lokalnych organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.
3. Warunkiem przystąpienia instytucji do Zespołu jest podpisanie porozumienia instytucji
z właściwym Prezydentem/Burmistrzem/Starostą bądź wydelegowanie przez Prezydenta/
Burmistrza/Wójta jednostki organizacyjnej gminy do udziału w pracach zespołu.
4. Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany
podczas spotkań grup roboczych zapewniających skuteczne reagowanie na problem.
5. Przez problem rozumie się każdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy problemowej
bądź środowiska, których rozwiązanie wymaga zaangażowania innych podmiotów.
§2
Cele Zespołu
1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym
w przezwyciężeniu ich problemów.
2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie
zaistniałego problemu.
3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i pomocy młodocianym osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze.
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym.
§3
Zadania Zespołu
1. Cele Zespołu realizowane są poprzez:
1) Ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych
lub środowiska, znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu
postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź
środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym
celu przewidzianych przepisami prawa.
2) Udzielanie pomocy i w zależności od potrzeb, poradnictwa socjalnego, prawnego,
psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
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2. W ramach Zespołu realizowane mogą być także:
1) Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych m.in.
z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.
2) Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych
i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu
w danym obszarze.
§4
Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Zespół działa przy/w ………………., który zapewnia jego obsługę administracyjną.
2. Prace Zespołu koordynuje Przewodniczący Zespołu lub wskazany przez niego pracownik.
3. Członkami Zespołu są osoby, które podpisały porozumienie o współpracy.
4. Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych
w ramach prac Zespołu bądź grupy. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu
członkostwa w Zespole.
5. W celu tworzenia lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych
oraz lokalnej polityki społecznej w pracach uczestniczą wszyscy członkowie Zespołu.
§5
Zwoływanie Zespołu
1. Zgłoszenia sprawy na posiedzeniu Zespołu może dokonać każdy członek Zespołu. Osoba
zgłaszająca sprawę ustala z Przewodniczącym skład, miejsce i termin posiedzenia Zespołu.
Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie przez członka Zespołu i przedstawienie
Przewodniczącemu kwestionariusza zgłoszeniowego.
2. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie Zespołu na podstawie kwestionariusza
zgłoszeniowego, podając czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną,
mailową lub telefoniczną. Dopuszcza się możliwość przekazania w momencie zwoływania
Zespołu kopii kwestionariusza zgłoszeniowego.
3. Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Zespołu przedstawicieli instytucji wskazanych
w kwestionariuszu. Dopuszcza się, po konsultacji z osobą zgłaszającą sprawę, możliwość
uczestnictwa na posiedzeniu przedstawiciela innej instytucji wchodzącej w skład Zespołu,
a niewskazanej w kwestionariuszu zgłoszenia.
4. Skład Zespołu uzależniony jest od problemu – może być zmienny, spośród członków
Zespołu.
5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w dni powszednie. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielanie
pomocy oraz w innym terminie.
6. Wszyscy członkowie Zespołu spotykają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
§6
Postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup i środowiska

ZAŁĄCZNIKI

1. Na spotkaniu Zespołu ustala się plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub
środowisku, określający osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań,
opis zadań dla poszczególnych członków Zespołu, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska.
3. Plan pomocy ustala się przy uczestnictwie osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska, których sprawa dotyczy. W sprawach wyjątkowych możliwe
jest określenie planu pomocy bez obecności osoby, rodziny, bądź przedstawicieli grup
problemowych lub środowiska, których posiedzenie dotyczy. W tej sytuacji o wyniku
posiedzenia i zobowiązaniach ze strony członków Zespołu zainteresowane osoby informuje
się niezwłocznie.
4. Na spotkaniach Zespołu przedstawiane są przez członków działania podjęte na rzecz
osoby, rodziny, grupy problemowej lub środowiska. Istnieje możliwość zwoływania
kolejnych spotkań w danej sprawie.
§7
Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu
1. Przewodniczący gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące
m.in.: ilości spraw skierowanych do Zespołu, składu poszczególnych Zespołów, efektów
pracy Zespołu. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez Zespół
oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.
2. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi bądź środowiskiem gromadzona jest następująca dokumentacja:
a) Kwestionariusz zgłoszeniowy – dokument potwierdzający zgłoszenie problemu do
rozpatrzenia przez grupy robocze, do kwestionariusza dołączane są kopie dokumentów
dostarczonych przez osobę, rodzinę, przedstawicieli Zespołu lub środowiska (wzór
załącznik nr ...).
b) Pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, której sprawa ma
być przekazana do rozpatrzenia w ramach pracy Zespołu.
c) Plan działań Zespołu – opis zadań dla poszczególnych członków Zespołu oraz osoby,
rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska.
d) Monitoring działań Zespołu – realizacja zadań określonych w planie działań przez
Zespół i osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowisk.
3. Ponadto dokumentację posiedzenia grup roboczych stanowi lista obecności i każdorazowo oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej.
4. Dokumentacja jest przechowywana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
5. Przewodniczący Zespołu składa sprawozdanie z jego pracy Staroście Powiatu, Regionalnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w terminie raz na kwartał.
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KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY do Zespołu
INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA ....................................................................................................
DATA ZGŁOSZENIA .................................................................................................................
OKREŚLENIE PROBLEMU/ÓW ................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
OPIS SYTUACJI (SKŁAD RODZINY, FAKTY I OKOLICZNOŚCI) .....................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
PRZEBIEG DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ I UDZIELONEJ POMOCY .......................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
PROPONOWANY SKŁAD ZESPOŁU
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ZAŁĄCZNIKI

DATA POSIEDZENIA ZESPOŁU ..................................................... (wypełnia Przewodniczący)
Załącznik nr …..........
……………………………………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………..……………
(Nr sprawy)

Plan Działań Zespołu Międzysektorowego
DOTYCZY ................................................................................................................................
(Imię i nazwisko osoby lub przedstawiciela rodziny)
ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU .............................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................ Instytucja
................................................................................................................................................
Działanie ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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ZADANIA DLA OSOBY/RODZINY
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
KOLEJNE SPOTKANIE ZESPOŁU – DATA …………………...……………………………
PODPISY UCZESTNIKÓW ZESPOŁU:
1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
3. ……………………………………………….
4. ……………………………………………….
5. ……………………………………………….
6. ……………………………………………….
7. ……………………………………………….
8. ……………………………………………….
9. ……………………………………………….
10. ……………………………………………..

ZAŁĄCZNIKI

PROTOKÓŁ NR ...........
Z POSIEDZENIA ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO

W dniu …………………………….…… odbyło się posiedzenie Zespołu w ……………………………………..
Posiedzeniu Zespołu przewodniczył/a ……………………………………………….……………………………….
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zespołu zgodnie z załączoną listą obecności.
Posiedzenie Zespołu przebiegało następująco:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
W trakcie posiedzenia Zespół podjął następujące ustalenia:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Na tym posiedzenie Zespołu zostało zakończone.
…………………………………………………………
(podpis)

Protokołował/a:

…………………………………………………………
(podpis)

139

II Nowa Droga
Program szkolenia
dla członków zespołu
międzysektorowego
Program szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych
w realizację modelu Nowa Droga, wraz ze wskazówkami
metodycznymi do jego realizacji
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1. Program szkolenia dla
członków Międzysektorowego
Zespołu ds. Reintegracji
Zawodowo-Społecznej
Młodocianych Osób
Opuszczających Zakłady
Karne i Areszty Śledcze
1.1. Temat szkolenia
Model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z instytucjami pomocy i integracji
pomocy społecznej, z przedsiębiorcami, obejmujący kompleksowy proces przywrócenia
młodocianych więźniów do życia społeczno-zawodowego, minimalizujący ryzyko powrotu do
więzienia.

Cel ogólny szkolenia
Wyposażenie członków Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze w wiedzę
z zakresu funkcjonowania nowego modelu współpracy, ukazanie relacji między instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy społecznej, kształtowanie postawy współpracy.

1.2. Cele szczegółowe szkolenia
1 Budowanie relacji pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego oraz
społecznego w celu lepszego wykorzystania środków finansowych w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej młodocianych więźniów.

2 Poprawa efektywności porozumiewania się różnych podmiotów o zindywidualizowanym statusie prawnym.

3 Umiejętność tworzenia grup zadaniowych i tworzenia lokalnych porozumień na rzecz
zwiększenia zatrudnienia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodocianych
więźniów.

4 Uaktywnienie podmiotów lokalnego rynku pracy na rzecz współpracy oraz rozwiązywania problemów społecznych, głównie dotyczących młodocianych więźniów.
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5 Wykorzystanie instrumentów formalno-prawnych jako elementu umożliwiającego
budowanie partnerstwa lokalnego.

6 Zwiększenie kompetencji i wiedzy osób działających w partnerstwie w zakresie
diagnozowania problemów społecznych dotyczących młodocianych więźniów.

7 Nabycie wiedzy i kompetencji na temat programu Nowa Droga.
Efekty szkolenia
WIEDZA – w wyniku przeprowadzonego szkolenia członkowie Międzysektorowego Zespołu
ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne
i Areszty Śledcze będą w stanie wskazać zakres działania i obowiązków instytucji oraz
innych organizacji i podmiotów zaangażowanych w prace Zespołu, rozróżnić działania
strategiczne i operacyjne.
UMIEJĘTNOŚCI – w wyniku przeprowadzonego szkolenia członkowie Międzysektorowego
zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze powinni umieć właściwie diagnozować potrzeby odbiorców
końcowych działań, inicjować współpracę między instytucjami rynku pracy i instytucjami
pomocy społecznej oraz przedsiębiorcami, jak również przygotować roczny plan działania.
KOMPETENCJE – w wyniku przeprowadzonego szkolenia członkowie Międzysektorowego
Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających
Zakłady Karne i Areszty Śledcze nabędą: świadomość korzyści wynikającej ze współpracy
instytucji publicznych i niepublicznych z instytucjami pomocy i integracji pomocy społecznej oraz przedsiębiorcami, a także kreatywność w tworzeniu ram współpracy, otwartość
na potrzeby społeczne występujące w danym powiecie, rozwiązywanie problemów
społecznych dotyczących młodocianych więźniów opuszczających zakłady karne lub
areszty śledcze.
Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.
Koszt szkolenia: szkolenie bezkosztowe, włączone do programu szkoleń instytucji
publicznych i niepublicznych, instytucji pomocy i integracji pomocy społecznej
oraz przedsiębiorców.
Prowadzący: eksperci w zakresie wypracowania nowego modelu współpracy między
instytucjami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami pomocy i integracji pomocy
społecznej oraz przedsiębiorcami.
Metody szkoleniowe: prezentacja, wykład, warsztaty, case study, panel dyskusyjny.
Sala szkoleniowa: 20−30-osobowa, wyposażona w projektor i rzutnik multimedialny,
flipchart, mazaki (pisaki).

1.3. Organizacja szkolenia


Szkolenie zostanie przeprowadzone w cyklu jedno- lub dwudniowym
(weekendowym).



Członkowie Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej
Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze w powiecie,
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w którym wdrażany jest nowy model współpracy, mają obowiązek uczestniczenia
w całości szkolenia.


członkowie Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej
Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze otrzymają
materiały dotyczące wdrażania nowego modelu współpracy.



na zakończenie szkolenia uczestnikom szkolenia zostaną wręczone zaświadczenia.

1.3.1. Schemat 2-dniowego szkolenia – 16 godzin
Godzina

Tematyka

Liczba
godzin

DZIEŃ 1: data
1. Cel szkolenia – cel główny i cele szczegółowe
9:00 – 10:30

2. Podstawowe pojęcia związane z polityką społeczną i rozwiązywaniem problemów społecznych

2

10:30 – 10:40
Przerwa kawowa

10:40 – 12:10

1. Prezentacja diagnozy polityki społecznej na rzecz
osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze

2

2. Prezentacja modelu francuskiego PRÓG
12:10 – 12:30
Przerwa obiadowa

12:30 – 14:00

1. Zapoznanie uczestników z pojęciem wykluczenia
społecznego i systemem pomocy na rzecz osób
opuszczających zakłady karne i areszty śledcze

2

2. Analiza czynników wykluczenia społecznego
w kontekście więźniów
14:00 – 14:10
Przerwa kawowa
1. Obszary ustawowej współpracy instytucji
publicznych i niepublicznych z instytucjami pomocy
i integracji pomocy społecznej i przedsiębiorców
14:10 – 15:40

2. Obszary możliwej (pozaustawowej) współpracy

2

3. Zasady współpracy instytucji publicznych
i niepublicznych z instytucjami pomocy i integracji
pomocy społecznej i przedsiębiorców, wynikające
z obowiązujących ustaw
DZIEŃ 2: data
1. Struktura modelu współpracy
9:00 – 10:30

10:30 – 10:40
Przerwa kawowa

2. Cele modelu współpracy – strategiczne
i operacyjne

2

Trener
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Godzina

Tematyka

10:40 – 12:10

1. Struktura Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób
Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze

Liczba
godzin

2

2. Organizacja i funkcjonowanie Zespołu
12: 10 – 12:30
Przerwa obiadowa

12:30 – 14:10

1. Zakres zadań i odpowiedzialności osób
wchodzących w skład Międzysektorowego Zespołu
2. Narzędzia ewaluacji i monitoring działań modelu
współpracy

2

14: 10 – 14:20
Przerwa kawowa
1. Schemat postępowania Nowa Droga
14:20 – 15:50

2. Prezentacja założeń Nowej Drogi
3. Innowacyjność i kompleksowość rozwiązania

2

Trener

Podstawowe pojęcia
związane z polityką społeczną i rozwiązywaniem
problemów społecznych

Przedstawienie spraw
organizacyjnych i zawarcie
kontraktu

Poznanie celów i programu
szkolenia

Autoprezentacja

Poznanie uczestników

Powitanie grupy
i prezentacja trenera

Cel szkoleniowy

2. Skuteczna praca socjalna jako jedna z metod aktywizacji społeczno-zawodowej więźniów

1. Omówienie najistotniejszych zagadanień związanych z polityką społeczną w Polsce, dotyczącą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3. Ostateczne zasady są prezentowane na forum całej grupy
i akceptowane przez wszystkich uczestników. Ćwiczenie na komunikację
i wypracowanie wspólnego stanowiska

2. Zawarcie kontraktu z uczestnikami szkolenia – wspólne ustalenie zasad
obowiązujących na szkoleniu

1. Sprawy organizacyjne szkolenia – przewidywany czas szkolenia, przerwy
itp.

Dyskusja

Miniwykład

Prezentacja trenera

Dyskusja

Dyskusja

4. Odpowiedź na ewentualne pytania uczestników dotyczące programu

Prezentacja,

3. Omówienie programu szkolenia

Praca indywidualna

Dyskusja

Prezentacja

Prezentacja

Metoda

2. Przedstawienie i krótkie omówienie celów szczegółowych szkolenia

1. Prezentacja celu głównego szkolenia

1. Ćwiczenie Moje Imię – każdy uczestnik zapisuje swoje imię pionowo na
kartce, następnie wymyśla i zapisuje przymiotniki, które zaczynają się od
kolejnej litery imienia

2. Przedstawienie się uczestników szkolenia (imię i nazwisko, miejsce
pracy, wykształcenie i kwalifikacje, doświadczenie zawodowe jakie ma
każdy z uczestników, doświadczenie w nawiązywaniu partnerstwa)

1. Prezentacja uczestników szkolenia, rola każdego człowieka w podejmowaniu współpracy, tworzenie własnej tożsamość w relacji z innymi

3. Przedstawienie się trenera (imię i nazwisko, wykształcenie i doświadczenie zawodowe; wyjaśnienie dlaczego prowadzi to szkolenie)

2. Przedstawienie tematu szkolenia

1. Powitanie grupy przez trenera

Tematyka, sposób realizacji celu

1.3.2. Szczegółowy scenariusz szkolenia

Pokaz slajdów

Kartki i długopisy

Flipchart i markery,

Agenda szkolenia,

Agenda szkolenia

Pokaz slajdów

Kartki A-3 oraz długopisy

Kartki i markery

Pokaz slajdów

Pokaz slajdów

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

20 min.

30 min.

30 min.

40 min.

30 min.

10 min.

Czas
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Obszary ustawowej
współpracy instytucji
publicznych i niepublicznych, instytucji pomocy
i integracji społecznej
oraz przedsiębiorców

Zapoznanie uczestników
z rozumieniem pojęcia
wykluczenia społecznego
i systemu pomocy na
rzecz osób opuszczających
zakłady karne i areszty
śledcze

3. Ćwiczenie: porównanie treści przepisów ustaw dotyczących rynku pracy
i pomocy społecznej – praca w parach, następnie prezentacja efektów
pracy każdej pary na forum grupy. Najlepsza para otrzymuje drobną
nagrodę, np. odznakę sprawnościową SOKOLE OKO

2. Obszary ustawowej współpracy, uprawnienia, które się pokrywają
i uprawnienia, które się uzupełniają

1. Zapoznanie uczestników ze stanem prawnym dotyczącym współpracy
instytucji publicznych i niepublicznych, instytucji pomocy i integracji
społecznej przedsiębiorców

5. Pomoc skazanym opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze

4. Wielowymiarowość czynników powodujących wykluczenie społeczne
u osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze

3. Przyczyny wykluczenia społecznego w kontekście osób opuszczających
zakłady karne i areszty śledcze

2. Różne pojęcia wykluczenia społecznego

Dyskusja

Praca w grupach

Wykład

Drobne gadżety
ułatwiające dobór w pary

Kolorowe pisaki i kartki

Fragmenty ustaw
przygotowane przez
trenera

Opis zadania

Pokaz slajdów

Pokaz slajdów

Kartki i długopisy

Dyskusja

Flipchart i markery

Pokaz slajdów

Miniwykład

Dyskusja

Pokaz slajdów

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

Prezentacja trenera

Miniwykład

3. Sposoby rozwiązywania problemu indywidualnego beneficjenta

1. Omówienie pojęcia wykluczenia społecznego

Prezentacja trenera

2. Formy współpracy;

Dyskusja

Miniwykład

Prezentacja trenera

Metoda

1. Podstawa współpracy różnych instytucji;

3. Dyskusja na temat stereotypów w postrzeganiu osób opuszczających
Zakłady Karne i Areszty Śledcze z uwzględnieniem młodego wieku
– do 24 r.ż.

2. Omówienie zasobów osób opuszczających zakłady karne i areszty
śledcze

1. Omówienie problemów i potrzeb osób opuszczających zakłady karne
i areszty śledcze

Tematyka, sposób realizacji celu

60 min.

60 min.

20 min.

40 min.

Czas

NOWA DROGA

Omówienie i przedstawienie francuskiej metody
pracy z młodocianymi
PRÓG

Prezentacja diagnozy
polityki społecznej na
rzecz osób opuszczających
zakłady karne i areszty
śledcze

Cel szkoleniowy
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1. Uczestnicy, podzieleni przez trenera na 3−4 grupy, opracowują zasady
współpracy, które następnie wspólnie są konfrontowane z tymi opisanymi
w modelu

Zasady współpracy

Organizacja i funkcjonowanie Zespołu

Cele modelu współpracy

Drobne gadżety
ułatwiające dobór w pary

Kartki i długopisy
Pokaz slajdów

Dyskusja

4. Ćwiczenie: praca w grupach polegająca na ustalaniu wskaźników
realizacji celów dla poszczególnych powiatów/miast

2. Ćwiczenie: Praca w grupach dotycząca przygotowania i napisania
rocznego programu działań Zespołów

1. Omówienie sposobu organizacji i funkcjonowania Zespołu – miejsce
prac zespołu, harmonogram prac, program działań Zespołów

Opis zadania
Kolorowe pisaki i kartki
Drobne gadżety
ułatwiające dobór w pary

Wykład
Praca w grupach
Dyskusja

Pokaz slajdów

Flipchart i markery
Miniwykład

2. Omówienie i zapoznanie uczestników z celami operacyjnymi

Prezentacja trenera

Kolorowe pisaki i kartki

Opis zadania

Dyskusja

Pokaz slajdów

Praca w grupach

Drobne gadżety
ułatwiające dobór w pary

Dyskusja

Wykład

Kolorowe pisaki i kartki

Praca w grupach

Opis zadania

Pokaz slajdów

Kolorowe pisaki i kartki

Dyskusja

Wykład

Opis zadania

Praca w grupach

Pokaz slajdów

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

Wykład

Metoda

3. Omówienie i analiza wskaźników realizacji celów

1. Omówienie celów strategicznych

3. Osoby w grupach zastanawiają się i wypisują dodatkowe zadania, jakie
mogą realizować instytucje wchodzące w skład Zespołu

2. Omówienie zadań dla poszczególnych instytucji wchodzących w skład
Modelu

1. Omówienie procedur powoływania Zespołu

Ćwiczenie: uczestnicy nadal pozostają w parach i zastanawiają się nad
nowymi obszarami współpracy

Obszary współpracy
pozaustawowej

Struktura Międzysektorowego Zespołu ds.
Reintegracji Społeczno-Zawodowej Młodocianych
Osób Opuszczających
Zakłady Karne i Areszty
Śledcze

Tematyka, sposób realizacji celu

Cel szkoleniowy

60 min.

60 min.

60 min.

40 min.

60 min.

Czas
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Podsumowanie
i zakończenie szkolenia

Innowacyjność i kompleksowość rozwiązania

3. Podziękowanie za udział w szkoleniu

2. Pytania od uczestników

1. Podsumowanie szkolenia: każdy z uczestników prezentuje, co zapamiętał ze szkolenia, albo czego się dowiedział; trener wskazuje najistotniejsze
punkty szkolenia

1. Omówienie czynników innowacyjności i kompleksowości Nowej Drogi

w ramach Nowej Drogi – wędrówka jako motyw przewodni

1. Omówienie systemu postępowania z osobami młodocianymi
opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze

3. Przykłady raportów z ewaluacji

2. Praca uczestników w grupach, dotycząca opracowania innych niż
opisane, możliwych metod ewaluacji i wskaźników ewaluacji

1. Omówienie założeń i celów ewaluacji modelu

Tematyka, sposób realizacji celu

Drobne gadżety
ułatwiające dobór w pary

Dyskusja

Prezentacja

Wykład
Dyskusja

Pokaz slajdów

Pokaz slajdów

Pokaz slajdów

Kolorowe pisaki i kartki

Dyskusja

Wykład

Opis zadania

Praca w grupach

Pokaz slajdów

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

Wykład

Metoda

10 min.

20 min.

10 min.

60 min.

Czas

NOWA DROGA

Schemat postępowania
Nowa Droga

Narzędzia ewaluacji,
monitoringu działań
i modelu współpracy

Cel szkoleniowy
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III Nowa Droga
Podręcznik dla
opiekunów wyprawy
Program szkolenia dla opiekunów wyprawy wraz ze wskazówkami
metodycznymi i technicznymi odnoszącymi się do pełnienia funkcji
towarzysza młodocianego więźnia wędrującego jedną z polskich
tras szlakiem św. Jakuba

Pewnego dnia jakiś podróżny wędrował wzdłuż drogi, gdy tuż obok przejechał
jeździec na koniu; miał złe oczy i krew na rękach. Parę minut później
tłum jeźdźców zatrzymał się, pytając podróżnego, czy nie widział kogoś
z zakrwawionymi rękami, przejeżdżającego obok. Właśnie go ścigali.
– Kim jest – zapytał podróżny?
– To złoczyńca – rzekł przewodnik tłumu.
– I ścigacie go, aby go oddać w ręce sprawiedliwości?
– Nie – odparł przywódca – ścigamy go, aby pokazać mu drogę15.

15

A. de Mello, Modlitwa żaby, Kraków 1998, s. 103.

WSTĘP

Wstęp
Każda osoba pragnąca być profesjonalistą w danym zawodzie lub w pełnionej funkcji
nieustannie podejmuje działania doskonalące. Pierwszy krok ku rozwinięciu kompetencji
opiekunów wyprawy może stanowić ten podręcznik. Zawarto w nim te informacje, które
uznano za zasadnicze dla przygotowywania się do wyprawy z osobą wykluczoną społecznie. Nie oznacza to jednak, że taki poziom informacji na ten temat jest wystarczający.
Dlatego też osoba pełniąca rolę opiekuna wyprawy, chcąc dobrze wykonywać swoją
funkcję, powinna poszerzać swoją wiedzę z zakresu prawa, turystyki, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz psychologii (szczególnie społecznej oraz sądowej i penitencjarnej).
Dzięki treściom zawartym w Rozdziale I Podręcznika przyszły opiekun wyprawy zdobędzie
wiedzę z zakresu turystyki, szczególnie niezbędną dla bezpiecznego pokonywania dłuższych tras turystycznych. Zawarto w nim także podstawowe informacje na temat udzielania pierwszej pomocy, co wydaje się nieodzowne w sytuacji „skazania” podopiecznego na
opiekuna i odwrotnie.
Najbardziej obszerny dział Podręcznika dotyczy psychopedagogicznego przygotowania
opiekuna do pracy wychowawczej z osobą wykluczoną społecznie. Poruszono w nim
zagadnienia związane z pedagogiką penitencjarną w kontekście młodocianych, komunikacją społeczną oraz metodycznymi aspektami pracy z podopiecznym.
Specjalnie dla opiekunów stworzony został arkusz samooceny, pozwalający na dokonanie
autorefleksji na temat własnych cech i umiejętności. Dodatkowo, na zakończenie, przygotowano zestaw pytań, który pozwoli sprawdzić poziom swojej wiedzy na temat zagadnień
zawartych w Podręczniku, a może nawet stopień gotowości do wyprawy. Do Podręcznika
załączono mapy, z których opiekun powinien korzystać podczas wyprawy oraz bibliografię,
z którą warto byłoby się zapoznać.
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1. Podstawowe zagadnienia
z zakresu turystyki
1.1. Zasady bezpiecznego wędrowania
To mój umysł dosłownie mnie niesie. (…) pozwala mi iść pod wiatr
i w bezlitosnym upale… zasługą nie jest umiejętność pokonywania
pieszo dużych dystansów, lecz upór. Sekret skutecznego dążenia do
celu, jaki sobie wyznaczyłem, nie tkwi w żelaznych mięśniach, ale w sile
woli, wytrwałości w posuwaniu się za wszelką cenę do przodu.
Bernard Ollivier
Wybierając się w góry, należy trzymać się pewnych zasad. Zapewnią one bezpieczny
powrót do domu:


Przed wyjściem w góry dokładnie przestudiuj mapę i zasięgnij informacji o terenie
(np. w Internecie, przewodnikach turystycznych).



W miejscu ostatniego pobytu zostaw wiadomość, którędy idziesz i kiedy masz
zamiar dotrzeć na miejsce.



W góry wychodź wcześnie rano, abyś zdążył do celu przed zmrokiem. Zakładaj co
najmniej dwugodzinny zapas czasowy na nieprzewidziane sytuacje na szlaku.



Ubierz się odpowiednio do pory roku i weź ze sobą nieprzemakalne okrycie
i zapasową odzież.



Nie schodź nigdy z oznakowanego szlaku turystycznego. Pod żadnym pozorem nie
skracaj sobie w ten sposób drogi. Jeśli zabłądzisz, wróć do drogi, którą dotychczas
podążałeś.



Zabierz ze sobą małą apteczkę, która nie zajmie wiele miejsca w plecaku.



Dla własnego bezpieczeństwa korzystaj z informacji, które możesz zawsze uzyskać
w stacji centralnej GOPR – przyjdź lub zadzwoń.
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Wiadomość o wypadku zgłoś do najbliższej stacji ratunkowej GOPR lub
w schronisku16.



Jeśli posiadasz telefon komórkowy i wychodzisz w góry, zapisz numer alarmowy.
Międzynarodowym numerem alarmowym jest 112. Z kolei numerem alarmowym
TOPR jest 601 100 300, którym posługujemy się w polskich górach. Jeśli masz
jakieś pytania do TOPR-u związane z bezpieczeństwem, to skorzystaj z numeru
18 201 4731.



Jeśli nie posiadasz telefonu lub w danym miejscu nie ma zasięgu, to pamiętaj
o następującej zasadzie nadawania sygnału alarmowego: jakikolwiek sygnał
optyczny albo akustyczny, powtarzany 6 razy na minutę (co 10 sekund), po czym
następuje jedna minuta przerwy oznacza sytuację alarmową. Odpowiedź o jego
zrozumieniu to taki sam sygnał, lecz 3 razy na minutę, po czym następuje 1 minuta
przerwy.

Gdy pojawi się śmigłowiec ratunkowy, jedna osoba powinna stanąć w pozycji wyprostowanej, z uniesionymi do góry rękami. Sylwetka powinna tworzyć literę ‚Y’ (Yes). Gdy pomoc
jest niepotrzebna, jedną rękę unosimy do góry, drugą pozostawiamy spuszczoną wzdłuż
tułowia17.
Wszyscy uczestnicy wędrówki powinni mieć ze sobą kontakt wzrokowy.
Towarzysz wędrówki powinien wiedzieć, jakim szlakiem aktualnie podążacie i znać miejsce
docelowe aktualnego etapu trasy. Zatrzymuj się co jakiś czas, aby sprawdzić stan kondycyjny towarzysza wyprawy.
JAK UBRAĆ SIĘ W GÓRY18
Góry są miejscem pięknym i tajemniczym, ale w mgnieniu oka mogą stać się miejscem
niebezpiecznym i zdradzieckim. Właśnie dlatego powinniśmy zatroszczyć się o własne
bezpieczeństwo, mądrze wybierając garderobę na naszą wędrówkę. Cały ekwipunek
możemy skompletować w specjalistycznych sklepach, jednak z uwagi na obowiązujące
w nich ceny, nie każdy może sobie na to pozwolić. Dobrze wiedzieć, na co zwrócić uwagę.
OBUWIE
Obuwie stanowi najważniejszą część naszego ekwipunku. Właściwie dobrane nie tylko
ochroni nasze nogi przed odciskami, ale również nasze zdrowie i życie. Popularne „adidasy”, mimo że kojarzą nam się z wygodą i sportowym szykiem, nie sprawdzą się na szlaku.
Na mokrych czy wilgotnych skałach będą zachowywać się jak łyżwy, czego skutki łatwo
można przewidzieć. Najodpowiedniejsze będą buty trekkingowe, które charakteryzuje
gruba podeszwa z obieżnikowaniem zapewniającym dobrą przyczepność do podłoża.
Znawcy tematu polecają podeszwy z materiału o nazwie Vibram. Dobrze byłoby, aby
16

Broszura Karkonoskiej Grupy GOPR.

17

www.gorskiswiat.pl/bezpieczenstwo.php; Stykowski J., Na traperskiej ścieżce, Warszawa 1994.

18

www.spec.pl/rozrywka/sport/jak-sie-ubrac-na-wycieczke-w-gory; www.zne.pl/s,menu,1241,abc_turysty.html;
Pawełek A., Survival – sztuka przetrwania – praktyczny przewodnik, Warszawa 2004; Mc Manners H., Z plecakiem
przez świat – ABC trekkingu, Łódź 1995.
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były wyposażone w goretex – wiatroszczelną, wodoodporną, „oddychającą” membranę,
która zadba o to, by nie było nam zimno w stopy i ochroni je przed przegrzaniem,
odprowadzając z wnętrza buta nadmiar wilgoci. Idealnie – gdy wybrane przez nas obuwie
ma cholewkę odpowiedniej wysokości, tak aby zabezpieczyć kostkę. Z uwagi na sztywność
i twardość takiego obuwia już przy zakupie należy zwrócić uwagę na komfort, gdyż nie
możemy liczyć na późniejsze „rozchodzenie” czy dopasowanie.
UBRANIE
Niezawodna zdaje się tutaj być metoda naszych babć – ubierania się „na cebulkę”.
Zmienność górskiej pogody uzasadnia liczne warstwy. Pamiętajmy, że gdy jest nam ciepło,
zawsze możemy coś z siebie zdjąć. Jeśli ubierzemy się za lekko w chłodną pogodę – nie
będzie miało nas co ogrzać. Nawet wymarsz w palącym słońcu nie gwarantuje uniknięcia
deszczu i zimnego wiatru na szczycie. Nie zaszkodzi też mieć w plecaku czapkę i rękawiczki
– nie ważą dużo i nie zajmują wiele miejsca, a w przypadku chłodu okazać się mogą bardzo
przydatne. Ważnym elementem wyposażenia plecaka jest także latarka.
Niezmiennie niezawodnym zestawem okrycia wierzchniego są spodnie i kurtka (najlepiej
z nieprzemakalnego materiału). Pod spodem warto mieć flanelową koszulę, a na niej
sweter. Na wycieczkę nie zabieramy najpiękniejszych toreb, czy „reklamówek” zajmujących ręce. Nawet na krótkie trasy konieczny jest lekki plecak – najlepiej „anatomiczny”,
dopasowany do kształtu ciała, z odciążającym pasem biodrowym. Zamiast pięknego
zestawu koronkowej bielizny, lepszym pomysłem będzie bielizna termoaktywna. Zamiast
finezji lepiej postawić na względy czysto praktyczne. W warunkach intensywnej potliwości
nawet sprawdzona bawełna przyklei się do ciała, co grozi późniejszym „przewianiem”.
Termoaktywny materiał natomiast pochłania mniej wody i dobrze ją odprowadza.
OZNAKOWANIE SZLAKÓW19
Wyruszając w góry, dobrze jest orientować się w oznaczeniach obowiązujących na szlaku.
Przykładowe oznaczenia:

19

Drake P. G., Obozy, wyprawy turystyczne i umiejętność przetrwania w terenie, Warszawa 2008; Pawełek A., Survival –
sztuka przetrwania – praktyczny przewodnik, Warszawa 2004.
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Kolory szlaków
Chodząc po górach, możemy spotkać różnego koloru oznaczenia. Zazwyczaj mają one
postać trzech poziomych pasków tworzących prostokąt. Dwa zewnętrzne są zawsze białe,
środkowy natomiast może być w jednym z następujących kolorów: czarnym, czerwonym,
niebieskim, zielonym oraz żółtym. Zwyczajowo znaki te mają rozmiar 9 × 15 cm i umieszczane są na drzewach i skałach, zawsze w widocznych miejscach.
W przeciwieństwie do oznaczeń narciarskich kolor znaków dla osób chodzących po górach
nie stanowi o trudności szlaku20. Kolory oraz ich znaczenie przedstawia schemat poniżej.

Szlak czarnyʹŬƌſƚŬŝƐǌůĂŬĚŽũƑĐŝŽǁǇĚŽũĂŬŝĞŐŽƑŵŝĞũƐĐĂ͕
ǁŬƚſƌǇŵƉŽƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƐǌůĂŬƵĚĂůĞŬŽďŝĞǏŶĞŐŽďǇųŽďǇ
ŶŝĞĐŝĞŬĂǁĞ͕ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚŶĞůƵďŶŝĞŵŽǏůŝǁĞ͘

Szlak czerwonyʹƉŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇũĞƐƚƉƌǌĞǌŶĂũďĂƌĚǌŝĞũ
ƐƉĞŬƚĂŬƵůĂƌŶĞĂũĞĚŶŽĐǌĞƑŶŝĞŶĂũĐŝĞŬĂǁƐǌĞŬƌĂũŽďƌĂǌŽǁŽ
ŝƉƌǌǇƌŽĚŶŝĐǌŽŵŝĞũƐĐĂ;ŶŝĞŬŽŶŝĞĐǌŶŝĞŵƵƐŝďǇđƐǌůĂŬŝĞŵ
ŐųſǁŶǇŵͿ͘

Szlak niebieski ʹƐǌůĂŬĚĂůĞŬŽďŝĞǏŶǇŝǁŝČǏĞƐŝħ
ǌƉŽŬŽŶǇǁĂŶŝĞŵĚƵǏǇĐŚŽĚůĞŐųŽƑĐŝ͘

Szlak zielony ʹƚǇŵŬŽůŽƌĞŵŽǌŶĂĐǌĂƐŝħƐǌůĂŬŝųČĐǌČĐĞ͕
ĐǌĂƐĞŵƚĂŬǏĞƚĞǏĚŽũƑĐŝŽǁĞ͘

^ǌůĂŬǏſųƚǇʹƚĂŬƐĂŵŽũĂŬƐǌůĂŬǌŝĞůŽŶǇƐųƵǏǇĚŽŽǌŶĂĐǌĞŶŝĂ
ƐǌůĂŬſǁųČĐǌČĐǇĐŚŝĚŽũƑĐŝŽǁǇĐŚ͘

20

www.podbuczem.pl/index.php?op=statyczna&art=72
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GDY ZABŁĄDZISZ21
Jeśli zdarzy ci się zabłądzić na trasie, przede wszystkim postaraj się powrócić do miejsca, w którym
ostatnio widziałeś znakowany szlak. Nie należy szukać drogi na własną rękę. Jeśli „zapędzimy się”
w miejsce, skąd nie da się zejść bezpiecznie- nie ryzykujmy zeskoków, czy wspinaczki bez asekuracji. W dzień pomoc możemy wezwać, wydobywając z siebie 6 okrzyków. Po zmierzchu wołanie
o ratunek to 6 sygnałów świetlnych na minutę. Możemy też skorzystać z telefonu komórkowego –
sieć działa dobrze w partiach graniowych, zaś kiepsko funkcjonuje w niższych partiach i dolinach.
W razie wypadku należy rannego przede wszystkim zabezpieczyć przed spadnięciem w przepaść,
ciepło okryć i wezwać pomoc. Jeśli tylko jest to możliwe, nie zostawiać samego!
PAMIĘTAJ:


Wszystkie śmieci i odpadki zabieraj ze sobą.



Uzupełniaj braki wody w organizmie, pij dużo płynów.



Zachowaj czujność – szlak to nie miejsce odprężenia – szczególnie wyższe partie
– wchodzimy w teren łatwiejszy od pokonanego przed chwilą, ale nadal trudny
i wydaje nam się, że wszystkie zagrożenia minęły.



Dostosuj stopień trudności trasy do własnych możliwości.



Zrób rozpoznanie terenu i sprawdź prognozę pogody przed wymarszem.



Zadbaj o jakość sprzętu i własnego ekwipunku – ważniejsze jest bezpieczeństwo
niż dobry wygląd.

DAR ORIENTACJI22
Wśród zapalonych traperów wymienianych jest kilka sposobów na zorientowanie się w terenie.
Ocenianie „na oko” różnych odległości.
Podczas oceniania odległości przydaje się znajomość tego, co mniej więcej można dostrzec
z określonej odległości:
50 m – widać oczy i usta;
100 m – oczy wydają się być punktami;
200 m – dobrze odróżnia się wszystkie części ludzkiego ciała oraz szczegóły ubrania;
300 m – widać jeszcze trochę twarz;
400 m – dostrzega się ruchy nóg;
500 m – przy odpowiednim świetle odróżnia się kolor ubrania, głowę i kapelusz od
reszty ciała;
600 m – głowa staje się punktem;
700 m – bardzo trudno odróżnić głowę od reszty ciała;
21

Piven J., Borgenicht D., Bez paniki – zawsze jest wyjście, Warszawa 2002; Wiseman J., SAS Szkoła przetrwania,
Warszawa 2001.

22

Drake P. G., Obozy, wyprawy turystyczne i umiejętność przetrwania w terenie, Warszawa 2008; Darman P., Podręcznik
survivalu, Warszawa 1995; www.globtroters.3lo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Item
id=92, www.orientuj.pl/co-zrobic-gdy-sie-zgubimy.
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800 m – głowa już nie odróżnia się od reszty ciała;
1 000 m – można jeszcze dostrzec ruchy ramion i nóg;
1 200 m – dobrze odróżnia się człowieka na koniu, od człowieka stojącego;
1 500 m – odróżnia się jeszcze słup telegraficzny;
3 000 m – odróżnia się pnie pojedynczych, dużych drzew;
10 000 m – można odróżnić tylko wieże kościołów.
ZŁUDNE OCENIANIE ODLEGŁOŚCI

1 Odległości wydają się krótsze:


na jednolitych przestrzeniach wody, śniegu, łąk, piasku, bez punktów orientacyjnych (drzewo, dom itp.);



gdy słońce mamy z tyłu;



gdy tło jest jasne;



gdy powietrze jest czyste i jasne;



gdy wieje wiatr;



gdy znajdujemy się w stanie pobudzenia emocjonalnego;



gdy przedmiot i tło są różnych kolorów;



gdy patrzymy z dołu w górę;



gdy przedmiot jest bardzo duży;



w polu.

2 Odległości wydają się dłuższe:


w terenie pagórkowatym;



kiedy rzeczy są tego samego koloru co tło;



kiedy przedmiot widoczny jest tylko częściowo;



kiedy panuje wilgoć spowodowana przez upał;



na przestrzeniach ciemnych: lasy, bagna;



kiedy przedmioty widzi się poprzez doliny lub długie drogi;



w terenie odkrytym lub zaoranym;



jeśli siedzimy na ziemi;



jeśli przedmiot znajduje się w cieniu lub słabym świetle;



jeśli jest lekka mgła;



jeśli patrzymy pod słońce;



o zachodzie słońca;



jeśli patrzymy z góry w dół.

Możemy posłużyć się również: gwiazdami, obiektami terenowymi czy choćby kompasem.
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SPOSOBY NA WYZNACZANIE KIERUNKU PÓŁNOCNEGO
Kompas
Poczekaj, aż igła się unieruchomi.
Nie korzystaj z kompasu ani busoli w pobliżu dużego pola magnetycznego lub przedmiotów (większość metali), które je wywołują.
Należy unikać pracy z busolą podczas burzy, w czasie wyładowań atmosferycznych oraz
w pobliżu linii energetycznych.
Sprawdź czułość igły magnetycznej – ustaw busolę na poziomym podłożu. Gdy igła
przestanie się poruszać, zbliż do niej metalowy przedmiot. Po krótkiej chwili usuń
przedmiot. Jeżeli po tej czynności igła magnetyczna powróci na swoje poprzednie
położenie. Oznacza to, że czułość busoli jest dobra. Jeżeli po każdej takiej próbie igła
będzie wskazywać inny kierunek, oznacza to, że busola jest rozmagnesowana i nie
nadaje się do dalszego użytku.
W przypadku wylania się wody z wnętrza zepsutego kompasu, należy mechanizm rozkręcić
i skręcić pod wodą – dzięki temu powietrze nie dostanie się do środka.
Z kompasem należy postępować ostrożnie – jest to szklane urządzenie i łatwo może się rozbić.
Gwiazdy
Najczęściej poszukujemy znajdującej się na północy Gwiazdy Polarnej, w gwiazdozbiorze
Małej Niedźwiedzicy (Mały Wóz). Z matematycznego punktu widzenia leży ona na prostej
zawierającej oś kuli ziemskiej – dlatego podczas obrotu Ziemi nie zmienia swojej pozycji. Aby
znaleźć tę gwiazdę, musimy odnaleźć konstelację o nazwie Duży Wóz (Wielka Niedźwiedzica). Najpierw musimy znaleźć siedem szeroko rozstawionych gwiazd – gwiazdozbiór Wielkiej
Niedźwiedzicy (Duży Wóz). Następnie przeprowadzamy prostą przez dwie skrajne gwiazdy.
Na wyznaczonej prostej odkładamy pięciokrotnie odległość pomiędzy tymi gwiazdami. Na
końcu tego odcinka znajduje się Gwiazda Polarna.
Inną gwiazdą, pomocną przy wyznaczaniu kierunków świata, jest Orion. Wschodzi on nad
równikiem i jest widoczny na obydwu półkulach, bez względu na położenie obserwatora
wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie.
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Księżyc
Jeśli Księżyc wschodzi przed zachodem słońca, jago oświetlona strona znajduje się na
zachodzie. Natomiast jeśli wschodzi on po zachodzie słońca, oświetlona strona znajduje
się na wschodzie.
Jeśli Księżyc wschodzi o tym samym czasie, co Słońce zachodzi, jest w pełni, a jego
położenie na niebie o godzinie 18:00 wyznacza wschód, o godzinie 23:59 – południe,
a o 6:00 – zachód.
tǇǌŶĂĐǌĂŶŝĞŬŝĞƌƵŶŬƵƉſųŶŽĐŶĞŐŽǁĞĚųƵŐ<ƐŝħǏǇĐĂ
S
06.00 h
24.00 h
18.00 h
24.00 h 18.00 h
E

24.00 h 06.00 h
W

Słońce
Ustawiając się w słoneczny dzień (najlepiej w południe) tyłem do Słońca można określić
kierunki świata:


przedłużenie naszego cienia – PÓŁNOC,



lewa ręka wskazuje ZACHÓD,



prawa ręka wskazuje WSCHÓD,



tył sylwetki wyznacza – POŁUDNIE.
N

W

E
S

PRZEDMIOTY TERENOWE
Mech na kamieniach rośnie od strony północnej. Można to zauważyć na odsłoniętych
kamieniach i drzewach. Rośnie tam, ponieważ najbardziej oświetlona w ciągu dnia jest
południowa strona kamienia, a mech lubi cień.
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Leśne mrowisko – mrówki budują je w ten sposób, że znacznie łagodniej wzniesiona jest
strona południowa, dzięki czemu więcej słońca pada na mrowisko. W ten sposób mrówki
korzystają z ciepłych promieni słonecznych.
Ścięty pień drzewa – słoje na przecięciu mogą nam wiele powiedzieć. Korony samotnie
stojących drzew są przeważnie bardziej rozwinięte od strony południowej (należy jednak
pamiętać, że na rozwój drzewa wpływ mają również inne czynniki atmosferyczne, np. silne
wiatry wiejące zwykle z tego samego kierunku). Słoje ściętych pni są szersze od strony
południowej, a bardziej skupione od strony północnej.
N

S

Kora samotnie rosnących drzew od strony północnej jest często grubsza. Gdy cały pień
jest obrośnięty mchem, na północnej stronie jest go więcej.
Śnieg szybciej topnieje i znika na południowych stokach.
PRZEWIDYWANIE POGODY23
Obserwacje przyrody pozwalają na przewidywanie zmian pogodowych.
Zwiastuny ładnej pogody (lub jej utrzymania się) – głównie latem:

23



rosa wieczorem i rano;



mgły wieczorne i nocne rozpływające się rano;



wieczorem i nocą wyższa ciepłota w lesie niż na otwartej przestrzeni;



pojawiające się latem przed południem kłębiaste pojedyncze chmury, które znikają
pod wieczór;



wiatry wschodnie latem;



jasny, biały zachód słońca;



biały wschód słońca;



jasny wschód księżyca w czasie pełni;



wzmagający się po bezwietrznej nocy poranny wiatr, zmniejszający się od godzin
południowych;



spokojna praca pająków i mrówek;



wysoki lot jaskółek;

Pawełek A., Survival – sztuka przetrwania – praktyczny przewodnik, Warszawa 2004, Darman P., Podręcznik survivalu,
Warszawa 1995; Stykowski J., Na traperskiej ścieżce, Warszawa 1994; Drake P.G., Obozy, wyprawy turystyczne
i umiejętność przetrwania w terenie, Warszawa 2008; Kachelmann J., Schopfer S., Jak przewidywać pogodę?,
Warszawa 2006; Przybylak Z., Jak samemu przepowiadać pogodę – poradnik, Włocławek 2002.
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pionowe unoszenie się dymu;



wieczorne pojawienie się komarów.
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Złą pogodę latem wróżą:


czerwony wschód i zachód słońca;



blady lub żółty wschód księżyca w czasie pełni;



mglisty okrąg wokół księżyca i słońca;



pojawienie się chmur pierzastych lub baranków;



wieje wiatr z zachodu;



chmury kłębiaste wędrują w innym kierunku, niż wieje wiatr nisko przy ziemi;



chmury kłębiaste nie zanikają po południu, lecz się gromadzą;



parne powietrze, chmury kłębiaste rosną ku górze, brak wiatru;



płożenie się dymu;



jaskółki latają nisko;



mrówki pracują intensywnie i się chowają;



pszczoły spieszą się do uli;



ślimaki wpełzają na drzewa i kamienie;



bociany ochotnie wychodzą w dużej liczbie na łąki;



pająki polują podczas upału;



ważki latają nerwowo i nisko.

Zimowe zapowiedzi mrozu:


osadzanie się szadzi na drzewach;



wygwieżdżone niebo;



wieją wschodnie wiatry.

Zimowe zapowiedzi opadów śniegu:


mglisty okrąg wokół słońca i księżyca;



zamglenie powietrza;



wieją północno-zachodnie wiatry.

Powyższe przykłady mogą być czasem mylące. Należy brać pod uwagę kilka wspólnie występujących elementów z jednej grupy. Należy też pamiętać o ukształtowaniu terenu i innych
uwarunkowaniach lokalnych. Pewnym źródłem wiedzy o pogodzie są chmury:
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Najwcześniej złą pogodę zapowiadają chmury wysokie, jak Cirrus i Cirrostratus
(włókna i pióra – tworzą mglisty okrąg wokół słońca, są rodzajem zamglenia; ich
zanikanie wróży dobrą pogodę);



Złą pogodę zwiastują również deszczonośne Stratusy, są to płaskie, niskie chmury,
które przekształcając się, już jako Nimbostratus, zwiastują szybkie opady (ten drugi
rodzaj chmur, to niskie, piętrzące się i siniejące kłęby);



Cumulus wróży ładną pogodę, lecz gdy przeradza się stopniowo w Cumulonimbus
zwiastuje gwałtowną burzę, zwłaszcza gdy przypomina przewężone pośrodku
kowadło (pierwsze chmury to nasze ulubione „kłęby bitej śmietany”; drugie są
podobne, lecz sięgają wysoko ku górze).

NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z WĘDRÓWKĄ PO GÓRACH24
WIATR
Wiatr (czyli zmiany w ciśnieniu atmosferycznym) w górach może być przyczyną obniżenia
sprawności fizycznej organizmu, powodując złe samopoczucie i napięcie nerwowe.
MGŁA
Mgła jest zimna i wilgotna. Ogranicza widoczność do ok. 100 m. Utrudnia orientację
w terenie, rozprasza światła i fale akustyczne oraz wyolbrzymia kontury skał.
ZIMNO
Temperatura suchego powietrza wraz ze wzrostem wysokości o 100m spada o 1°,
a powietrza wilgotnego – o 0,5°. Umożliwia nam to przybliżone określenie temperatury na
grzbiecie górskim lub szczycie, na który podążamy i przygotowanie odpowiedniego obuwia
oraz suchej odzieży na zmianę.
SŁOŃCE
Działanie słońca może spowodować oparzenia i przegrzanie organizmu, a nawet czasowe
lub trwałe uszkodzenie wzroku. Trzeba zatem wyposażyć się w okulary przeciwsłoneczne
z filtrami UV, nakrycie głowy i odpowiednie kremy z filtrami.
WYSOKOŚĆ
Zmiana miejsca pobytu z terenów nizinnych na górskie powoduje niedotlenienie mózgu,
zaburzenia równowagi i bóle głowy. Aklimatyzacja wymaga pewnego czasu.
EKSPOZYCJA
Jest to reakcja na pobyt w terenie, w którym otacza nas duża przestrzeń, np. skalna grań,
urwisko. W razie niedyspozycji należy przemieścić się w teren mniej eksponowany.
SPADAJĄCE KAMIENIE
Na skutek wietrzenia skał i erozji stromych stoków strącane są kamienie. Przed luźnymi
kamieniami nie należy uciekać w panice. W terenie skalnym ochronę przed nimi stanowią
przewieszki, pionowe progi skalne i duże bloki skalne.

24

www.horolna.pl/gopr.html
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ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W OKREŚLONYCH SYTUACJACH25
Zachowanie podczas burzy


W lecie większe ryzyko burzy występuje popołudniu.



Objawami nadchodzących wyładowań w górach mogą być ciche wyładowania
(tzn. ciche bzykanie), trzeszczenie, stawanie włosów do góry.



Gdy burza się zbliża, opuść jak najszybciej partie szczytowe i granie. Nie możesz
schodzić ze znakowanej ścieżki.



Opuść miejsca ze sztucznymi ubezpieczeniami – łańcuchy, klamry, drabinki.



Niezwłocznie wyłącz telefon komórkowy i schowaj wszystkie metalowe przedmioty
do plecaka.



Nie chowaj się pod pojedynczymi drzewami i grupami drzew.



Podczas burzy nie należy kłaść się, opierać o ściany budynków czy skały. Wskazane
jest siadanie ze złożonymi razem i podciągniętymi pod siebie stopami (po
„turecku”) na plecaku. Jeśli jesteśmy w grupie, powinniśmy się rozdzielić, aby
w razie porażenia kogoś piorunem, pozostałe osoby miały możliwość udzielenia
i wezwania pomocy.

Mgła i ograniczona widoczność


Nie wolno zbaczać z oznakowanego szlaku. W przypadku zagubienia szlaku, należy
powrócić do miejsca, w którym się go widziało po raz ostatni. Jeśli zgubisz szlak,
podążaj za szerszymi ścieżkami, drogami leśnymi, w ostateczności – potokami.



Gdy poruszacie się grupą, w żadnym wypadku nie można się rozłączać.



Jeśli doszłoby do całkowitego zagubienia się i niemożliwości odnalezienia dalszej
drogi, należy znaleźć jakikolwiek punkt charakterystyczny (słupek graniczny, tyczka
na szlaku, ambona leśna itp.), a następnie wezwać GOPR/TOPR. Po wezwaniu
pomocy nie zmieniaj miejsca oczekiwania na ratunek.

Żeby nie spotkać niedźwiedzia


Niedźwiedzie zazwyczaj unikają ludzi.



Sprawdź przed wyjściem, czy ze względu na niedźwiedzie zamknięte są jakieś
szlaki.



Unikaj przebywania w rejonie występowania niedźwiedzi po zmroku.



Po zmroku nie chodź sam. Niedźwiedzie unikają grup ludzi – rozmawiajcie głośno.



Jeśli usłyszysz charakterystyczne „mruczenie” z lasu postaraj się, aby niedźwiedź
Cię nie zauważył.



Staraj się odpowiednio zabezpieczyć jedzenie – powinno być szczelnie zapakowane, aby zapach nie skusił nieproszonego gościa.

Jeśli uda Ci się spotkać niedźwiedzia


25

Przede wszystkim nie uciekaj, jeśli nie chcesz być potraktowany jako zdobycz.

Piven J., Borgenicht D., Bez paniki – zawsze jest wyjście, Warszawa 2002; www.gorskiswiat.pl/bezpieczenstwo.php.
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Nie wchodź na drzewo – niedźwiedź radzi sobie z tym znacznie lepiej.



Postaraj się oddalić w sposób cichy i spokojny, szczególnie jeśli zauważysz młodego
niedźwiadka – chyba nie chcesz poznać jego matki.



Nie karm niedźwiedzi – ani nie zostawiaj po sobie resztek jedzenia. Dokładnie
zabezpieczaj żywność. Niedźwiedź głodny, to niedźwiedź niebezpieczny.



Nie zbliżaj się do niedźwiedzi, żeby zrobić zdjęcie czy nagranie.



Gdy niedźwiedź jest zbyt blisko, rozepnij pas biodrowy plecaka, by móc go zrzucić
w razie potrzeby – to odwróci uwagę zwierzęcia.



Nie wykonuj gwałtownych ruchów – obserwuj go, ale nie patrz mu prosto w oczy.



Jeśli niedźwiedź obserwuje Cię – ma uszy położone do tyłu – zdecydowanie nie
ruszaj się, dopiero po chwili zacznij powoli się wycofywać.



Jeśli niedźwiedź nadal nie straci Tobą zainteresowania, spokojnie i delikatnie połóż
się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz – w większości przypadków
niedźwiedź zostawi Cię w spokoju, w najgorszym razie powinien najwyżej podrapać.

Inne zwierzęta – zasady ogólne:


Nie płosz, nie denerwuj i nie zaczepiaj spotkanych zwierząt.



Nie zbliżaj się do nich.



Jeśli zwierzę zbliży się do Ciebie, zatrzymaj się, poczekaj i spokojnie cofnij. Oddalaj
się szybciej, im większe jest zwierzę.



Nie głaskaj zwierząt – nawet świstaków czy wiewiórek. Brak płochliwości może
oznaczać chorobę.



Nie dokarmiaj zwierząt26.

PRZYDATNE WSKAZÓWKI:
Warto przed podjęciem wycieczki upewnić się o przewidywanych na trasie warunkach
w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (Piłsudskiego 63a, tel. 18−20−63−444),
punkcie informacyjnym TPN przy Rondzie (Chałubińskiego 42, tel. 18−20−63−799) lub w Kole
Przewodników Tatrzańskich (Krupówki 12, tel. 18−20−158−48).

26



Stacje meteo w Zakopanem: 18−20−630−19 (Równia Krupowa) oraz
18−20−19−111 (Kasprowy Wierch).



Internetowe prognozy i informacje pogodowe: informacja TOPR, informacja TPN.



Na www.topr.pl na bieżąco są prezentowane informacje dotyczące bezpieczeństwa
w Tatrach.



Na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego www.tpn.pl prezentowany jest
„Codzienny komunikat turystyczny – Warunki na szlakach” .



Oszacowanie czasu przejścia wyznaczonej trasy: www.orientuj.pl/
kalkulator-czasu-przejścia-szlaków-gór-polskich.

http://zne.pl/s,menu,1262,bezpieczenstwo.html; Drake P. G., Obozy, wyprawy turystyczne i umiejętność przetrwania
w terenie, Warszawa 2008.
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1.2. Poradnik udzielania pierwszej pomocy. Zarys
Jednak przekonałem się, że wbrew nagromadzonym obawom dawałem sobie
zawsze lepiej lub gorzej radę. Osobie, która nigdy nie odbyła długiego marszu,
trudno jest zrozumieć ów stan ducha. W istocie duża dawka ruchu wzbudza
większą pewność siebie. Podczas marszu mózg jest najważniejszy. Kiedy
w bezkresnej przestrzeni oko nie ma na czym spocząć, najmniejsze drzewo nie
rysuje się na horyzoncie, a po niebie nie frunie żaden ptak, napływają myśli.
Bernard Ollivier

Pierwsza pomoc oznacza możliwie szybkie podjęcie czynności ratunkowych, które
zwiększają prawdopodobieństwo przeżycia człowieka, uniknięcia powikłań i złagodzenia
bólu.
Osoba poszkodowana to ta, która doznała uszczerbku na zdrowiu, a ratownik to osoba
udzielająca jej pomocy w sposób celowy i świadomy, odpowiedzialnie podejmująca
pewne działania.
,,Złote” zasady udzielania pierwszej pomocy:


ustalenie przyczyn zdarzenia;



wyeliminowanie przyczyny danej sytuacji (np. odcięcie dopływu prądu
elektrycznego);



ustalenie występujących obrażeń i dolegliwości (w tym kontrola tętna i oddechu);



przeprowadzenie działań ratowniczych możliwych do wykonania (np. pod względem miejsca oraz uszkodzeń ciała podmiotu);



nie należy podawać poszkodowanemu nic do picia i jedzenia oraz leków;



nie należy poruszać poszkodowanym – jeśli nie jest to konieczne.

Podstawowe cele udzielania pierwszej pomocy:


ratowanie ludzkiego życia i zdrowia;



ograniczenie skutków urazów i zachorowań;



opieka nad poszkodowanymi.

O co warto zadbać w czasie podróży – co powinno znaleźć się w naszej apteczce:


chusteczki higieniczne ze spirytusem;



opaski elastyczne;



bandaże dziane;



opatrunek indywidualny jałowy;



kompresy gazowe;



plastry z opatrunkiem;
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rękawiczki ambulatoryjne niejałowe;



maseczka do sztucznego oddychania;



nożyczki;



koc ratunkowy;



środki przeciwbólowe;



środki rozkurczające;



lekarstwo przeciwbiegunkowe;



maść na bóle mięśniowe;



środki odkażające (woda utleniona);



maść przeciwuczuleniowa;



wilgotne ściereczki;



okulary ochronne27.

Jesteśmy zobligowani do udzielania pierwszej pomocy, kiedy nam samym nie zagraża
niebezpieczeństwo. Brak naszej reakcji w uzasadnionych przypadkach może zakończyć sie
odbywaniem kary pozmienia wolności nawet do trzech lat (art. 162 Kodeksu Karnego).
Każdy świadek zagrożenia życia bądź zdrowia innej osoby zobowiązany jest do wezwania
służb ratunkowych (art. 4). W celu udzielenia pomocy poszkodowanemu można poświęcić
inne dobra niż zdrowie i życie ludzkie (art. 5.2.). Jeśli ratownik poniósł straty podczas
udzielania pierwszej pomocy, może wystąpić o odszkodowanie z tego tytułu do Skarbu
Państwa (art. 6.1.)28.
Polskie prawo karne nie przewiduje kar za niewłaściwe udzielenie pierwszej pomocy.
Poszkodowany może jednak dochodzić roszczeń w sądzie cywilnym. W takiej sytuacji
sąd powołuje biegłych. Jeśli sędzia uzna, że ratownik działał w dobrej wierze, pomimo
braku wykształcenia medycznego, najprawdopodobniej uniknie ponoszenia jakiejkolwiek
odpowiedzialności.
Łańcuch przeżycia stanowi pewien określony ciąg działań wykonanych w celu udzielenia
pomocy poszkodowanemu. Brak jednego z elementów powoduje przerwanie łańcucha
i jego bezskuteczność. Składa się on z następujących ogniw:


wczesne powiadomienie centrum powiadamiania ratunkowego;



wczesną resuscytację;



wczesną defibrylację;



szybki dojazd karetki29.

27

www.lotaro.pl/poradnik/817/wyposazenie-apteczki-podroznej; www.termoizolacyjny.pl; http://www.icd.
pl/produkty/wyposazenie_apteczki_ue.xml; Goniewicz M., Nowak A. W., Smutek Z., Przysposobienie obronne
cz. II, Gdynia 2004; Fidyk S., Bieniasz T., Ruda A., Siuda T., Worwa Z., Przysposobienie obronne dla szkół
ponadpodstawowych, Warszawa 1996.

28

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 757.

29

www.e-ratownictwo.com.pl/co-to-pierwsza-pomoc.php.
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Kiedy należy zadzwonić po pomoc medyczną? Karetkę należy wezwać, gdy wystąpią:


zaburzenia oddychania (duszności, ataki astmy, zadławienia, reakcje alergiczne);



zaburzenia krążenia i w pracy serca (ból w klatce piersiowej, wstrząs, utrata
przytomności, poszkodowany blady);



zaburzenia neurologiczne (drgawki, niedowłady, bardzo silny ból głowy, zaburzenia
mowy);



zatrzymanie pracy serca;



urazy (krwotoki, wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości, pobicia, postrzały,
wypadki w sporcie, w pracy, oparzenia);



zatrucia (np. lekami);



podtopienia, porażenia prądem;



szkodliwe działania ciepła oraz zimna (przegrzanie lub wychłodzenie organizmu);



poród;



zaostrzenia niektórych chorób przewlekłych;



bardzo silne bóle brzucha, wymioty krwią, krwawienia z naturalnych otworów
ciała;



niektóre zaburzenia psychiczne.

Informacje jakie należy przekazać podczas wzywania o pomoc medyczną:


nasze imię i nazwisko;



co się stało (krótki opis zdarzenia), czy istnieją zagrożenia typu pożar;



zwrotny numer telefonu;



miejsce zdarzenia (jak dojechać, numer klatki, piętro);



liczba osób poszkodowanych;



stan poszkodowanego (przytomny? oddycha? zgłaszane dolegliwości/widoczne
urazy?);



informacje dodatkowe o poszkodowanym (wiek, płeć poszkodowanego, przewlekłe choroby).

Rozłączamy się dopiero po uzyskaniu potwierdzenia od dyspozytora i po odłożeniu przezeń
słuchawki30.

30

Tamże.
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Zanim udzielisz pierwszej pomocy31:

1
2
3
4
5
6
7
8

oceń bezpieczeństwo własne i ofiary;
podchodź do ofiary od strony głowy;
zapytaj: Co się stało?, a jeśli nie odpowie, uszczypnij ofiarę pod nosem;
sprawdź, czy nic nie blokuje dróg oddechowych ofiary. Jeśli są niedrożne, oczyść je.
Delikatnie odchyl głowę ofiary do tyłu. Czy ranny oddycha? Jeśli nie, zastosuj sztuczne
oddychanie;
sprawdź tętno. W przypadku braku akcji serca – zastosuj reanimację;
w przypadku krwotoku staraj się go zatamować;
jeśli ofiara ma poważne obrażenia szyi lub pleców, nie wolno jej ruszać;
jeśli ofiara wymiotowała, a masz pewność, że nie uszkodziła kręgosłupa – ułóż ją na
boku w pozycji bocznej;

9 okryj ofiarę, by nie traciła ciepła;
10 uspokój ofiarę i sam zachowaj spokój;
11 jeśli przestało pracować serce, poszkodowany nie oddycha, ma silny krwotok lub
poważny uraz głowy wezwij pogotowie (pod numerem 112 z telefonu komórkowego).
sprawdź, czy ofiara nie ma uszkodzonego kręgosłupa.
Porady w przypadku konkretnych uszkodzeń
Ciała obce w gardle
Utknięcie ciała obcego w gardle wymaga natychmiastowego działania, ponieważ utrudnia
oddychanie. Należy starać się uspokoić chorego i polecić mu, aby nie połykał śliny i nie
wykonywał gwałtownych ruchów. Zapobiega to dalszemu przemieszczaniu się ciała obcego
w głąb przełyku.
Pierwsza pomoc polega na położeniu chorego na swoim kolanie, twarzą do dołu i dość
silnym uderzeniu pięścią między łopatki. W ten sposób wywołujemy kaszel i wydalenie
ciała obcego. Możemy zastosować „rękoczyn Heimlicha”, który polega na wywarciu nacisku na przeponę, co spręża powietrze znajdujące się w drogach oddechowych i powoduje
wypchnięcie obiektu znajdującego się w tchawicy”32.
Ciała obce w oku
Jeśli ciało obce dostanie się do oka, należy zbadać wewnętrzną powierzchnię dolnej
powieki. Jeśli niczego nie znajdziemy, odwracamy górną powiekę, chwytając palcami
wskazującymi i kciukiem za rzęsę, wypychając jednocześnie powiekę opuszkiem
trzeciego palca.
Po usunięciu obcego ciała na oko nakładamy opatrunek (nie uciskając gałki ocznej). Jeśli
do oka dostaną się substancje żrące, po usunięciu okruchów przemywamy je dużą ilością
31

www.ratownictwo.win.pl/zanim; Beattie R., Sztuka przetrwania i pierwsza pomoc, Warszawa 2007; Schimelpfenig T.,
Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych, Warszawa 2008.

32

Buchfelder A., Buchfelder M., Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011.
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czystej wody (delikatnym strumieniem wodę wlewamy od wewnętrznego do zewnętrznego kąta oka)33.
Ciało obce w uchu
Jeśli mamy do czynienia z miękkim materiałem w uchu, chwytamy za małżowinę
uszną i pociągamy ją ku górze i ku tyłowi. W ten sposób można obejrzeć wnętrze ucha
i delikatnie pęsetą usunąć widoczne ciało obce. Aby wyjąć z ucha owada, wpuszczamy do
przewodu słuchowego kroplę oliwy, spirytusu lub wódki.
Ukąszenia
Postępowanie z ukąszeniami przez zwierzęta przedstawiamy ze względu na ryzyko
wścieklizny. Ranę należy przemyć ciepłą wodą z mydłem (około 15 min. pod bieżącą
wodą). Działanie oczyszczające ma również woda utleniona lub rivanol. Nie wolno
stosować do tego celu spirytusu. Następnie na ranę należy nałożyć jałowy opatrunek34. Po
ukąszeniu przez żmiję na ciele pojawiają się: punkcikowate ranki, zaczerwienienie i obrzęk.
Po upływie pewnego czasu dochodzą nudności, wymioty i ogólne osłabienie. Ofiarę należy
ułożyć w pozycji leżącej i niezwłocznie odtransportować do lekarza. Jeśli w ciągu 2−3
godzin po ukąszeniu niemożliwe jest skorzystanie z pomocy lekarza, ranę należy przemyć
obficie wodą i nałożyć opaskę uciskową ponad miejscem ukąszenia35.
Użądlenia
Użądlenia przez owady są niebezpieczne dla osób uczulonych na ich jad. Na użądlone
miejsce należy przygotować okład sodowy (łyżeczka sody oczyszczonej na ⁄ szklanki
przegotowanej wody) oraz okład z lodu.
Aby usunąć kleszcza należy wystającą jego część pokryć wazeliną lub polać ją kilkoma
kroplami terpentyny (można użyć masła)36.
Krwawienia z nosa
Krwawiącego należy posadzić, przechylić mu głowę do tyłu, każąc oddychać przez usta. Na
kark i nasadę nosa kładziemy zimny okład. W przypadku dalszego krwawienia ściskamy
palcami nozdrza przez około 5 min. Jeżeli krwawienie jest bardzo obfite, chorego sadzamy
z głową pochyloną do przodu, aby krew nie dostała się do dróg oddechowych.
Oparzenia
W zależności od głębokości uszkodzenia wyróżniamy trzy stopnie oparzenia:


Stopień I - oparzenie powstałe po krótkotrwałym działaniu pary wodnej, niezbyt
gorącej wody lub opalaniu się. Cechuje się zaczerwienieniem skóry, połączonym
z lekkim obrzękiem i bolesnym pieczeniem.



Stopień II – oparzenie np. wrzątkiem lub gorącym olejem. Pojawiają się zaczerwienienia, obrzęk oraz pęcherze wypełnione żółtawym płynem surowiczym.

33

Tamże.

34

Czapiewska B., Pierwsza pomoc, Literat 2010.

35

Tamże.

36

Buchfelder A., Buchfelder M., Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011.
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Stopień III – oparzenia powstałe przez kontakt bezpośredni z ogniem bądź długie
działanie wrzątku lub gorącego oleju. Powoduje zniszczenie pełnej grubości
skóry, a często i tkanek leżących głębiej. Poszkodowany odczuwa bardzo silne
bóle. Pojawiają się zmiany ogólnoustrojowe w postaci wstrząsu i tzw. choroba
oparzeniowa.

Najpierw należy odsłonić oparzone części ciała. Jeśli są trudności z rozebraniem poszkodowanego, należy rozciąć mu odzież. Gdy odzież przylega do ciała, nie należy jej odrywać od
skóry, lecz jedynie odciąć dookoła. Jeśli oparzenie jest rozległe i trudno założyć opatrunek,
należy całą powierzchnię przykryć jałowym materiałem opatrunkowym lub czystym,
białym materiałem.
Jeżeli chory odczuwa silne bóle, należy podać mu środki przeciwbólowe. Każdemu
oparzonemu należy podawać jak najwięcej ciepłych napojów. Nie należy zrywać lub
przekłuwać pęcherzy, gdyż sprzyja to zakażeniu.
Przy oparzeniach środkami chemicznymi ważne jest ustalenie, czy środek był kwasem czy
zasadą. W obu przypadkach oparzone miejsce spłukuje się dużą ilością wody. W przypadku
poparzenia kwasami ranę obmywa się wodą mydlaną lub 20% roztworem sody. Natomiast
jeśli oparzenie nastąpiło przez zasady, należy użyć słabych kwasów cytrynowych lub
octowych. Po zobojętnieniu oparzenia ranę ponownie przemywa się wodą37.
Porażenie prądem elektrycznym
Ratowanie porażonego prądem rozpoczyna się od odłączenia go od źródła prądu
(uważając, aby samemu nie ulec porażeniu!). Poszkodowanego należy położyć na plecach,
unosząc jego nogi na 10−15 sek. Zabieg taki zwiększa ukrwienie mózgu i poprawia pracę
serca38. Ponieważ może wystąpić wiele powikłań, po porażeniu prądem należy możliwie
najszybciej przewieźć pacjenta do szpitala.
Omdlenia
Omdlenie jest krótkotrwałą utratą przytomności, spowodowaną chwilowym niedokrwieniem mózgu. W przypadku omdlenia należy ułożyć poszkodowanego poziomo, unosząc
jego kończyny. Trzeba pamiętać o usunięciu garderoby uciskającej (np. pasek). Jeśli nie
możemy poszkodowanego położyć, przyginamy jego głowę do kolan. Należy zadbać o to,
by przewietrzyć pomieszczenie, w którym chory się znajduje. Jeżeli po 2 min. nie nastąpiła
poprawa, należy wezwać karetkę pogotowia39.

37

Buchfelder A., Buchfelder M., Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011.

38

Andres J. (red.), Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podręcznik dla studentów, Kraków 2006.

39

Czapiewska B., Pierwsza pomoc, Literat 2010.
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Wstrząśnienie mózgu
Objawy wskazujące na uszkodzenie mózgu mogą pojawić się bezpośrednio albo po wielu
godzinach od chwili urazu. Przez cały ten czas chory może nie zdradzać żadnych niepokojących objawów. Dlatego każdy ranny wymaga uważnej obserwacji.
Objawami wstrząśnienia mózgu są: zawroty głowy, niepokój, senność, nudności i wymioty
lub utrata przytomności. Osobę po urazie głowy należy ułożyć wygodnie, z nieco uniesioną
głową. Na głowę powinno położyć się zimny okład lub lód. W razie wymiotów trzeba delikatnie
obrócić chorego na bok i podsunąć miskę. Nieprzytomnego chorego należy ułożyć na boku, bez
poduszki, z głową ułożoną poniżej klatki piersiowej. W przypadku wystąpienia drgawek, należy
mieć przygotowany tzw. klin (np. rolka bandaża), który wkładamy poszkodowanemu między
zęby, w celu uchronienia go przed przygryzieniem języka. Przy skaleczeniu głowy należy założyć
opatrunek, przy czym włosy w okolicy rany należy ogolić lub przynajmniej ostrzyc. W trakcie
transportowania ranny powinien znajdować się w pozycji leżącej na boku lub plecach40.
Zwichnięcia i złamania
W zwichnięciu jedna powierzchnia stawowa ulega przemieszczeniu w stosunku do drugiej.
Najczęściej towarzyszy temu pęknięcie naczyń krwionośnych, a w związku z tym rozległe
obrzęki i krwiaki. Doraźna pomoc polega na starannym unieruchomieniu zwichniętej
kończyny. Obowiązują takie same zasady unieruchamiania, jak w przypadku złamań.
Złamanie można podejrzewać:


jeżeli po urazie wystąpi obrzęk i ból przy próbie poruszenia lub uciśnięcia kończyny;



nie jest możliwe pełne lub częściowe wykonywanie ruchów uszkodzoną kończyną;



w miejscu w którym zdrowa kończyna jest nieruchoma wystąpi nieprawidłowa
ruchomość;



kształt kończyny jest zupełnie inny niż zazwyczaj.

We wszystkich przypadkach złamania lub zwichnięcia kończynę należy unieruchomić w takiej
pozycji, w jakiej chory ją trzyma. Unieruchomienie polega na usztywnieniu stawów znajdujących się nad i pod złamaniem poprzez przymocowanie kończyny do sztywnego podłoża.
Stosujemy w tym celu improwizowane szyny z deski lub kija. Przy złamaniach otwartych
należy na ranę założyć jałowy opatrunek41.
Krwotoki
Wyróżniamy następujące rodzaje krwotoków:


tętnicze, kiedy jasnoczerwona krew tryska falami, z częstością tętna, o sile zależnej
od rodzaju uszkodzenia naczynia;



żylne, kiedy ciemnowiśniowa krew wypływa jednostajnym strumieniem, a szybkość jej wypływu jest zależna od uszkodzenia;



krwawienia z naczyń włosowych, gdy krew sączy się powoli i przestaje płynąć
samoistnie.

40

Hryniewiecki T., Stany nagłe, Warszawa 2011, za: Tomczyk B., Udzielanie pierwszej pomocy jako przejaw
odpowiedzialności młodzieży gimnazjalnej, WSNSiT, Radom 2012, niepublikowana praca dyplomowa.

41

Czapiewska B., Pierwsza pomoc, Literat 2010.
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W przypadku krwotoku należy położyć chorego w celu uniknięcia omdleń. Krwawiącą
kończynę należy unieść nad poziom serca. Nakładamy opatrunek uciskowy (kilka warstw
jałowej gazy lub gazowych serwet nakładamy na ranę i mocujemy bandażami). Przy
gwałtownych krwawieniach nakładamy na koniczynę opaskę uciskową, zapisując godzinę
jej założenia42.
Utrata przytomności
Przy braku świadomości człowiek nie reaguje na bodźce zewnętrzne43. Przytomność
można utracić na kilka minut, godzin, a nawet dni. Poszkodowanego, który utracił przytomność (i nie ma żadnych urazów), można ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Pozycja
taka powinna być stabilna, jak najbliższa ułożenia na boku z odgięciem głowy i brakiem
ucisku na klatkę piersiową.
Metodą szybkiego podania tlenu jest sztuczne oddychanie. Sztuczne oddychanie powietrzem wydychanym przez ratownika bez użycia przyrządu można wykonać metodami
usta-usta i usta-nos. Reanimację prowadzimy do czasu przyjazdu lekarza. Poszkodowanego
układamy na twardym podłożu i sprawdzamy drożność górnych dróg oddechowych. Aby
usunąć resztki pokarmu, należy przechylić głowę ratowanego na bok i kciukiem oraz palcem
wskazującym jednej ręki rozewrzeć zęby, a palcem wskazującym drugiej (najlepiej owiniętym
w chusteczkę lub gazę) usunąć ciała obce z jamy ustnej. Następnie głowę ratowanego układa
się na wprost i odchyla ku tyłowi.
Wykonujemy masaż serca. Lewą rękę układa się na dolnej części mostka, zaś prawą
nakłada poprzecznie na lewej w taki sposób, aby płaszczyzna wywieranego ucisku
ograniczała się tylko do powierzchni mostka. Nie należy odrywać rąk od mostka, przy
każdorazowym zwalnianiu ucisku. Zachowując ostrożność, należy naciskać w taki sposób,
aby za każdym razem nastąpiło obniżenie mostka o 4−5 cm. Po 2 wdechach należy ucisnąć
mostek 30 razy (80−100 ucisków na minutę)44.

42

Buchfelder A., Buchfelder M., Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011.

43

Andres J. (red.), Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podręcznik dla studentów, Kraków 2006.

44

Czapiewska B., Pierwsza pomoc, Literat 2010.
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2. Psychopedagogiczne
przygotowanie opiekuna
wyprawy do pracy
z podopiecznym
Przygotowanie opiekuna wyprawy w aspekcie psychopedagogicznym można utożsamiać
z przygotowaniem wychowawcy do pracy z podopiecznym. W tym znaczeniu funkcję opiekuna wyprawy sprowadzono do roli wychowawcy. Trudno przecież inaczej nazwać osobę,
która ma wspierać osobę wykluczoną w wędrówce stanowiącej punkt wyjścia do zmiany
jego życia. Wychowawca jest osobą wspierającą swojego podopiecznego w podejmowaniu
działań sprzyjających osiąganiu coraz wyższych stadiów rozwoju.
Wyprawę można traktować jako punkt zwrotny w życiu osoby wykluczonej, który w naukach
społecznych określa się mianem kryzysu. Kryzys to taki moment, który decyduje o tym, że życie
danej osoby nie będzie już takie samo, jak do tej pory45. Z wychowawczego punktu widzenia
chodzi o uzyskanie takich zmian, które wyznaczą pozytywny w aspekcie społecznym kierunek
życia osoby wykluczonej. Dzięki wyprawie podopieczny powinien wypaść poza granice
wykluczenia i zostać włączony/włączyć się do życia społecznego innych członków danej grupy.
Opiekun wyprawy staje zatem przed trudnym zadaniem: nie tylko przeprowadza podopiecznego przez ustaloną trasę, ale przede wszystkim pomaga mu w określeniu dalszych celów
życiowych.
Aby każdy wychowawca był skuteczny w swoich działaniach, powinien być odpowiednio
przygotowany w aspekcie merytorycznym, metodycznym i kompetencyjnym.
Przygotowanie merytoryczne opiekuna wyprawy
Opiekun powinien posiadać niezbędną wiedzę na temat turystycznych aspektów wyprawy
(co zostało opisane w Rozdziale I) oraz funkcjonowania swojego towarzysza (młodocianego) (co zostanie opisane w Rozdziale II).
Przygotowanie metodyczne opiekuna wyprawy
Opiekun wyprawy powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności zastosowania jej,
na temat skutecznych sposobów pracy z podopiecznym.

45

Greenstone J. L., Leviton S. C., Interwencja kryzysowa (przekł. Gajdzińska M.), Gdańsk, 2004. Na temat kryzysu czytaj
więcej: James R. K., Gilliand B. E., Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię,
Warszawa 2006; Kubacka-Jasiecka D., Budyń K. (red.), Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia
i możliwości, Toruń 2004; Lipczyński A., Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2007.
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Psychopedagogiczne kompetencje opiekuna wyprawy
Opiekun wyprawy powinien posiadać odpowiednie cechy charakteru i umiejętności,
warunkujące efektywną współpracę z podopiecznym.

2.1. Wybrane zagadnienia z zakresu
pedagogiki penitencjarnej
Dysponując skromnymi środkami, moi przyjaciele zasilają ten projekt głównie
siłą swojej wiary i przekonaniem, że nikt nigdy nie jest stracony. Umieścimy tych
młodych ludzi pośrodku ścieżki życia i – towarzysząc im na tysiącach kilometrów
pokonanych małymi krokami – sprawimy, że obudzi się w nich nadzieja.
Bernard Ollivier
Omawiając zagadnienia z zakresu pedagogiki penitencjarnej, nie można pominąć rozgraniczeń definicyjnych między takimi pojęciami, jak: pedagogika resocjalizacyjna, resocjalizacja
i wychowanie resocjalizujące.
Pedagogika resocjalizacyjna jest dziedziną pedagogiczną, zajmującą się wychowywaniem
osób z zaburzoną socjalizacją, czyli takich, wobec których zawiódł system wychowania,
gdyż wykazują one objawy nieprzystosowania i wykolejenia społecznego, paraprzestępczości i przestępczości46.
Resocjalizacja traktowana jest jako modyfikacja zachowań, eliminowanie zaburzeń
w zachowaniu i kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, co równie często
nazywane jest ponowną socjalizacją.
Zasadniczymi zadaniami wychowania resocjalizującego są: likwidowanie przyczyn wadliwego zachowania, usuwanie negatywnych zmian w osobowości, utrwalanie osiąganych
rezultatów i wdrażanie podopiecznego do podejmowania samodzielnych działań, by
nastąpiła zmiana postaw47.
W kontekście realizowanego programu, wychowanie resocjalizujące zakłada koncentrowanie się na rozwoju człowieka, który umożliwi mu pokonywanie przeciwieństw losu,
unikanie społecznej obojętności i otwarcie się na perspektywy społeczne48. Niezbędnym
warunkiem zrealizowania założonych celów wychowawczych jest współpraca wychowawcy
z wychowankiem i wykorzystanie najsilniejszego mechanizmu wpływu – jednego człowieka na drugiego. Wyegzekwowanie reguły wzajemności może okazać się trudnym zadaniem
w przypadku osób nieprzystosowanych społecznie, które w toku socjalizacji nie przyswoiły
sobie jej wzorców. Nie jest to łatwe, aczkolwiek możliwe, dzięki dostrzeganiu swojego
towarzysza przede wszystkim jako człowieka z indywidualnymi uczuciami i potrzebami.

46

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2005.

47

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1980.

48

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2006.
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Resocjalizacja penitencjarna ma miejsce w zakładzie karnym. Są to wszelkie oddziaływania
na skazanego mające doprowadzić do jego moralnej poprawy i przywrócenia go społeczeństwu. Dokonana zmiana może być widoczna w stopniu minimalnym bądź maksymalnym. Jednostka może ograniczyć się do nienaruszania norm prawnych albo nawet zacząć
funkcjonować zgodnie z normami moralnymi i obyczajowymi49.
Pedagogika penitencjarna natomiast stanowi dział pedagogiki resocjalizacyjnej, który
zajmuje się zagadnieniami wychowania dorosłych niedostosowanych społecznie, a zwłaszcza wykolejonych – przebywających w zakładach karnych50.

2.1.1. W nurcie życia społecznego, czyli resocjalizacja inkluzyjna
Seuil wyznacza sobie za cel włączenie do społeczeństwa
młodocianych przestępców, którzy zeszli na margines.
Bernard Ollivier
Według A. Fidelus termin resocjalizacja inkluzyjna/włączająca, odnosi się do nurtu
resocjalizacji, w którym główny nacisk położony jest na działania pozwalające włączyć osoby
nieprzystosowane społecznie w nurt życia społecznego. W resocjalizacji tej podkreśla się
naturalną potrzebę każdej jednostki do odczuwania przynależności do danej społeczności,
a przez to i swoistej odpowiedzialności za grupę społeczną. Postuluje się wywoływanie
zmian społecznych na szeroką skalę, w tym do większej aktywności i otwartości ze strony
środowiska, w celu udzielenia jednostce opuszczającej zakład karny pomocy w przystosowaniu się do nowych warunków na wolności. Dąży się tu do trwałego włączenia osób
marginalizowanych do życia społecznego. Należy jednak podkreślić, że jest to proces ciągły,
wymagający wrażliwości i uwagi ze strony społeczeństwa, gdyż nawet jednostka włączona
może zostać ponownie zepchnięta na margines. Wymaga to również dozy tolerancyjności
i otwarcia się na odmienność. Ważne jest to, aby nie tworzyć grup osób opuszczających
zakłady karne, a raczej starać się włączać pojedyncze osoby w życie społeczne.
W ramach procesu resocjalizacji istotne jest kształtowanie kompetencji społecznych
podopiecznych, a wśród nich takich, jak: wiara we własne możliwości, adekwatny
poziom samooceny, samokontrola, obniżanie poziomu lęku psychicznego, umiejętność
rozwiązywania problemów, cierpliwość, wytrwałość, poczucie sensu życia itp. Należy
skupiać się na kształtowaniu poczucia własnej tożsamości wychowanka tak, aby była ona
świadoma siebie – swoich mocnych i słabych stron. Pomocna w tym względzie może być
idea twórczej resocjalizacji, wykorzystującej elementy teatru, aktywności sportowej) która
w założeniu stara się rozbudzić w człowieku kreatywność, by potrafił odnaleźć się w specyficznych warunkach społecznych i poradzić sobie z sytuacjami problemowymi.

49

Matysiak-Błaszczyk A., Resocjalizacja osób skazanych i ich readaptacja społeczna, Kraków 2003; Pawełek K., Powrót
więźniów do społeczeństwa nie jest łatwy, Toruń 2010.

50

Bendyczak St., Jędrzejak K., Nowak B., Szczepaniak P., Urbańska I., Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej,
Kalisz 1995, s. 11.
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Przestępcza przeszłość nie może być źródłem marginalizacji i wykluczenia społecznego czy
negatywnej stygmatyzacji, ale powinna być wyzwaniem dla poszukiwania drogi integracji
społecznej51.

2.1.2. Analiza podstawowych pojęć z zakresu
pedagogiki resocjalizacyjnej
Wysiłek, jakim jest marsz, i korzyści, jakie przynosi dla
ciała i umysłu, są odpowiednim środkiem pozwalającym
przywrócić nadzieję młodym, zagubionym ludziom.
Bernard Ollivier
Nieprzystosowanie a niedostosowanie społeczne
Człowiek żyjąc w społeczeństwie, ulega jego wpływom, co stanowi istotę socjalizacji.
Niedostosowanie społeczne najczęściej sprowadza się do nieumiejętności, czy nawet
niemożności zachowania się zgodnego z obowiązującymi normami oraz oczekiwaniami
społecznymi. Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się we właściwościach
jednostki bądź wadliwym funkcjonowaniu jego środowiska wychowawczego. Wśród
przejawów niedostosowania społecznego najczęściej wymienia się: wagarowanie, ucieczki
z domu, zażywanie środków psychoaktywnych, agresja słowna i fizyczna, niepowodzenia
szkolne, kradzieże, wandalizm, samobójstwa, prostytucja, przynależność do grup destrukcyjnych. Nie należy jednak zachowania incydentalnego uznawać za symptomatyczne52.
Nieprzystosowanie społeczne to zespół zachowań wskazujących na nieprzestrzeganie
przez jednostkę podstawowych zasad postępowania i obowiązujących norm. Jest pojęciem
szerszym od niedostosowania – sprowadza się do tego, co widać, podczas gdy w niedostosowaniu istotniejsze są problemy wewnętrzne człowieka53.
Wykluczenie społeczne
Polska, podobnie jak inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, charakteryzuje się wysokim
wskaźnikiem uwięzienia. Negatywne konsekwencje wzrostu populacji więziennej wiąże
się z przeludnieniem, ograniczeniem przestrzeni, pogorszeniem warunków higienicznych
i sanitarnych, nasileniem zachowań agresywnych – a w rezultacie mniejszą efektywnością
pracy personelu, co nie sprzyja osiąganiu celów resocjalizacji. Jednostce opuszczającej
zakład karny ciężko jest wobec tego, powstrzymywać się od ponownego wejścia w konflikt
z prawem54. Na miłe i życzliwe przyjęcie ze strony społeczeństwa osoba opuszczająca
zakład karny nie ma co liczyć. Najczęściej postrzegana jest ona przez pryzmat stereotypów
ukazujących więźniów jako dewiantów, w przypadku których nie można mówić o reso51

Fidelus A., W stronę resocjalizacji inkluzyjnej, Probacja 2, 2011., s. 72−79.

52

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2001.

53

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań,
w: Urban B., Stanik J.M. (red.) Resocjalizacja, Warszawa 2007, tom 1. Na temat nieprzystosowania i niedostosowania
społecznego czytaj więcej: Kozaczuk F., Pro ilaktyka pedagogiczna wobec zagrożeń cywilizacyjnych, Rzeszów 2001;
Lewicka A., Grudziewska E., Mediacja sądowa. Alternatywna metoda resocjalizacyjna, Lublin 2010.

54

Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001.
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cjalizacji. Informacji o tym, że ktoś właśnie opuścił zakład karny, najczęściej towarzyszą
negatywne skojarzenia. Stosując nadmierne uproszczenia, włączamy wszystkich więźniów
w jeden, najczęściej błędny i niekorzystny schemat – każdy przecież wie, jak wygląda
więzień55. Nie jest istotne to, że nikt w więzieniu fizycznie nie był. Otoczenie podsuwa
gotowe, łatwo dostępne rozwiązania, zwalniając tym samym ludzi z obowiązku poszukiwania prawdy, w oparciu o własne doświadczenia56. Można zatem wnioskować, że zdecydowana większość osób opuszczających zakłady karne w Polsce jest wykluczona społecznie.
Eks-więźniowie wracają więc do swoich małych społeczności, gdzie, nie otrzymawszy
należytego wsparcia społecznego, stają się marginesem. W tej sytuacji, często wybierają
najlepszą i jedyną znaną im drogę – przestępstwo. Chcą wrócić do miejsca, w którym ich
życie miało z góry określony porządek. Mieli oni w nim swój udział, a czasami także sama
nieformalna organizacja życia więziennego pozwoliła im zająć wysokie pozycje w hierarchii
i uzyskać namiastkę szacunku innych.
Wykluczenie społeczne najczęściej rozumiane jest jako utrudnienie bądź uniemożliwienie
jednostce uczestnictwa w społeczeństwie i realizowania akceptowalnej społecznie drogi
życiowej57.
W grupie ryzyka bardzo często wymieniani są właśnie więźniowie. Z całą pewnością
doświadczają oni przejawów dyskryminacji. Weźmy pod uwagę chociaż jedną z podstawowych aktywności, jaką jest podjęcie pracy. Jak zachowa się przyszły pracodawca,
gdy uzyska twierdzącą odpowiedź na pytanie o karalność? Czy będąc w roli pracodawcy,
zatrudniłbym kogoś, kto właśnie wyszedł z więzienia po wieloletniej „odsiadce”? Popełnienie czynu karalnego to tylko jeden z powodów braku zatrudnienia. Do tego dochodzą inne
negatywne elementy, takie jak: dłuższy okres bezrobocia, bezdomność, czy uzależnienie
od środków odurzających58.
Dobry wychowawca nie powinien kierować się w pracy z podopiecznym stereotypami
i uprzedzeniami. Nie może traktować wyobrażeń o dewiantach jako rzeczywistych faktów.
Rzeczywiście, część osób pozbawionych wolności pochodzi z patologicznego środowiska,
nie ma dobrego wykształcenia, pozostaje bez pracy i dokonuje przestępstw pod wpływem
alkoholu. Nie jest to jednak reguła. Zawsze są odstępstwa od zasady. Nawet jeśli
podopieczny idealnie wpisuje się w utworzony stereotyp przestępcy, to i on zasługuje na
wsparcie i pomoc ze strony innych (a może właśnie przede wszystkim on).

55

Pawełek K., Powrót więźniów do społeczeństwa nie jest łatwy, Toruń 2010.
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Na temat stereotypów czytaj więcej: Heatherton T. F., Kleck R. E., Hebl M. R., Hull J. G., Społeczna psychologia piętna,
Warszawa 2008.

57

B. Urban, J.M. Stanik (red.) Resocjalizacja, Warszawa 2007, tom 1.

58

Pawełek K., Powrót więźniów do społeczeństwa nie jest łatwy…, w: Przybyliński S. (red.), Niebanalny wymiar
resocjalizacji penitencjarnej, Toruń 2010, s. 153−166.
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Pomoc postpenitencjarna
Na pustyni egoistycznego indywidualizmu, jaką jest nasze społeczeństwo,
powstaje oaza szlachetności. To tutaj będziemy działać na rzecz odrzuconych
przez społeczeństwo, pozbawionych perspektyw lub zagrożonych
dorastających młodych ludzi z niebezpiecznych osiedli i przedmieść.
Bernard Ollivier
Opuszczanie zakładu karnego zaliczyć można do sytuacji trudnych. Teoretycznie, eks-więźniowie mogą liczyć na pomoc postpenitencjarną udzielaną przez instytucje rządowe
i pozarządowe. W praktyce jednak sami często muszą troszczyć się o własny los. Wielu
z nich ma z tym trudności. W zakładzie karnym mają zapewnione podstawowe potrzeby,
tj.: posiłek, miejsce do spania, zajęcia zaplanowane na cały dzień, a nawet pracę. Sprzyja
to utracie kontroli nad własnym życiem i rozwojowi syndromu wyuczonej bezradności,
która przejawia się w nieumiejętności dostosowania się do rzeczywistości, niechęci do
poszukiwania pracy, podnoszenia własnych kwalifikacji, itp. Zgodnie z polskimi aktami
normatywnymi Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej59, przeznacza środki m.in. na60:
 pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania/udzielenia schronienia w ośrodku
dla bezdomnych;
 organizowanie i finansowanie poradnictwa (prawo, promocja zatrudnienia,
aktywizacja zawodowa) kursów przygotowania zawodowego lub pokrycie ich
kosztów;
 pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, transportu specjalnego, uzyskania
dokumentacji medycznej (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pomocy
psychologicznej), czy terapii uzależnień;
 pomoc rzeczową – żywność/bony żywnościowe, odzież, leki, protezy, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, środki sanitarne, podręczniki i pomoce
naukowe, niezbędne przedmioty wyposażenia domowego, narzędzia (na przykład
konieczne do wykonywania zawodu);
 wspieranie działań służących readaptacji społecznej skazanych (programy, szkolenia, kursy, badania);
 finansowanie kosztów przejazdu komunikacją publiczną, kosztów wyrobienia
niezbędnych dokumentów;
 świadczenia pieniężne na określony cel61.
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Wiszniewska E., Rola rodziny w readaptacji byłych więźniów, Kielce 2008, s. 192−195.
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Na temat pomocy postpenitencjarnej czytaj więcej: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia
2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Dz. U. poz. 49.

61

Na temat pomocy postpenitencjarnej czytaj więcej: tamże.
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Istnieje też możliwość udzielenia skazanemu opuszczającemu zakład karny pomocy pieniężnej – do ⁄ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników lub odpowiedni
ekwiwalent: tj. stosowną do pory roku odzież, bieliznę, obuwie, bilet na przejazd czy
artykuły żywnościowe na cel podróży62.
FPP tworzony jest wyłącznie ze środków wypracowanych przez skazanych. Pomoc
świadczona jest nie dłużej niż 3 miesiące po zwolnieniu. W szczególnych okolicznościach
może zostać ona przedłużona do 6 miesięcy (np. choroba, czasowa niezdolność do pracy).
Pomoc postpenitencjarna nie jest jednak obligatoryjna. Następuje na wniosek skazanego,
po spełnieniu przez niego określonych wymagań63.
We wsparciu społecznym największy wpływ odgrywa rodzina. Jednak niewiele z rodzin
jest w stanie udzielić dostatecznego wsparcia finansowego osobie opuszczającej zakład
karny (budżet rodzinny został i tak „uszczuplony” przez przygotowywanie paczek czy
przyjazdy na widzenia). Wielu członków rodziny zrywa kontakty z osobą skazaną jeszcze
w trakcie jej pobytu w zakładzie.
Nie ma możliwości, aby jedynie wysiłki wymiaru sprawiedliwości gwarantowały readaptację więźniów. Potrzebne jest przede wszystkim zaangażowanie społeczności lokalnej w ten
proces. Pracownicy zakładów karnych realizują coraz więcej programów resocjalizacyjnych
z osadzonymi. Wydaje się jednak, że nacisk należy położyć na stworzenie atrakcyjnych
ofert pomocy na wolności.

2.2. Resocjalizacja młodocianych
Młodociani przestępcy przystają na projekt Seuil, ponieważ mają niezwykłą
zdolność podejmowania wyzwań – inaczej nie byliby przestępcami.
Wychowawcy lub sędziowie, którzy uprawiają pieszą turystykę – nie stanowią
oni większości – wiedzą, że dystans dwudziestu pięciu kilometrów dziennie,
jakiego wymagamy od tych młodych osób, jest całkiem rozsądny.
Bernard Ollivier
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Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. nr 90, poz. 557; art. 166 § 3 k.k.w. i art. 167a § 3
k.k.w.
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Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy osobom
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1998 r., Dz. U. nr 124, poz. 823. Na temat pomocy postpenitencjarnej czytaj więcej: Ska irak B. (red.), Pomoc
postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, Kraków 2007; Stępniak P., Pomoc społeczna
i pomoc postpenitencjarna jako wsparcie społecznej readaptacji skazanych. Pojęcia, geneza i rozwój, Warszawa 2008,
s. 196−203; Stępniak P., Pomoc postpenitencjarna i społeczna readaptacja w świetle rozwiązań prawnych,
Warszawa 2008, s. 203−212.
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2.2.1. Adresaci oddziaływań wychowawczych
– młodociani przestępcy
Adresaci realizowanego programu stanowią niezwykle ciekawą grupę społeczną z punktu
widzenia oddziaływań resocjalizacyjnych. Znajdują się oni w ostatniej fazie dojrzewania
psychospołecznego, co sprawia, że w ich przypadku resocjalizacja polegać będzie na
korekcie końcowej fazy rozwojowej, tzn. procesów rozwojowych, zamiast korekty społecznie niedojrzałej osobowości.
Z perspektywy psychopedagogicznej, młodociani charakteryzują się takimi cechami, jak:
podwyższony poziom agresji, słaby poziom kontroli, niski poziom asertywności, bierność,
nieśmiałość, nadpobudliwość psychoruchowa, niedojrzałość emocjonalna i społeczna,
trudności adaptacyjne, silna potrzeba akceptacji, uznania i przynależności, podatność
na wpływy społeczne, deficyty w zakresie umiejętności emocjonalnych i kompetencji
społecznych64. Art. 10 §2 i 3 k.k. z 1997 r. przewiduje, że nieletni po ukończeniu 15 roku
życia, będący sprawcami szczególnie groźnego przestępstwa, mogą być skazani na karę
pozbawienia wolności i odbywać ją w zakładzie karnym dla młodocianych. Wyrazem
specjalnej troski jest ich odizolowanie od starszych i najczęściej bardziej zdemoralizowanych osadzonych.
W zakładzie karnym dla młodocianych przebywają skazani, którzy nie ukończyli 21 roku
życia oraz starsze osoby w przypadku, gdy jest to uzasadnione względami resocjalizacyjnymi,
takimi jak na przykład kontynuacja nauki65. Młodociany to w zasadzie termin zaczerpnięty
z art. 115 §10 kodeksu karnego, który określa, że: młodocianym jest osoba która w chwili
popełnienia czynu nie ukończyła 21 lat a w chwili orzekania w pierwszej instancji 24
lat66. Należy dodać, że jest to szczególna kategoria sprawców dorosłych, wyodrębniona
i traktowana odmiennie w przepisach prawa karnego niż sprawcy dorośli.
W środowisku naukowym trwa jednak debata na temat tego, czy przebywanie z rówieśnikami jest rzeczywiście dla nich korzystne. „Dzielenie życia” sprzyja podejmowaniu prób
imponowania swoim towarzyszom poprzez wyróżnianie się negatywnym zachowaniem.
Być może efektywniejszym rozwiązaniem byłoby umieszczanie ich z mniej zdemoralizowanymi, ale dorosłymi osadzonymi, od których mogliby się czegoś nauczyć67.
Jednym z założeń stosowania izolacji penitencjarnej jest zahamowanie dalszej demoralizacji i negatywnych zmian w osobowości, przywracanie równowagi psychicznej, podnoszenie
poziomu zdolności współżycia społecznego oraz samodzielnego dawania sobie rady z trudami życia68. Niewiele z osób przebywających w zakładach karnych dobrze znosi izolację,
inaczej na nią reagując. Uruchamiają różnego rodzaju mechanizmy radzenia sobie z przystosowaniem do sytuacji izolacji więziennej (m.in.: wycofanie, bunt, zimna kalkulacja,
64

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne,
Warszawa 2005, s. 103.
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zadomowienie czy konwersja – pozorna uległość). Już sama organizacja więzienia wpływa
negatywnie na osobowość skazanych: regulamin, negatywnie nastawiony względem
osadzonych personel, atmosfera więzienna, a także wzajemne wpływy współwięźniów.
Negatywne jest również zbyt dobre przystosowanie do warunków więziennych – przejęcie
norm i wartości obowiązujących w społeczności więźniów, a w konsekwencji integracja
z grupami nieformalnymi oraz podwyższona tolerancja dla zachowań przestępczych69.
Pozostaje jedynie odpowiedzieć sobie na pytanie – bolączkę penitencjarystów: Czy kara
powinna być dolegliwa, czy humanitarna? I wreszcie, jak włączyć do społeczeństwa kogoś,
kogo przez kilka lat od tego społeczeństwa izolujemy?
Prowadzony program wpisuje się we francuski system penitencjarny, w którym jest więcej
niż w Polsce przestrzeni na indywidualizację penitencjarną. Pozwala ona na większą
swobodę w organizacji odbywania form kary poza zakładem. Dzięki temu zwiększa się
możliwość uniknięcia prymitywnego i statycznego rozwiązania, jakim jest izolacja w zakładzie karnym – podstawowy standard w naszym kraju. We francuskim prawodawstwie
uwagę zwraca także większy jego realizm – odejście od paradygmatu oddziaływania na
osobowość i zastąpienie go paradygmatem pracy penitencjarno-uspołeczniającej, co
wpisuje się w cele wdrażanego programu70.

2.2.2. Sport i rekreacja jako forma oddziaływań
resocjalizacyjnych wobec młodocianych
Młodociani mają silną potrzebę wykazania się siłą i sprawnością fizyczną, dlatego warto
proponować im udział w zajęciach sportowych. Chodzi jednak o konkretną ofertę, a nie
jedynie o udostępnienie sprzętu. Według wielu naukowców aktywność fizyczna rozładowuje nadmiar energii, wpływa korzystnie na postawę, uczy kulturalnej rywalizacji oraz
radzenia sobie z sukcesem i porażką, a także szacunku dla rywala. Rozbudza też ambicję,
motywując do pracy nad sobą i poprawy własnej kondycji, obniża poziom agresji i uczy
przestrzegania reguł społecznych. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że uzyskane w ten
sposób efekty znajdują przełożenie w dalszej drodze życiowej podopiecznego. Z uwagi
na przestarzałą infrastrukturę i ograniczoną przestrzeń zajęcia sportowe w warunkach
zakładu karnego nie mogą być efektywnie realizowane. Sport stanowi jedną z ważniejszych form profilaktyki niedostosowania społecznego – formę znaną, lecz niedocenianą,
która odpowiednio zastosowana gwarantować będzie wszechstronne przygotowanie
podopiecznego do życia71.
Zastosowanie sportu w resocjalizacji pozwala na osiągnięcie szeregu pozytywnych
efektów:


przygotowanie do życia poprzez wszechstronny i prawidłowy rozwój fizyczny;



ciągłe wzmacnianie zdrowia;



rozwijanie cech motorycznych, nawyków ruchowych i higienicznych;
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Tamże, s. 214.
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Na temat ustawodawstwa francuskiego czytaj więcej: Stępniak P., Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia
wolności w systemach penitencjarnych w Polsce i we Francji, Warszawa 2010, s. 9−27.
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Karpuszenko E., Sport i rekreacja w pro ilaktyce niedostosowania społecznego młodzieży, Kielce 2008, s. 273−281.
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kształtowanie cech osobowości;



wpływa na pozytywne postrzeganie siebie;



zwiększenie odporności na stres i zmęczenie psychiczne;



poznanie nowych sposobów odreagowania frustracji, skutecznych i akceptowalnych społecznie;



zaspokajanie naturalnej potrzeby aktywności;



możliwość doświadczenia sukcesu;



rozwijanie nowych zainteresowań;



poszerzanie wiedzy;



nauka zasad zdrowej rywalizacji;



nawiązanie nowych znajomości72;



umacnianie więzi;



integracja podopiecznych ze środowiskiem;



szlifowanie charakteru;



wyciszanie negatywnych tendencji i przejawów podkultury73.

Aktywność sportową, która miałaby mieć walory wychowawcze i rozwijające zarazem ciało
podopiecznego można uznać za taką, gdy będą to systematycznie podejmowane przez
wychowawców czynności (…), umożliwiające wywołanie pewnych pożądanych przemian
w sferze przekonań i nastawień, wiedzy, umiejętności, sprawności motorycznej, wydolności,
odporności ustroju oraz budowy i postawy ciała, wyznaczające zachowanie wychowanka
w stosunku do swej fizycznej postaci74.
Sama kultura fizyczna, pojmowana jako praca nad swoją cielesnością, spełnia rolę czynnika: stymulacji (funkcja rozwojowa), adaptacji (funkcja przystosowawcza), kompensacji
(funkcja wyrównawcza) i korektywy (funkcja naprawcza)75.
Działalność sportowa, wpisująca się w turystykę rekreacyjną, pełni pięć funkcji: zdrowotną, wypoczynkową, kulturalną, poznawczą i wychowawczą. Ta, która wykorzystywana
jest w wychowaniu resocjalizującym, nosi miano turystyki kwalifikowanej, pełniąc
również funkcje: profilaktyczną, diagnostyczną, korekcyjną, kompensacyjną, integrującą
i terapeutyczną76.
W literaturze przedmiotu funkcjonuje również Metoda Resocjalizacji przez Sport (MRS),
która umożliwia aktywizowanie i rozwój strukturalnych czynników procesów twórczych
nieprzystosowanych społecznie osób, pozwalając na odkrycie i rozwinięcie ich potencja-
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łów77, co wpisuje się w popularną koncepcję Twórczej Resocjalizacji Konopczyńskiego.
W tym przypadku, poprzez aktywizowanie i rozwój strukturalnych czynników procesów
twórczych nieprzystosowanych społecznie osób, kreowane są konkretne kompetencje
osobowe, które współtworzą ich nową, już społecznie akceptowaną tożsamość. Metodę
tę można nazwać szczególnie aktywizującą, gdyż pozwala jednostce nauczyć się zdrowego
radzenia sobie z sytuacjami problemowymi i dać się poznać otoczeniu z zupełnie innej
strony – prezentując społecznie swoje atuty i kompetencje78. Upatruje się w niej wiele
funkcji, cennych dla praktyki wychowawczej takich, jak:


socjalizacyjna – przygotowuje wychowanków do pełnienia ról społecznych;



antycypacyjna – rozwija umiejętności przewidywania konsekwencji swoich czynów;



autoedukacyjna – przygotowuje do samowychowania i samokontroli;



psychoterapeutyczna – wykorzystuje sport do rozwiązywania problemów
emocjonalnych;



prospektywna – utrwala postawy, umożliwiające adaptację do trudnych
warunków;



intelektualizacyjna – pomaga zrozumieć samego siebie, wspomaga zajęcia ruchowe wiedzą teoretyczną.

Możliwe do osiągnięcia efekty wychowawcze dzięki zastosowaniu MRS:


rozwojowe wieloaspektowe wzmocnienia: biologiczno-zdrowotne (nabywanie
sprawności fizycznej, poprawa zdrowia), psychologiczne (modyfikacja samooceny
i obrazu własnej osoby, podwyższenie poziomu samokontroli czy antycypacja
następstw własnych zachowań) i intelektualne (nabywanie wiedzy na temat
własnego organizmu oraz dostarczenie wiedzy o społecznie akceptowanych
sposobach zachowania i rozwiązywania problemów);



kształtowanie się nowej tożsamości społecznej wychowanków poprzez osiągnięcie
sukcesu i uznania ze strony innych ludzi, co stanowi czynnik motywujący do
zmiany;



możliwość bardziej realnego planowania własnej przyszłości – dzięki poznaniu
własnych możliwości79.

Niewątpliwie sport dostarcza wielu pozytywnych wzmocnień oraz poprawia samopoczucie
jednostki. Choć obecnie niedoceniany, sport może korzystnie wpływać na nastawienie
człowieka – minimalizuje problemy i dowartościowuje go. Dzięki uzyskiwaniu coraz
lepszych wyników i zauważaniu postępów w danej dyscyplinie, kształtuje się też determinacja i pozytywny stosunek do własnej osoby. Czynne uprawianie sportu może być
więc sposobem na rozwiązanie wielu problemów. Według S. Strzyżewskiego natomiast,
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trwałość postawy stanowi podstawowe kryterium, a zarazem istotny element oceny
efektywności procesu fizyczno-wychowawczego80.
Nawet jeśli podopieczni nie zdecydują się kontynuować zdrowego trybu życia i uczynić
z pieszych wędrówek dobrej praktyki, samo zainteresowanie ich sportem może przynieść
pozytywne rezultaty. Przyjęcie roli kibica bądź widza samo w sobie jest formą odreagowania frustracji, napięć, negatywnych emocji – poniekąd jest też metodą rozładowania
własnej złości i agresji. Ponadto, źródłem terapeutycznych i zapobiegawczych korzyści
aktywności ruchowej jest wyrównanie deficytów behawioralnych, czyli: braku umiejętności życiowych, braku wartości, braku zdolności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
nieodpowiedzialności, a także słabego osobistego zdyscyplinowania, niedostatku uspołecznienia, braku świadomości obowiązku obywatelskiego oraz niedocenianie zdrowego
trybu życia.
Podsumowując, wystarczy tylko odpowiednio ukierunkować aktywność dzieci i młodzieży.
Pokazać im, że można ciekawie spędzić czas, nie wchodząc w konflikty z prawem, przeżyć
przygodę i się wykazać. Do osiągnięcia sukcesu potrzeba jeszcze pasjonata, który swą
pozytywną energią i autorytetem pociągnie młodzież za sobą81.

2.2.3. Bernard Ollivier i jego oferta dla młodocianych
Metoda ta była długo testowana. Okazuje się nie tylko skuteczniejsza niż
więzienie, lecz także trzy, cztery razy tańsza: pobyt w więzieniu kosztuje prawie
tyle samo co pobyt w szpitalu, to znaczy około dziewięciuset euro dziennie.
Bernard Ollivier
Izolacja negatywnie wpływa na rozwój człowieka, pogłębiając jego zachowania patologiczne. Dlatego tam, gdzie jest to możliwe, próbuje się stosować inne oddziaływania. Te z nich,
które realizowane są w warunkach wolnościowych, stanowią resocjalizację w środowisku
otwartym. Polegają one na zorganizowaniu młodemu człowiekowi atrakcyjnego i cennego
wychowawczo sposobu spędzania czasu wolnego82.
Proponowany przez Bernarda Olliviera – francuskiego pisarza i dziennikarza – rodzaj
oddziaływań wpisuje się w turystykę kwalifikowaną, która wykorzystywana jest w resocjalizacji. Zaspokaja ona potrzebę ruchu i wysiłku fizycznego oraz dostarcza niezwykłych przeżyć
i mocnych wrażeń. Zaletą tak organizowanych oddziaływań jest mały krąg uczestników,
pozwalający wytworzyć atmosferę zaufania i przyjaźni. Dobrymi przykładami tak postrzeganej aktywności sportowej są: kajakarstwo, kolarstwo, żeglarstwo, turystyka piesza: nizinna
i górska, motorowa, motorowodna, jaskiniowa czy podwodna. Turystyka kwalifikowana
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stanowi skuteczną propozycję resocjalizacji młodzieży trudnej. Korzyści z niej czerpią
zarówno wychowanek, jak i wychowawca83.
Metoda, o której mowa, ma swój rodowód w Belgii. Wprowadzona została przez stowarzyszenie Oïkoten. Prekursorska metoda polegała na „wyrwaniu” młodych ludzi ze środowiska
kryminogennego i uświadomieniu im, że jedynie od nich zależy efektywność terapii. Podopieczni wraz z wychowawcami wybierali się do miejsc dobrowolnie wybieranych: krajów
bałtyckich, Włoch, Francji lub Hiszpanii (pieszo, a czasem rowerem), po uprzednio wyznaczonych trasach. Pierwsze doświadczenia nie były do końca pozytywne. Z pięciu młodych
ludzi, którzy wyruszyli w wyprawę, trzech wróciło pod eskortą francuskich żandarmów
(za wywołanie bójki). Dwie osoby ukończyły podróż pomyślnie. Wróciły one odmienione,
dumne ze swojego wyczynu i zdecydowane powrócić na właściwą drogę życia. Chcąc
uniknąć efektu „bandy” (młodzi ludzie naśladują wzajemnie swoje negatywne zachowania)
i „gangu” (na jednego wychowawcę przypada dwóch podopiecznych), zdecydowano się
organizować wyprawy z udziałem jednego nastolatka i jednego „wychowawcy”. Dzięki takiej
organizacji 95% piechurów ukończyło wyznaczoną trasę. Statystyki wskazują, że około 80%
podopiecznych kończy program pomyślnie, a 20% z nich wraca na drogę przestępczości.
W przypadku opuszczającej zakład karny młodzieży poniżej 18 roku życia mówi się o 95%
skuteczności podejmowanych oddziaływań84.
Pomysł Bernarda Olliviera na wyprawę eks-więźniów zrodził się w trakcie jego wędrówki po
Jedwabnym Szlaku. Mimo że nigdy nie wykonywał podobnej pracy, chciał nieść pomoc trudnej
młodzieży. Zainspirowany belgijską metodą chciał, aby jego stowarzyszenie Seuil (Próg)
pomagało młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Seuil to organizacja charytatywna współpracująca z biurami departamentalnymi Pomocy Społecznej Dzieciom (Aide
Sociale à l’Enfance) i Ministerstwem Sprawiedliwości (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
we Francji. Dodatkowo jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny, różne
fundacje i stowarzyszenia.
Założeniem Seuil było stworzenie młodym ludziom (15−18 lat), którzy weszli w konflikt
z prawem, alternatywy dla kary pozbawienia wolności czy umieszczenia w ośrodku
wychowawczym. Mogą wybrać pieszą wyprawę. Podczas 3 miesięcy marszu uczestnik ma
pokonać pieszo 1800 km, w etapach po ok. 25 km, jedynie w towarzystwie opiekuna. Inne
środki komunikacji nie wchodzą w rachubę. Wymagane są dokumenty: paszport, zezwolenie opiekuna na wyjazd z kraju, dowód osobisty, ubezpieczenie zdrowotne, zaświadczenie
lekarskie i stomatologiczne. Partnerzy projektu rekrutowani są spośród pracowników
socjalnych, Ministerstwa Sprawiedliwości, administracji więziennej i pedagogów. Wymarsz
uczestników poprzedzony jest 5−7-dniowym okresem przygotowawczym, w trakcie
którego podjęta zostaje decyzja odnośnie trasy wędrówki, budżetu i potrzebnego sprzętu.
Nadana stowarzyszeniu nazwa ma również znaczenie symboliczne, gdyż ów „próg” odnosi
się do swoistego przełomu. Przystąpienie do programu wymaga podjęcia odpowiedzialnej
decyzji. Decyzji odnośnie kierunku dalszego życia: pogodzić się z losem czy podjąć wyzwanie, do
którego niewątpliwie zaliczyć można tak wymagającą wędrówkę. A wszystko to w oderwaniu od
telewizji, Internetu, a nawet… telefonu. Najlepiej w nowym, nieznanym środowisku. To w pew-
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nym sensie podróż w głąb siebie: czy mam dość siły, aby odrzucić dotychczasowe towarzystwo,
środowisko i podjąć trud pracy nad sobą w towarzystwie nieznajomego dorosłego.
Jeśli chodzi o towarzysza, to mogą nimi być kobiety i mężczyźni – ochotnicy, którzy ukończyli
26 rok życia. Ich obowiązkiem podczas wyprawy są: opieka, wsparcie i motywacja, składanie
cotygodniowych raportów (jako jedyni posiadają telefon komórkowy), a także, a może przede
wszystkim, towarzyszenie – bycie obok zarówno w chwilach radości, jak i zwątpienia. Sprzęt
materialny zapewnia stowarzyszenie. Taki sam budżet przewidziany jest dla towarzyszących,
jak i pracowników.
Francuski pomysł można wykorzystać również w oddziaływaniach prewencyjnych, by dotrzeć
do młodych ludzi, znajdujących się w trudnej sytuacji czy na życiowym zakręcie. W realizacji
programu Progu skierowanego do młodzieży osadzonej w więzieniach dla nieletnich, rodzaju
zamkniętego ośrodka wychowawczego – Centre Éducatif Fermé (CEF) mogą brać udział ci,
którzy decydując się na uczestnictwo w programie, przebywają na zwolnieniu warunkowym
(www.assoseuil.org). Tutaj mają oni dostęp do sprzętu rejestrującego. Na zachętę dla innych
zainteresowanych i niezdecydowanych wykorzystać można materiały stworzone przez samych
uczestników, którzy za pośrednictwem posiadanej kamery i aparatu mogą relacjonować
swoją wyprawę dzień po dniu. Umożliwia to również monitorowanie postępów wszystkim
zainteresowanym, a nawet zadawanie pytań.
Przekroczenie progu jest symboliczne, oznacza odrzucenie wcześniejszych zasad i przyjęcie
nowych, właściwych dla odwiedzanego miejsca. Zachęca młodych ludzi do przejęcia
odpowiedzialności za siebie i swoje czyny oraz przekroczenia progu społeczeństwa.
Większość osób dołączających do projektu jest osobami nieaktywnymi zawodowo, które
nie chcą trafić na boczny tor i pogodzić się z zastanym porządkiem świata85. Projekt uczy
odpowiedzialności i pokory, współpracy z drugim człowiekiem i samym sobą. Pozwala
spojrzeć w przyszłość – dopuścić do głosu alternatywną wersję nas samych, skłaniając
do refleksji nad tym, jakim człowiekiem chcemy być w przyszłości. Z czasem osiągnięte
korzyści i zdobyte umiejętności pomogą w późniejszym uzyskaniu zatrudnienia i w starcie
w przyszłość.
Seuil jest jak lep na muchy. Jeśli raz się tutaj wstąpiło, nie można odejść.
Bernard Ollivier
Wszyscy zainteresowani kontaktem ze stowarzyszeniem Seuil, mogą pisać na adres:
assoseuil@wanadoo.fr
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PODSUMOWANIE
By móc być przydatnym i pomocnym dla drugiego człowieka, musimy poznać jego
problemy, postarać się go zrozumieć.
Resocjalizacja inkluzyjna/włączeniowa skupia się na pomocy osobie nieprzystosowanej
społecznie w ponownym włączeniu się w nurt życia społecznego.
Więźniowie, z uwagi na swą przeszłość kryminalną, mają utrudniony start w przyszłość,
co niejako automatycznie umieszcza ich w grupie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Pomoc postpenitencjarna jest narzędziem, które ułatwić ma start osobom opuszczającym
zakłady karne.
Izolacja penitencjarna stanowi dotkliwą karę dla młodego człowieka. Czy jednak dotkliwość jest rzeczą najważniejszą i najskuteczniejszą?
Umiejętne wykorzystanie sportu w resocjalizacji pozwala na osiągnięcie wielu pozytywnych efektów, co przemawia za koniecznością propagowania tego rodzaju oddziaływań.
Bernard Ollivier zaproponował obiecującą formę oddziaływań, która pozwala podopiecznemu odłączyć się od środowiska kryminogennego i podjąć trud pracy nad sobą, czy
osiągnąć sukces.

2.3. Metodyczne aspekty pracy z osobami
wykluczonymi społecznie
Moja piesza wędrówka… była drogą nowego życia. Odsłoniłem swoje wnętrze.
Pozbywałem się – z każdym krokiem coraz bardziej – złudzeń i kłamstw.”
Bernard Ollivier
Pod pojęciem trudności wychowawcze należy rozumieć zespół przyczyn utrudniających
realizowanie celów wychowania86.
Wśród przyczyn niepowodzeń wychowawczych najczęściej wymienia się:

86



niewłaściwe metody oddziaływań wychowawczych,



negatywne właściwości psychofizyczne podopiecznego,



zależności podopiecznego z innymi osobami.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005, s. 276−277.
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2.3.1. Metody oddziaływań wychowawczych
W naszym liberalnym świecie zachodnim serdeczne stosunki
międzyludzkie są cenne. Chcąc nawiązać przyjaźń, potrzeba otwartości
umysłu i całkowitego braku wyrachowania. Te wartości są niezwykle
rzadkie. Na szlaku wszystko jest nowe, nic nas nie ponagla.
Bernard Ollivier
Metoda to sposób postępowania z podopiecznym, w którym zasadnicze staje się pytanie:
W jaki sposób pracować? Oto kilka propozycji metod, które zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych rezultatów wychowawczych.
Stosowanie kar i nagród (wzmocnienia)
Metodą, którą wykorzystujemy na co dzień (czasem robimy to nieświadomie) jest wzmacnianie zachowań podopiecznych. Polega ona na odpowiednim stosowaniu kar i nagród, które
mogą mieć charakter materialny (np. słodycze) lub społeczny (np. uśmiech, pochwała). Aby
jednak spełniały one swoją funkcję, należy stosować się do pewnych zasad.
Opiekun powinien pamiętać, że:


należy przedkładać nagrody nad kary (oczywiście, kiedy jest to możliwe);



należy stosować tylko jedną karę lub nagrodę do jednego zachowania podopiecznego (nie można kilka razy karać lub nagradzać za jedno zachowanie);



stosowanie wzmocnień musi być konsekwentne (z czasem coraz rzadziej stosujemy kary lub nagrody);



wzmocnienia powinny być adekwatne do zachowania;



nie należy publicznie stosować kar (chodzi o to, aby nie poniżać podopiecznego);



im większym autorytetem dla podopiecznego jest osoba stosująca wzmocnienia,
tym większa siła wzmocnienia;



podopieczny musi wiedzieć, za co jest nagradzany lub karany;



wzmocnienie powinno wystąpić bezpośrednio po zachowaniu (lub w krótkim
czasie po nim);



wzmocnienia powinny być dobierane indywidualnie (to, co dla mnie stanowi karę,
dla innych może być nagrodą)87.

Metoda indukcyjna
Indukcja polega na podejmowaniu działań sprzyjających ponoszeniu konsekwencji za
swoje zachowanie. Dzięki zrozumieniu konsekwencji swojego negatywnego zachowania
podopieczny zaczyna uwzględniać punktu widzenia innych osób. Jest to możliwe dzięki
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Ochmański M., Nagrody i kary w wychowaniu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Warszawa 2001.
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wzmocnieniu empatyczności podopiecznego. Poprzez indukcję otrzymuje on komunikat
o braku aprobaty danego zachowania. Taki sposób postępowania przyczynia się do
utworzenia przez niego nowego schematu zachowania, opartego na czynnościach
naprawczych (przeproszenie kogoś, czy udzielenie mu pomocy). Proces taki początkowo
obejmuje trzy ogniwa: wyrządzenie krzywdy, indukcję i poczucie winy oparte na empatii.
W miarę nabywania kolejnych doświadczeń przez podopiecznego ulega on uproszczeniu
i sprowadza się do sekwencji „wyrządzenie krzywdy – poczucie winy”88.
Metoda modelowania
Metoda modelowania zwana jest także metodą przykładu. Uważana jest za najskuteczniejszą metodę wychowawczą. Polega na odwzorowywaniu (przyswajaniu) obserwowanych
zachowań oraz na nabywaniu nowych zachowań. Należy pamiętać, że naśladowanie może
przebiegać nieświadomie. Podopieczny naśladuje jednak nie tylko pozytywne zachowania
– także te negatywne89.
Metoda zadaniowa
Metoda zadaniowa polega na tworzeniu przez wychowawcę realnych, rzeczywistych
sytuacji, które stanowią jednocześnie wyzwanie dla podopiecznego (wymagają od
niego podjęcia konkretnych działań). W konsekwencji podjęta aktywność prowadzi do
pożądanych zmian u podopiecznego – wzbogacenia wiedzy, nabycia nowych umiejętności
czy zmiany postaw90.
Metoda perswazyjna
To rodzaj słownego oddziaływania, które polega na uświadamianiu podopiecznym ich
obowiązków i powinności wobec społeczeństwa, innych ludzi oraz siebie. Celem jest
przekazanie wartości oraz obowiązujących norm społecznych. Dzięki temu podopieczni
tworzą własną hierarchię wartości. Metoda ta uważana jest za mało skuteczną i powinna
stanowić jedynie dopełnienie innych metod wychowawczych91.
Metody grupowe
Nie tylko osoba wychowawcy oraz podejmowane przez niego działania mają wpływ na
jednostkę. Ważne jest również zachowanie osób, które otaczają podopiecznego. Metody
grupowe polegają na odpowiednim ukształtowaniu otoczenia wychowanka, w taki sposób,
aby otoczenie to wywierało na niego wpływ pozytywny. Przykład stanowi metoda odniesienia porównawczego. Grupa staje się dla jednostki układem odniesienia porównawczego
– podopieczny definiuje, określa siebie w kontekście innych. Inną metodą jest nacisk
grupowy, polegający na wywieraniu wpływu na daną osobę przez członków grupy (kilka
osób) za pomocą karania i nagradzania92.
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Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1987, w: Łobocki M., Teoria wychowania
w zarysie, Kraków 2009.
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Postawy i style wychowawcze opiekuna wyprawy
Piesza wyprawa to gest w stronę samego siebie, poszukiwanie w sobie sił,
których nam brakuje wtedy, kiedy już nikt nie potrafi przyjść z pomocą.
Bernard Ollivier
Z metodami ściśle współgrają postawy opiekunów wobec osób wykluczonych społecznie93. W literaturze wskazuje się na te, które są niekorzystne i na te, które są pożądane
wychowawczo.
Trzy postawy można uznać za negatywne. Są to:
Postawa nadmiernie wymagająca – związana jest z przesadną surowością wobec
podopiecznego i stawianiem zbyt wygórowanych wymagań w stosunku do jego zdolności
i umiejętności. Przejawiając taką postawę, trzeba liczyć się z tym, że wychowanek ma
niezaspokojone potrzeby, które najprawdopodobniej będzie realizował w niewłaściwy
sposób (np. poprzez zachowania agresywne). Postawa taka zniechęca do działania i może
skutkować obniżeniem poczucia pewności siebie podopiecznego.
Postawa nadmiernie chroniąca – wiąże się z ograniczeniem aktywności podopiecznego
i obniżeniem jego wiary we własne siły. Demotywuje ona i ogranicza samodzielność
podopiecznego. Wyręczanie podopiecznego nie sprzyja kształtowaniu jego autonomii
i odpowiedzialności.
Postawa obojętna – nie sprzyja budowaniu poprawnych, bliskich relacji. Utwierdza
podopiecznego w przekonaniu, że opiekun go unika, a nawet odtrąca. Osoba przejawiająca taką postawę nie może stanowić autorytetu dla podopiecznego, co znacznie ogranicza
wpływy wychowawcze.
Postawa opiekuna wobec podopiecznego powinna cechować się akceptacją, wyrażającą
się w przyjęciu podopiecznego takim, jaki jest. Warunkiem koniecznym jest współdziałanie
z podopiecznym, wyznaczanie mu odpowiednich granic swobody oraz uznanie jego prawa
do decydowania o sobie i bycia parterem.
Istotną rolę, poza postawami, odgrywają style wychowawcze. Styl wychowawczy opiekuna
nie powinien być ani autokratyczny, w którym dominującą rolę zajmuje on sam (np.
opiekun wydający rozkazy), ani liberalny, w którym to osoba wykluczona społecznie
„rządzi” w relacji z opiekunem. Pożądany jest styl demokratyczny, w którym uwzględniane
są potrzeby opiekuna i podopiecznego. Przestrzeń, która to umożliwia, wypracowana
jest poprzez ich współpracę i współdziałanie, a zasadniczą funkcję w takiej relacji spełnia
zasada podmiotowości i partnerstwa94.
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1999.
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Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2009. Por. Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa
2008.
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Zasady pracy wychowawczej opiekuna wyprawy
Ofiarowanie siebie innym jest niewątpliwie jedyną
dziedziną, w której wszyscy jesteśmy sobie równi.
Bernard Ollivier
W wychowaniu ważną rolę spełniają zasady, jakimi kieruje się wychowawca-opiekun
wyprawy. Ze względu na ich różnorodność klasyfikacyjną, zwrócono uwagę na te z zasad,
które wydają się najistotniejsze w relacjach „opiekun-osoba wykluczona społecznie”.
Zasada motywacji
Stan, w którym odczuwamy pewien brak lub nadmiar czegoś nazywamy potrzebą, która
stanowi źródło aktywności człowieka. Uświadomienie sobie potrzeb nazywamy motywacją.
To motywacja popycha podmiot do konkretnego działania. Działania te są tym bardziej
efektywne, w im większym stopniu zaspokajają potrzeby. Jeśli potrzeba jest duża, staje się
motywem działania. Zaspokajanie potrzeby każdego rodzaju i na każdym szczeblu wyzwala
w jednostce pozytywne emocje (zadowolenie), a brak zaspokojenia potrzeb (deprywacja)
wywołuje negatywne przeżycia (np. złość). Istotne jest więc to, aby opiekun dążył do zaspokojenia potrzeb podopiecznego (bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku, jedzenia itp.), gdyż
zwiększa to prawdopodobieństwo wykonywania przez podopiecznego określonych czynności.
W motywowaniu podopiecznego może pomóc stosowanie techniki w postaci dowartościowania. Polega ona na tym, że opiekun wyprawy podkreśla mocne strony podopiecznego oraz docenia jego wkład i wysiłek w wykonanie różnych czynności. Wierzy, że jest on
w stanie wiele osiągnąć.
Drugą z technik pomocną w motywowaniu jest normalizowanie. W chwilach zwątpienia
podopiecznego opiekun powinien mówić mu, że go rozumie, że inni w podobnej sytuacji
zachowaliby się podobnie. Dzięki temu pokazuje mu, że każdy ma prawo do słabości
i nadal wierzy w jego ukrytą siłę.
Zasada aktywności
Aktywność człowieka przejawia się w jego działalności. Im więcej potrzeb on odczuwa,
tym większa jest jego aktywność. Aktywność stanowi podstawę doświadczeń niezbędnych
do codziennego życia. Może przebiegać ona w bardzo różny sposób i w bardzo dużym
stopniu zależy od poziomu samodzielności człowieka. Sugeruje to, że nie należy wyręczać
podopiecznego w wykonywaniu różnych czynności i stwarzać mu nowe sytuacje do nauki.
Monotonia i nuda nie sprzyjają rozwijaniu aktywności podopiecznego.
Zasada indywidualizacji i przystosowania wymagań do możliwości podopiecznego
Każdy podopieczny wymaga od opiekuna indywidualnego podejścia, co wynika
z niepowtarzalnych nawyków, zdolności, cech osobowości, doświadczeń życiowych itp.
Opiekun powinien zatem uwzględniać w swoich oddziaływaniach indywidualne tempo
przystosowania się podopiecznego do nowych warunków oraz jego sposoby reagowania
w konkretnych sytuacjach. Zasada indywidualizacji wiąże się z tym, że opiekun musi
zdawać sobie sprawę z konieczności stawiania wymagań adekwatnych do możliwości
podopiecznego. Ani zbyt wysoka poprzeczka, ani zbyt niska nie sprzyja rozwojowi.
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Zasada przystępności i stopniowania trudności
Chcąc nauczyć czegoś swojego podopiecznego, opiekun wyprawy powinien zaczynać od
czynności prostych i znanych podopiecznemu, a następnie stopniowo przechodzić do
wykonywania czynności coraz trudniejszych.
Zasada porządku
Dyscyplina i porządek uczy zaufania do otoczenia i współpracy z innymi. Daje poczucie
bezpieczeństwa. W tym celu opiekun wyprawy powinien jasno określać swoje wymagania
wobec podopiecznego. Narzędziem ułatwiającym osiągnięcie takiego stanu rzeczy może być
zawarcie kontraktu z podopiecznym na czas wyprawy (ustalenie tego, co można robić, a co jest
zabronione). Ważne jest, aby kontrakt taki został spisany w drodze porozumienia opiekuna
z podopiecznym. Obaj powinni wyrazić zgodę na respektowanie wskazanych zasad współpracy.
Zasada współpracy
Człowiek zdecydowanie szybciej rozwija się w relacji z innymi. Oznacza to, że opiekun
powinien zwracać uwagę na kształtowanie w podopiecznym umiejętności współpracy,
współdziałania i pozytywnej rywalizacji. Aranżowanym przez niego działaniom powinny
przyświecać zasady: szacunku, wyrozumiałości, wzajemnej pomocy, satysfakcji z własnej
i cudzej wygranej, godnego przegrywania itp.
Zasada realnego optymizmu i wytrwałości
Bardzo często osoby rozpoczynające swoją pracę z osobami wykluczonymi społecznie
mają idealistyczne podejście do wychowania. W pracy resocjalizacyjnej ważne jest to, aby
wierzyć, że można pomóc osobie wykluczonej społecznie przewartościować swoje życie.
Z drugiej jednak strony, jest to bardzo trudne. Efekty oddziaływań wychowawczych bardzo
długo są niewidoczne. Opiekun wyprawy nie może zatem zakładać natychmiastowych
zmian w zachowaniu podopiecznego, a sukcesywnie z nim pracować. Pozytywne zmiany
czasami pojawiają się dopiero po zakończeniu pracy z podopiecznym (w tym wypadku po
zakończeniu wyprawy).
Zasada podejścia wielospecjalistycznego
W pracy z osobami wykluczonymi społecznie bardzo ważne jest podejmowanie działań
o charakterze interdyscyplinarnym. Opiekun wyprawy nie może zakładać, że pomoże
podopiecznemu sam. Praca z osobami naruszającymi normy prawne jest bardzo trudna
i wymaga współpracy wielu specjalistów. Opiekun może potrzebować wsparcia pedagoga
resocjalizacyjnego, psychologa, psychoterapeuty itp. Współpraca specjalistów ze sobą
w procesie resocjalizacji jest czymś naturalnym.
Zasada podmiotowości i partnerstwa
Każdy człowiek ma prawo do szacunku. Dla opiekuna wyprawy oznacza to, że powinien
liczyć się ze zdaniem podopiecznego i jego potrzebami. Partnerstwo nie oznacza tu jednak
koleżeństwa, w którym panuje „równouprawnienie” i zasada zwracania się do siebie po
imieniu. Opiekun, jako partner, jest osobą wspierającą, przyjacielem, ale i wychowawcą95.
95

Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 2001, Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej,
Warszawa 2003; Na temat zasad czytaj więcej: Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela,
Warszawa 2002; Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa, 1988; Sztejnberg A., Komunikacja między
nauczycielem, a uczniem w procesie edukacyjnym, Opole 1997.
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2.3.2. Negatywne właściwości psychofizyczne podopiecznego
Nabyte podczas pieszej wędrówki doświadczenie nauczyło
mnie odporności i stawiania czoła trudnościom.
Bernard Ollivier
W procesie wychowania ważne jest to, jakie cechy osobowości i umiejętności posiada
podopieczny, czym się interesuje, jakie przejawia postawy, jakie preferuje wartości itp.
Z punktu widzenia opiekuna wyprawy istotne jest natomiast, aby pamiętał o tym, że
każdy inaczej przystosowuje się do nowych warunków. Każda jednak zmiana środowiska
(wyprawa) i grupy społecznej (towarzystwo opiekuna) powoduje określone zmiany, w tym
w postaci pojawienia się trudności wychowawczych. Opiekun może spodziewać się więc,
że – przynajmniej na początku wyprawy – mogą wystąpić problemy podopiecznego
(np. brak motywacji do działania, agresja, wrogość wobec opiekuna, brak chęci współpracy). W takiej sytuacji należy zapytać podopiecznego wprost, w czym tkwi problem.
Z pewnością nie należy udawać, że problemu nie ma i zachowywać się tak, jakby nic się
nie działo – unikowy sposób postępowania nie rozwiąże problemu.
Opiekun nie ma wpływu na to, kim jest podopieczny. Powinien starać się poznać go jak
najlepiej i zrozumieć jego zachowanie. Dlatego dobrze jest, żeby już w zakładzie karnym
mieli oni okazję do rozmowy i zapoznania się96 ze sobą.

2.3.3. Zależności podopiecznego z innymi osobami
Podczas wyprawy zdecydowano się na odizolowanie osoby wykluczonej od innych osób,
co w znacznym stopniu może ułatwiać pracę opiekunowi (brak negatywnych wpływów
ze strony innych). Może być jednak i tak, że rozłąka z osobami najbliższymi (czyli brak
zaspokojonej potrzeby bliskości i bezpieczeństwa) może wywołać deprywację potrzeb
i pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje (np. agresję)97.

2.3.4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
Przestępca nie zawsze jest bestią, którą trzeba bezwzględnie ujarzmić
i upokorzyć. Jest on najczęściej zranionym dzieckiem, które na swój
sposób woła o pomoc, chorym, wymagającym leczenia.
Bernard Ollivier

96

Na temat osobowości czytaj więcej: Radochoński M., Osobowość antyspołeczna: geneza, rozwój i obraz kliniczny,
Rzeszów 2009; Kieszkowska A., Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Kraków 2011.

97

Na temat grup społecznych czytaj więcej: Akert R. M., Aronson E., Wilson T. D., Psychologia społeczna – serce i umysł,
Poznań 1997; H. Hamer, Psychologia społeczna: teoria i praktyka, Warszawa 2005.
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Przemoc – co z nią zrobić?
Opiekun wyprawy może stanąć w dwóch przeciwstawnych rolach – agresora i ofiary
agresji. Jeśli opiekun przejawia postawę kratyczną, będzie dążył do wywierania wpływu na
podopiecznego za pomocą władzy i narzucania swojej woli. Będzie dominował w relacjach
z osobą wykluczoną społecznie, kontrolował jego prywatną sferę życia, uzależniał od siebie
i ograniczał jego wolność. Wychowanie interpersonalne wyklucza oczywiście taki sposób
zachowania opiekuna.
Opiekun może być także ofiarą podopiecznego o postawie kratycznej. W takiej sytuacji
będzie on całkowicie posłuszny podopiecznemu, pozbawiony spontaniczności i indywidualności98. Taka sytuacja jest niedopuszczalna.
Co należy wtedy robić?


podmiotowo traktować podopiecznego (jako człowieka, który ma swoją wolę,
uczucia, prawa);



nie doprowadzać do sytuacji, w których podopieczny się nudzi;



rozmawiać o problemach podopiecznego;



należy być opanowanym, nawet jeśli podopieczny jest zdenerwowany;



częściej nagradzać niż karać;



podkreślać pozytywne strony podopiecznego;



uczyć podopiecznego empatii i asertywności (i pokazywać swoim przykładem, na
czym one polegają);



okazywać podopiecznemu, że istnieją zachowania alternatywne względem
zachowań agresywnych;



w razie potrzeby zwracać się o pomoc do innego specjalisty (np. psychologa)99.

Opiekun wyprawy wobec manipulacji
Wśród wielu definicji manipulacji na uwagę zasługuje ta podana przez A. Podgóreckiego100.
Autor twierdzi, że swoistą formę manipulacji stanowi depersonifikacja polegająca na tym,
że sprawca stwarza pozory, że to nie on, a obiektywna sytuacja domaga się od innej osoby
określonego zachowania. Podmiot taki staje się narzędziem w rękach manipulatora. Takie
wywieranie wpływu na inną osobę ma charakter świadomy i celowy.
Opiekun wyprawy może manipulować i być manipulowanym, co nie sprzyja rozwojowi
właściwych relacji z podopiecznym. Stąd też ważna wydaje się znajomość technik
manipulacyjnych.

98

Kozielecki J., O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, Warszawa 1988.

99

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005, s. 317. Na temat przemocy czytaj więcej: Papież J., Płukis A.
(red.), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, Toruń 1999; Kasprzak L., Przemoc
i agresja a oddziaływania społeczno-wychowawcze: źródła, przyczyny, zapobieganie, Piła 2005.

100 Podgórecki A., Zasady socjotechniki, Warszawa 1966.
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Wśród często stosowanych technik manipulacyjnych wymienia się m.in.:


manipulacje emocjami (wzbudzanie poczucia winy w drugiej osobie, wywoływanie
sytuacji stresowych, np. ucieczka w chorobę, straszenie itp.);



manipulacje poczuciem kontroli (wszystko albo nic, irracjonalne zachowania itp.);



manipulacje odnoszące się do samooceny (podnoszenie wartości drugiej osoby,
konformizm itp.);



manipulacje zmierzające do zmiany sposobu myślenia drugiej osoby
(eskalacja żądań)101.

Stosowanie kłamstwa, plotek, przemocy, szantażu, pogróżek są także formami manipulacji.
PODSUMOWANIE
Metodyczne postępowanie z podopiecznym – najważniejsze zasady


Ustal przyczyny negatywnego zachowania podopiecznego i staraj się je zrozumieć.



Przekazuj informacje tak, aby podopieczny wiedział, czego bezwzględnie od niego
oczekujesz.



Używaj obrazowego języka, opisuj konkretne przypadki ludzi, wspieraj się doświadczeniami ze swojego życia.



Nie manipuluj podopiecznym i nie bądź agresorem.



Nie daj się manipulować przez podopiecznego i nie bądź jego ofiarą.



Przejawiaj demokratyczny styl wychowawczy.



Przyjmij postawę akceptacji, szacunku, uznania i współdziałania wobec
podopiecznego.



Rozważnie dobieraj metody i zasady wychowawcze.



Bądź dobrym modelem dla swojego podopiecznego.



Stawiaj realne zadania podopiecznemu.



Pamiętaj, że bardziej niż słowa oddziaływuje Twoje zachowanie.

2.4. Komunikacja interpersonalna a wychowanie
W zakresie wiedzy o stosunkach międzyludzkich szczególnego znaczenia nabiera wychowanie interpersonalne. Oznacza ono wykorzystywanie wiedzy o relacjach zachodzących
między wychowawcą a wychowankiem w celu wspierania jednego przez drugiego102.
W aspekcie grupy odbiorców podręcznika opiekun wyprawy staje w roli wychowawcy,
a w związku z tym powinien stosować zasady sprzyjające budowaniu właściwych
101 Witkowski T., Psychomanipulacje; Jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić, Wałbrzych 2000. Na temat manipulacji
czytaj więcej: Witkowski T., Psychologia kłamstwa. Motywy, strategie, narzędzia, Wrocław 2006; Siek S., Pranie
mózgu, Warszawa 1993.
102 Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005.
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zależności społecznych z osobą wykluczoną, zakładających ukierunkowanie swojego
podopiecznego w dalszym rozwoju.
W pracy z podopiecznym nie chodzi o wypracowanie mało trwałych kontaktów (kontaktów styczności), lecz pogłębionych, z których każdy z partnerów czerpie coś dla siebie103.
W takiej sytuacji nowe role, w jakich znaleźli się partnerzy interakcji (opiekun wyprawy
i osoba wykluczona społecznie), stają się pewnym konstruktem i podstawą wychowania
podopiecznego. Wyprawa ma pomóc osobie wykluczonej w osiąganiu celów wychowawczych, jakimi jest kształtowanie właściwych postaw wobec siebie, rzeczywistości i innych
ludzi104 oraz budowania społecznie pożądanej hierarchii wartości. Opiekun wyprawy
powinien zwracać szczególną uwagę na takie postawy osoby wykluczonej, jak: postawa
szacunku dla życia i zdrowia, tolerancji, opiekuńczości, poszanowania cudzej własności,
poszanowania godności człowieka, współodczuwania, poszanowania prawa innych do
niezależności i przekazywania rzetelnych informacji. Postawy te „wyrastają” z podstawowych wartości społecznych, wśród których są m.in.: życie ludzkie, sprawiedliwość, prawda,
zdrowie, a te z kolei określają normy postępowania podopiecznego: nie można kraść,
zabijać, kłamać itd.
Opiekun wyprawy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że105:

1 Stosunki z podopiecznym należy oceniać z perspektywy konkretnych sytuacji,
związanych z relacją opiekun-podopieczny oraz zależności między nimi, polegającymi
na współprzeżywaniu (czasami wystarczy być blisko drugiej osoby). Trzeba przy tym
uwzględnić charakter dystansu między nimi. Taki „mur” może stanowić postawa
partnerów wobec różnic płci, religii, kultury, pochodzenia itp.

2 Wyższy (bardziej dojrzały) poziom interakcji powinien cechować się współżyciem
i współdziałaniem między partnerami (czemu przeczy na przykład postępowanie
autokratyczne opiekuna).

3 Bliskość przestrzenna sprzyja też bliskości o charakterze psychospołecznej. „Bycie
blisko” pozwala na wspólne pokonywanie trasy, pokonywanie przeszkód i rozmowę. Zachowania jednej osoby warunkują zachowania drugiej, co oznacza, że nie tylko opiekun
oddziałuje na osobę wykluczoną. Ona także determinuje postępowanie opiekuna.

4 Podstawą komunikacji jest dialog, w którym punktem wyjścia staje się „my”, a nie „ja”
czy „ty” (nie mówię „Zrób!”, lecz „Zróbmy to razem.”). Wspólne wykonywanie zadań
rozwija empatię. Oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, opiekun powinien zachęcać
podopiecznego do dalszego działania, poprzez mówienie mu, że wierzy w niego („Zrób
to. Potrafisz sam.”).

5 Nikt z nas nie żyje w odosobnieniu. Inni ludzie wywierają na nas wpływ (podobnie na
naszego podopiecznego). Stąd też należy pamiętać, że nie tylko opiekun warunkuje
zachowanie osoby wykluczonej. Relacje z innymi mogą być na tyle silne, że udział
opiekuna w wychowaniu może być ograniczony. Istnieje jednak rozwiązanie tego

103 Zaborowski Z., Stosunki międzyludzkie a wychowanie, Warszawa 1972.
104 Muszyński H., Zarys teorii wychowania, Warszawa 1976.
105 Zaborowski Z., Z pogranicza psychologii społecznej i psychologii osobowości, Warszawa 1980, s. 163.
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problemu: bądź autorytetem dla osoby wykluczonej, wtedy będzie próbowała podążać
za Tobą.

6 Budowaniu relacji sprzyja otwartość, zaufanie, akceptacja, empatia i autentyczność106.
U podopiecznego wzmacniane są one wtedy, gdy są również respektowane przez
wychowawcę.

7 W procesie wychowania interpersonalnego istotnego znaczenia nabiera wiedza
i umiejętności opiekuna z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

2.4.1. Definicja i podział komunikacji
Komunikacja wywodzi się z łacińskiego słowa communicatio, co oznacza wymianę,
łączność, rozmowę. Według M. Filipiaka komunikacja to wyrównywanie poziomu
wiadomości między nadawcą i odbiorcą informacji (wymiana znaczeń), a także budowanie
porozumienia, łączności, współudziału, krótko mówiąc – tworzenie wspólnoty107.
Komunikację interpersonalną dzieli się na komunikację niewerbalną oraz werbalną108.
Komunikacja werbalna (językowa) to przekazywanie informacji poprzez wypowiedź.
Komunikaty niewerbalne to tzw. mowa ciała, która występuje samodzielnie lub uzupełniana jest przez komunikaty werbalne.
Rodzaje komunikatów niewerbalnych:


gestykulacja (ruchy rąk, dłoni, głowy);



mimika i wyraz twarzy (stanowią wyraz emocji oraz wspierają wypowiedzi);



dotyk i kontakt fizyczny (np. podanie reki, poklepywanie – komunikaty te wynikają
ze stopnia znajomości z rozmówcą, płci, statusu społecznego);



dystans przestrzenny – ukazuje charakter stosunków między ludźmi, im mniejsza
odległość, tym bliższa relacja;



kontakt wzrokowy i wymiana spojrzeń (kierunek i czas patrzenia, częstotliwość
spoglądania);



pozycja ciała;



niewerbalne aspekty mowy (intonacja głosu, akcent, tempo mówienia, dźwięki
paralingwistyczne, np. westchnienia, pomruki, śmiech, „ach”, „yyy”).

106 Rogers C. R., Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Wrocław 1991.
107 Filipiak M., Homo communicans: wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2003.
108 Jamrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Poznań 1997. Na temat komunikacji interpersonalnej czytaj
więcej: Nęcki Z., Komunikowanie interpersonalne, Wrocław 1992; Mellibruda J., Ja-Ty-My. Psychologiczne możliwości
ulepszania kontaktów międzyludzkich, Warszawa 2003.
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Ja
rodzina
przyjaciele
znajomi
szef
publiczŶŽƑđ

Rys. 1. Dystans przestrzenny. Źródło: Jamrożek B., Sobczak J., Komunikacja
interpersonalna, Poznań 1997.
Funkcje komunikatów niewerbalnych: przekazywanie znaczeń, ilustracja wypowiedzi,
regulacja przebiegu rozmowy oraz stosunków między partnerami interakcji (regulatorami
są ruchy rąk, mimika itd.), przekazywanie uczuć. Adaptatory pomagają przystosować się do
danej sytuacji, np. odchrząkanie przed publicznym zabraniem głosu, wygładzanie ubrania.
Główne trudności we właściwym odczytywaniu komunikatów niewerbalnych wynikają
z ich wieloznaczności oraz braku spójności między nimi, a komunikatami werbalnymi.

2.4.2. Skuteczne modele komunikacji – Komunikaty
„Ja” i komunikaty FUO
Potrafimy pomóc piechurom w okresach zwątpienia lub zniechęcenia.
Bernard Ollivier
Komunikaty typu „Ja” to konstruktywne informacje zwrotne, które mówią o tym, jak dana
osoba (nadawca komunikatu) reaguje na zachowanie, wypowiedzi itp. drugiego człowieka.
Komunikat ten buduje się według schematu:
Czuję…, kiedy Ty…, ponieważ…, oczekuję…
Pierwszym etapem tworzenia tego modelu komunikatu jest wyrażenie swoich uczuć
i emocji, kolejnym zaś opisanie konkretnego zachowania drugiej osoby lub wydarzenia,
które wywołało powyższe uczucia. Trzecim etapem jest wyjaśnienie, dlaczego dane
zachowanie lub wydarzenie wywołało te uczucia. Ostatni etap polega na przekazaniu
swoich oczekiwań związanych z daną sytuacją.
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Dzięki posługiwaniu się komunikatami typu „Ja” zapobiega się nieporozumieniom w relacjach z innymi oraz eskalacji konfliktu. Komunikaty „Ja”, w odróżnieniu od komunikatów typu
„Ty”, nie zawierają oceny oraz nie obarczają winą drugiej osoby, Dają natomiast możliwość
wyrażenia swoich uczuć i brania za nie odpowiedzialności. To komunikat, który opisuje fakty
oraz pozwala na wyrażenia swoich reakcji bez naruszania godności drugiej osoby.
Drugim modelem jest komunikat FUO, który stosuje się w sytuacjach, w których nie
chcemy okazywać swoich uczuć.
Stanowi on zestawienie informacji w następującej kolejności:
Fakty + Ustosunkowanie + Oczekiwania
Komunikat FUO buduje się według schematu:
Kiedy Ty…, Uważam…, Oczekuję… (fakty, ustosunkowanie się, oczekiwania)109.

2.4.3. Co utrudnia komunikację z podopiecznym
– bariery komunikacyjne
Wyróżnia się cztery grupy wewnętrznych barier komunikacyjnych110:
Osądzanie – polega na utracie równorzędności:


krytykowanie;



przezywanie (klasyfikowanie, szufladkowanie, przypisywanie etykiet);



stawianie diagnozy – polega na rozstrzyganiu, okazywaniu wyższości nad drugą
osobą;



chwalenie połączone z oceną, np. jak zawsze wspaniale sobie z tym poradziłeś.

Dawanie rozwiązań:


rozkazywanie;



grożenie;



moralizowanie;



stawianie zbyt wielu lub niewłaściwych pytań;



doradzanie.

Unikanie udziału w troskach drugiego człowieka:


odwracanie uwagi;



logiczne argumentowanie;



uspokajanie.

Świadomość komunikacji – nadmierne zwracanie uwagi na formę i sposób komunikacji
u innych.
109 Król-Fijewska M., Trening asertywności, Warszawa 1993.
110 Jamrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Poznań 1997.
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2.4.4. Analiza transakcyjna w komunikacji
Autorem analizy transakcyjnej – psychologicznej koncepcji stosunków międzyludzkich
– jest Eric Berne. Według niego transakcja to dowolna wymiana werbalna i niewerbalna
między dwiema osobami. Dzięki metodom tej koncepcji można zrozumieć proces powstawania konfliktów między ludźmi111.
Analizę transakcyjną dzieli się na:


analizę struktury osobowości (stanów Ja);



analizę transakcji (komunikacji między ludźmi, nazywaną też czasem analizą
właściwą);



analizę strukturalizacji czasu (różnorodnych form spędzania czasu w sensie
psychologicznym, w tym uprawianie gier psychologicznych);



analizę skryptu (ukrytego scenariusza życia jednostki).

Ludzie komunikują się ze sobą z trzech poziomów zwanych stanami Ja, które stanowią
system myślenia, odczuwania i działania wyrażający się w odpowiednich sposobach
myślenia. Przejawami stanów Ja są: Rodzic, Dorosły i Dziecko. Każdy człowiek przejawia te
trzy stany i potrafi zmieniać je na inne.
Trzy podstawowe typy stanów Ja112:
Stan Ja-Rodzic – pochodzi od rodziców lub ich zastępców. To sposoby zachowania przejęte
od rodziców. Wewnętrzny rodzic to ogromny zbiór reguł, moralnych zasad i instrukcji
przyjętych od rodziców. Ja-Rodzic karze, nagradza, krytykuje, ośmiela, jest odpowiedzialny
za wychowanie, tradycje, wartości, etykę i sumienie. Ja-Rodzic wykonuje wiele reakcji
automatycznie, „Bo tak trzeba”. Dzięki temu Ja-Dorosły nie musi podejmować mało
ważnych decyzji, czynności rutynowe pozostawione są Rodzicowi.
Stan Ja-Dorosły – działa jak komputer. Dzięki niemu obiektywnie i racjonalnie postrzegamy i oceniamy rzeczywistość. Dorosły działa niezależnie od uczuć i emocji, dzięki
czemu może racjonalnie wysnuwać wnioski z zebranych informacji i zaobserwowanych
faktów. Jednakże może także otrzymywać fałszywe lub niewystarczające informacje,
co będzie powodowało nieprawidłową ocenę otoczenia. Zadanie Dorosłego polega
na pośredniczeniu między Dzieckiem a Rodzicem, na znalezieniu równowagi między
uczuciami i potrzebami Dziecka, a nakazami i zakazami Rodzica. Rolą Dorosłego
jest podejmowanie decyzji.
Stan Ja-Dziecko – to sposób zachowania i odczuwania pochodzący z dzieciństwa. Dziecko
wyraża życzenia, pragnienia i uczucia. Działamy, myślimy i odczuwamy tak, jak to robiliśmy
w dzieciństwie. Dzięki wewnętrznemu dziecku mamy pragnienie poznawania i doświadczania czegoś nowego. Tutaj usytuowane są pozytywne i negatywne emocje. W wewnętrznym dziecku dużo jest prawidłowych, zdrowych pragnień, ale też ran powstałych
111 Berne E., Dzień dobry… i co dalej?, Poznań 2007. Na temat analizy transakcyjnej czytaj więcej: Berne E., W co grają
ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1994.
112 Tamże.
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na skutek odrzucenia przez rodziców. Komunikacja z pozycji dziecka jest emocjonalna
(pełna śmiechu, łez itp.).
Tendencję do impulsywnego działania i poddawania się intensywnym emocjom bez
racjonalnego ocenienia sytuacji wskazuje na dominację Dziecka. Gdy człowiek przejawi
dużo uprzedzeń, ma ograniczające przekonania, atakuje i obwinia innych, wówczas
wewnętrzny Dorosły zdominowany jest przez Rodzica.
Komunikaty wypowiadane przez niezależnego Dorosłego są bezpośrednie i jasne. Są to
opinie, a nie osądy czy przekonania. Dorosły jest świadomy, ale ta świadomość nie ma
ładunku emocjonalnego.
Wyróżnia się trzy rodzaje transakcji113:
Transakcja prosta (równoległa, nieskrzyżowana, komplementarna)
Komunikaty wysyłane są i przyjmowane przez tę samą rolę Ja u każdego z rozmówców.
Rozróżniamy dwa typy komunikacji komplementarnej. Pierwsza występuje wówczas, gdy
rozmawiają ze sobą te same stany Ja. Natomiast transakcja komplementarna drugiego
typu ma miejsce wówczas, gdy każda z osób znajduje się w innym stanie Ja, ale zwraca się
do tego stanu, w którym aktualnie znajduje się druga osoba.
Dziecko: Proszę pani, to jest takie skomplikowane.
Rodzic: To ja Ci wytłumaczę. Czego nie rozumiesz?
Dziecko (mąż) → Rodzic (żona): Czy przyniesiesz mi gorącą herbatę?
Rodzic (żona) → Dziecko (mąż): Proszę bardzo, wypij.
Transakcja skrzyżowana
Komunikaty skierowane są do innego stanu Ja niż ten, w którym druga osoba aktualnie się
znajduje. Niektóre transakcje tego typu tworzą konflikty, inne je rozwiązują.
Rodzic: Gdzie są moje klucze?
Dziecko: Sam powinieneś o tym wiedzieć.
Transakcja ukryta
W tego rodzaju transakcji biorą jednocześnie udział więcej niż dwa stany Ja. Przykład
stanowi rozmowa prowadzona pozornie z pozycji Dorosły-Dorosły, ale pojawiają się
ukryte (także niewerbalne) komunikaty między Rodzicem a Dzieckiem. Przebiegają one
na dwóch płaszczyznach: jawnej (społecznej) oraz ukrytej (psychologicznej). Tę drugą
płaszczyznę poznaje się po wypowiadanych słowach i działaniach.

113 Tamże.
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Dyrektor: Podobno miała Pani świetną pogadankę o profilaktyce uzależnień?
Nauczycielka: No tak, Panie dyrektorze.
Dyrektor: A czy była Pani na jakichś kursach?
(Rozmowa trwa, napięcie rośnie.)
Dyrektor: Bo Pani uczeń został przyłapany na piciu alkoholu.
W nauczycielu wzrasta poczucie winy i z tym poczuciem winy odchodzi.
Umiejętność analizy transakcyjnej polega na rozpoznawaniu roli (Rodzica, Dorosłego,
Dziecka), jaką przyjmujemy podczas interakcji z drugim człowiekiem. Ważne jest, aby
nauczyć się rozpoznawać swój wewnętrzny stan Ja oraz stan Ja partnera komunikacji.
Konflikty należy rozwiązywać z pozycji dorosłego. Należy słuchać, co mówi wewnętrzny
Rodzic i Dziecko, ale w komunikatach należy posługiwać się wypowiedziami Dorosłego.

2.4.5. Porozumiewanie się językiem serca
Wszystkich piechurów łączą więzy przyjaźni po zakończeniu wędrówki.
Bernard Ollivier
Metoda Porozumienia Bez Przemocy (PBP) zwana także Porozumieniem Współczującym,
komunikowaniem ze współczuciem pokazuje jak zmienić sposób wyrażania się i słuchania
innych. PBP umożliwia uważne słuchanie innych, wzajemny szacunek oraz empatię.
Wszystkie składniki metody są znane od bardzo dawna.
Model PBP stanowią cztery elementy114:
Spostrzeżenia
Pierwszy etap polega na formułowaniu spostrzeżeń na temat tego, co nas otacza – zachowania innych ludzi, ale bez ich osądzania i oceniania. Istotne jest konkretne stwierdzenie,
co robi dana osoba i czy podoba nam się jej zachowanie, czy też nie.
Spostrzeżenia powinny odnosić się do konkretnej chwili i kontekstu. Należy uważać na
takie słowa, jak zawsze, nigdy, stale, ilekroć, np.: Przez ostatnie 5 dni ani razu nie odrobiłeś
pracy domowej, zamiast: Jesteś leniwy, nigdy nie miałeś odrobionej pracy domowej.
Uczucia
Drugi element to wyrażanie własnych uczuć – mówienie o tym, co czujemy w związku
z zachowaniem danej osoby. Ważne jest, aby odróżniać to, co się czuje od tego, co się
uważa, np.: Czuję, że nie jestem dobrym nauczycielem – to nie jest opis uczuć, lecz ocena
swojej osoby.

114 Rosenberg M. B., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Warszawa 2003. Na temat Porozumienia Bez Przemocy
czytaj więcej: Widstrand T., Porozumienie bez przemocy czyli język żyrafy w szkole, Warszawa 2005.
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Potrzeby
Ten składnik polega na określeniu swoich potrzeb, wyznawanych wartości, pragnień itp.
związanych z uczuciami, które zostały wcześniej wypowiedziane.
Jeśli człowiek ujawni, jasno wyrazi swoje potrzeby, istnieje większe prawdopodobieństwo,
że zostaną one zaspokojone.
Prośba
Ostatni element to zwrócenie się do drugiej osoby z prośbą. Na tym etapie formułujemy
działania, jakie może ona podjąć, by nasza potrzeba (życzenie) została zaspokojona.
Ważne jest, aby prośba została przekazana bardzo wyraźnie. Drugą fazą tej metody jest
przyjmowanie czteroelementowych informacji od innych osób. Jednakże korzystanie z PBP
nie wymaga znajomości tej metody przez partnera naszej interakcji.
Metoda może być wykorzystywana w relacjach rodzinnych, w szkole w pracy itd.
„Komunikaty odcinające od życia”, czyli przyczyniające się do stosowania przemocy
wobec siebie i innych
Osądy moralne stanowią zarzuty, słowa lekceważące, obrażające, etykiety, krytyka,
porównywanie i diagnozy. Wskazują, że zachowania innych ludzi są niezgodne z naszą
hierarchią wartości, oni sami są źli lub nie mają racji. Przykład: uczeń mówi o nauczycielu,
że jest „wredny”, gdy ten zadaje mu dużo zadań z pracy domowej lub wysyła mu komunikaty typu: Jesteś leniwy.
Wyparcie się odpowiedzialności
Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje słowa, myśli, zachowania oraz uczucia. Użycie
wyrazu musieć, powoduje zrzucenie tej odpowiedzialności na kogoś innego.
Człowiek zrzuca z siebie odpowiedzialność za swoje zachowanie, gdy uważa, że zostało
ono wywołane przez:


działanie bliżej nieokreślonych, bezosobowych sił, np.: Musiałam zrobić obiad;



jego stan, diagnozę lekarską, problemy osobiste, np.: Piję, bo jestem alkoholikiem;



działania innych, np.: Uderzyłem synka, bo wybiegł na jezdnię;



polecenia zwierzchników, np.: Okłamałem klienta, bo szef mi kazał;



nacisk grupy, np.: Zacząłem palić, bo wszyscy moi koledzy palili;



politykę instytucji, zasady i regulaminy, np.: Za to wykroczenie muszę Panu udzielić
nagany, bo tak nakazuje procedura przyjęta w naszej firmie;



role wynikające z podziału na płeć, pozycję społeczną lub wiek, np.: Nie cierpię
chodzić do pracy, ale chodzę, bo jestem mężem i ojcem;



niepohamowane impulsy, np.: Miałem straszną chęć, żeby zjeść czekoladę.

Wyrażanie swoich pragnień w postaci żądań – w ten sposób, jawnie lub też nie, kierujemy wobec adresata groźbę: co się stanie, jeśli nie spełni naszego żądania. Ważna jest
umiejętność odróżniania prośby od żądania. Odbiorcy łatwiej będzie potraktować naszą
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wypowiedź jako prośbę, gdy podkreślimy, że chcemy, żeby ją spełnił (ale tylko wówczas,
jeśli tego naprawdę chce, jeśli nie będzie do tego przymuszony).
PODSUMOWANIE
Zasady skutecznej komunikacji


Przekazuj jednoznaczne komunikaty werbalne i niewerbalne, które są ze sobą spójne.



Posługuj się komunikatami „Ja”: Czuję…, kiedy Ty…, ponieważ…, oczekuję…



Używaj komunikatów FUO (fakty, ustosunkowanie się, oczekiwania).



Osądzanie, dawanie rozwiązań, uciekanie od problemów innych oraz nadmierna
świadomość komunikacji przeszkadzają w prawidłowych interakcjach z innymi.



Słuchaj, co mówi twój wewnętrzny Rodzic i Dziecko, ale rozmawiaj z innymi
z pozycji Dorosłego.



Mów językiem serca (Spostrzeżenia – Uczucia – Potrzeby – Prośba).

2.4.6. Jak oswoić konflikt?
Nasza metoda jest dokładnym przeciwieństwem rozumowania, że więzienie
stanowi remedium na wszystkie problemy. My poszukujemy rozwiązań na
miarę; stąd indywidualne dostosowanie tras marszu do konkretnej sytuacji.
Bernard Ollivier
Rodzaje konfliktów
Konflikt stanowi pewną formę kontaktów społecznych, co sugeruje, że jest on obecny
we wszystkich grupach społecznych i dotyczy każdego z nas. Pojęcie konfliktu interpersonalnego można analizować w różnych aspektach. Niezależnie od tych kategorii,
w przytaczanych w literaturze definicjach konfliktu autorzy najczęściej kładą nacisk na dwa
zasadnicze elementy: swoistą walkę prowadzoną między minimalnie dwiema osobami
oraz rozbieżność w zakresie poglądów, opinii, interesów czy wartości partnerów interakcji.
Konflikty należy rozpatrywać z różnych perspektyw równocześnie, od tego zależy między
innymi skuteczność ich rozwiązania. Inaczej bowiem należy „podchodzić” do konfliktów,
w które zaangażowanych jest wiele osób, a odmiennie do tych, w których stronami są
dwie osoby. Szybszego rozwiązania należy oczekiwać w drugim przypadku (np. konflikt
między opiekunem wyprawy a młodocianym).
Najpowszechniejszą klasyfikację rodzajów konfliktów interpersonalnych podaje C. Moore115. Według niego, pierwszy z konfliktów (informacyjny) dotyczy braku danych, posiadania danych niepełnych lub fałszywych, odmiennych interpretacji informacji lub różnych
punktów widzenia osób na określony temat. Przykładem takiego konfliktu jest plotka lub
nieporozumienie wynikłe na przykład z tego, że jedna z osób nie dosłyszała informacji

115 Moore C., The Mediation Process. Practical strategies for resolving Con lict, San Fransico 2003.
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podanej przez partnera i niewłaściwie wykonała jego prośbę. W konflikcie informacyjnym
chodzi o to, aby ustalić „prawdziwą wersję” informacji.
Niewłaściwa struktura organizacji, w której działają ludzie, nieprawidłowy podział
ról i obowiązków są natomiast przejawami konfliktów strukturalnych. Należy zatem
oczekiwać, że w każdej sytuacji, w której partnerzy są w relacji „nadrzędny-podrzędny”,
wystąpi konflikt. Niestety z punktu widzenia młodocianego, jego przełożonym jest opiekun
wyprawy. Aby zapobiec temu konfliktowi, opiekun powinien stosować zasadę partnerstwa
oraz wykorzystać kontrakt z podopiecznym, w którym wspólnie z młodocianym ustalą
zasady współpracy.
Konflikt interesów jest wynikiem zaspakajania materialnych, psychologicznych oraz
proceduralnych potrzeb danej osoby (osób) kosztem innej (innych). Jako przykład może
posłużyć sytuacja, w której opiekun będzie starał się zrealizować jak najwięcej wychowawczych celów z podopiecznym, a temu będzie zależało, żeby jak wykonać jak najmniej
dodatkowych zdań. W przypadku konfliktu interesów obie strony na zasadzie dialogu
powinny dążyć do wypracowania wspólnie akceptowanego rozwiązania, czemu służą
negocjacje.
Kolejny konflikt wynika z różnic wartości preferowanych przez partnerów relacji
społecznych. Rozbieżności te mogą dotyczyć filozofii życia, ideologii, tradycji, religii itp.
Przykładem tego rodzaju konfliktu może być różnica w zakresie wyznania religijnego
partnerów. Konflikt wartości jest trudny do rozwiązania, gdyż trudno jest dyskutować na
temat tego, czy np. sprawiedliwość jest wartością, którą trzeba realizować, w sytuacji, gdy
jedna z osób nie uznaje jej za wartość. W takiej sytuacji zamiast osiągania kompromisu,
warto może po prostu tolerować poglądy drugiej osoby.
Konflikt relacji jest wynikiem nieprawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz
współwystępujących z nią stereotypów, uprzedzeń, manipulacji, zazdrości czy błędnego
spostrzegania.
Kiedy ktoś potrafi już rozpoznawać konflikty, powinien pamiętać o tym, aby zaczynać od
rozwiązywania tych, w których najszybciej można osiągnąć porozumienie. W praktyce
najłatwiej i najszybciej dochodzi do rozwiązania konfliktów danych i interesów, a znacznie
trudniej – wartości, strukturalnych i relacji, co wynika ze specyfiki ich przedmiotów. W im
większą liczbę konfliktów zaangażowana jest dana osoba, tym bardziej skomplikowana
staje się jej sytuacja. Nie należy także zapominać o tym, że poza konfliktami interpersonalnymi, każdy z nas przeżywa konflikty intrapsychiczne, które dotyczą trudności w podejmowaniu decyzji. Pojawiają się one w sytuacji, gdy osoba nie potrafi pogodzić ze sobą
dwóch sprzecznych motywów działania prowadzących do określonych celów116. Stąd też
możemy mieć do czynienia z konfliktem dążenie-dążenie, polegającym na tym, że osoba
chce zrealizować w tym samym czasie dwa równie atrakcyjne dla siebie cele i nie może
zdecydować się na to, który wybrać (np. chcę posłuchać opowiadania podopiecznego, ale
także chcę już trochę odpocząć).
Konflikt dążenie-unikanie, polega na tym, że osoba jednocześnie czegoś chce i nie chce.
(np. chcę powiedzieć o swoich emocjach, ale boję się reakcji drugiej osoby).

116 Białyszewski H., Teoretyczne problemy sprzeczności i kon liktów społecznych, Warszawa 1983.
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Ostatni z konfliktów unikanie-unikanie polega na dylemacie związanym z wyborem
„mniejszego zła” (np. nie chcę iść szlakiem czerwonym i nie chcę wędrować dłuższą
trasą do szlaku żółtego). W literaturze wyróżniane są dwa skrajne podejścia do zjawiska
konfliktu. Biorąc pod uwagę kryterium skutku, możemy wskazać na konflikty pozytywne
i negatywne. Konflikty negatywne (destrukcyjne, dysfunkcjonalne) niosą ze sobą niepożądane skutki, hamują rozwój i pogłębiają chaos117. Wydaje się jednak, że to nie konflikt,
a jego sposoby rozwiązania mogą być negatywne. Wśród negatywnych skutków konfliktu
mogą pojawić się: cierpienie, rozpad grupy i eksploatacja emocjonalna stron118. Większość
społeczeństwa właśnie w taki negatywny sposób spostrzega konflikt. Nie uświadamia
sobie, że obok szkodliwych konsekwencji konfliktów, występują ich pozytywne aspekty.
Przy odpowiednim kierowaniu konfliktami mogą one zwiększać efektywność współdziałania partnerów119. Konflikty poszerzają autonomię i samoświadomość osób w nie
zaangażowanych. Pozwalają one wypracować satysfakcjonujące sposoby porozumiewania
się120. Spełniają one rolę motywacyjną, związaną z pobudzaniem osób do działania
i pozytywnej rywalizacji; rolę innowacyjną w kontekście kreatywności zachowania oraz
identyfikacyjną związaną z poznaniem siebie i innych121. Ich głównym celem jest zwiększenie aktywności, kreatywności, wywołanie inicjatywy i działań innowacyjnych.122 Konflikty
pozwalają osiągać założone cele, bronić własnych interesów i poglądów, poprawiać relacje
z przeciwnikami oraz wyrzucić z siebie nagromadzone urazy i pretensje123.
Czynniki, które sprzyjają powstawaniu konfliktów interpersonalnych z podopiecznym124:


brak dialogu (rozmowy) między opiekunem a podopiecznym;



krytykowanie podopiecznego;



stawianie podopiecznemu żądań;



odmowa spełnienia żądań podopiecznego;



wywyższanie się;



upór;



przemoc;



nieodpowiedni poziom zaspokojenia potrzeb podopiecznego (np. głód, poczucie
bezpieczeństwa);



brak poczucia akceptacji ze strony opiekuna itp.

117 Chełpa S., Witkowski T., Psychologia kon liktów, Warszawa 1999.
118 Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Katowice 1998.
119 Hamer H., Psychologia społeczna, Warszawa 2005.
120 Chełpa S., Witkowski T., Psychologia kon liktów, Warszawa 1999.
121 Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Katowice 1998.
122 Stankiewicz D., Kierowanie kon liktem, Edukacja i dialog, 3, 2005, s. 20−22.
123 Bartosiak-Tomasiak M., Kon likt – dramat czy szansa?, Edukacja i Dialog, 8, 1996, s. 22−26.
124 Chełpa S. i Witkowski T., Psychologia kon liktów, Warszawa 1999.
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Sposoby rozwiązywania konfliktów
W sytuacji zaistnienia konfliktu każdy z nas preferuje inny sposób dochodzenia do porozumienia. Zazwyczaj dobieramy go do sytuacji, założonych celów i potrzeb, rodzaju oraz
etapu konfliktu. Podstawową kwestią jest ustalenie tego, czy konflikt ma być rozstrzygnięty
czy rozwiązany.
Podczas rozstrzygania konfliktu kontrolę nad jego przebiegiem przejmuje osoba w niego
niezaangażowana (arbiter). Na mocy jej decyzji strony konfliktu wchodzą w role osób
wygranych lub przegranych, nie mając tak naprawdę wiele do powiedzenia. Rozwiązując
konflikt, skupiamy się na interesach i dążeniach stron, co przyczynia się do podkreślenia
związku między teraźniejszością, a przyszłością. Kontrolę nad jego przebiegiem przejmują
partnerzy interakcji, którzy w sposób autonomiczny podejmują decyzję dotyczącą ich
dalszych losów. Ostatecznie dąży się do tego, by uzyskane porozumienie satysfakcjonowało obu partnerów, uzyskujących status zwycięzców (czytaj: rozwiązanie naprawcze)125.
Jak wynika z powyższego, powinniśmy dążyć do rozwiązywania, a nie rozstrzygania konfliktów. Dobór indywidualnego stylu reagowania na konflikt wynika z istotności i rodzaju
potrzeb (w tym ważności relacji między parterami). Dzięki temu można na przykład
zrozumieć, dlaczego w niektórych konfliktach strony rezygnują z własnych celów, a w innych dążą za wszelką cenę do ich osiągnięcia. Dowiadujemy się, czy bardziej zależy im na
relacji (przyjaźni) z drugą osobą, czy na osiągnięciu własnego celu, uzyskaniu korzyści.
W literaturze przedmiotu zasadniczo wymienia się pięć stylów rozwiązywania
konfliktów126.
Rywalizacja (walka) polega na wymianie wrogich zachowań między stronami. Charakteryzuje się dążeniem jednostek do zaspokojenia własnych potrzeb oraz obrony własnych
interesów poprzez wykorzystywanie innych ludzi. Strony nie współdziałają z partnerami,
a demonstrują swoją siłę i wyższość nad nimi.
Unikanie polega na odkładaniu rozwiązania konfliktu w czasie. Strony stosują ten styl,
gdy chcą uniknąć konfrontacji z przeciwnikiem, brakuje im argumentów, pewności siebie
lub nie czują się na siłach, aby dojść do konstruktywnych rozwiązań. Takie zachowanie
uczy bierności i prowadzi do utraty szacunku ze strony innych. Czasami jednak, gdy strony
są bardzo zmęczone konfliktem, mogą zastosować separację (np. opiekun może pójść inną
trasą niż podopieczny i umówić się w wyznaczonym miejscu i czasie).
Uleganie (dostosowanie się) wynika z pragnienia zaspokojenia potrzeb partnera i chęci
współdziałania z nim. Opiera się na: ustępstwie, posłuszeństwie oraz uległości. Jedna ze
stron rezygnuje z własnych zamierzeń i pragnień. Pozwala na realizację potrzeb drugiej
strony bez sprzeciwiania się jej negatywnym zachowaniom. Jest to styl pozornie ugodowy,
który początkowo daje poczucie bezpieczeństwa. Z czasem doprowadza jednak do
poczucia krzywdy i pogorszenia stosunków z otoczeniem.

125 Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Lublin 2008.
126 Hamer H., Psychologia społeczna, Warszawa 2005.
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Kompromis polega na wzajemnych ustępstwach stron, co prowadzi do ograniczenia ich
pewnych potrzeb. Jeśli strony dochodzą do kompromisu ze zmęczenia, dla uzyskania
spokoju lub rezygnują z ważnych dla siebie wartości, konflikt może się odrodzić.
Najskuteczniejszym stylem rozwiązania konfliktu jest współpraca. Opiera się ona na
podejmowaniu pozytywnych działań wobec innych, korzystnych dla obu stron konfliktu.
Partnerzy nawiązują dialog i podejmują współpracę w celu odnalezienia twórczego
rozwiązania problemu, które gwarantuje realizację celów obu stron.
Poza stylami wyróżnia się metody rozwiązywania konfliktów.
Arbitraż stanowi metodę rozwiązywania konfliktów przez trzecią, neutralną osobę, która
analizuje konflikt, porozumiewając się z osobna z każdą ze skonfliktowanych stron i dokonuje wyboru odpowiedniego sposobu rozwiązania127.
Negocjacje (dwustronny proces komunikowania się) – ich celem jest osiągnięcie porozumienia korzystnego dla obu stron na drodze modyfikacji własnych potrzeb128.
W miękkich negocjacjach pozycyjnych dąży się do osiągnięcia porozumienia za wszelką
cenę, nawet kosztem utraty własnych wartości.
Celem twardych negocjacji pozycyjnych jest uzyskanie przewagi nad partnerem (zwykle
na drodze nieustępliwej i podstępnej walki).
Negocjacje pozycyjne nie są więc, jak widzimy, nastawione na współpracę i budowanie
relacji między stronami konfliktu129.
W praktyce postuluje się prowadzenie negocjacji problemowych. Początkowo należy
rozpoznać problem, aby zrozumieć pozycje, jakie zajmują strony. Następnie omawia się
problem i możliwe jego rozwiązania. Wynikiem dyskusji między stronami jest zawarcie
między nimi kontraktu zawierającego ich postanowienia130.
Mediacja jest rozmową, prowadzoną między osobami będącymi w konflikcie, w obecności
mediatora kierującego się zasadą bezstronności i neutralności, który prowadzi do zawarcia
przez nie satysfakcjonującego porozumienia131.
Ze względu na to, że konflikt najlepiej znają osoby w niego zaangażowane, wydaje się,
że to również one same powinny go próbować rozwiązywać. Rozmowa zmierzająca do
określenia własnych interesów i osiągnięcia ich w jak największym stopniu powinna
odbywać się na drodze negocjacji. Jednak w sytuacji gdy strony nie są w stanie prowadzić
takiego dialogu, niezbędna jest pomoc osób trzecich. Ze względu na kilka zasadniczych
walorów mediacji należy uznać, że to ona powinna wystąpić bezpośrednio po nieudanych
próbach rozwiązania konfliktu na drodze negocjacji. Kiedy jednak i ta z metod nie skutkuje,
można spróbować rozstrzygnąć konflikt na drodze arbitrażu.

127 Wosińska W., Psychologia życia społecznego, Gdańsk 2004.
128 Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Warszawa 2007.
129 Hamer H., Rozwój przez wprowadzanie zmian, Warszawa 1998.
130 Edelmann R. J., Kon likty w pracy, Gdańsk 2002.
131 Lewicka A., Grudziewska E., Mediacja sądowa. Alternatywna metoda resocjalizacyjna?, Lublin 2010.
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PODSUMOWANIE
Najważniejsze zasady oswojenia konfliktu


Nie traktuj konfliktu, jako czegoś złego, a raczej jako szansę na uzyskanie zmiany
(na lepsze).



Naucz się rozpoznawać rodzaje konfliktów interpersonalnych, co ułatwi Ci ustalenie kolejności ich rozwiązania.



Pamiętaj, że podopieczny najprawdopodobniej zaangażowany jest w kilka równoległych konfliktów (w tym wewnętrznych).



Staraj się rozwiązywać, a nie rozstrzygać konflikty.



Dąż do współpracy i kompromisu.



Pamiętaj, że Twoje braki w umiejętnościach komunikacyjnych mogą uaktywnić
konflikt z podopiecznym.



Rozwiązując konflikt, najpierw negocjuj (w sposób problemowy), potem skorzystaj
z mediacji, a ostatecznie – z arbitrażu.

2.4.7. Kompetencje społeczne opiekuna wyprawy
Nastolatek wraca przepełniony dumą, otoczony aureolą chwały. To właśnie
efekt, jaki pragniemy osiągnąć: sprawić, by myślał o sobie dobrze.
Bernard Ollivier
Opiekun wyprawy, w roli wychowawcy, powinien charakteryzować się dojrzałą
osobowością. Osobowość należy traktować jako zbiór wszystkich cech umożliwiających
i ułatwiających wychowywanie innych132. Liczne wyniki badań wskazują na to, że dobry
wychowawca powinien posiadać następujące przymioty:


Wychowawca powinien być empatyczny.
Empatia jest bardzo ważną cechą każdego człowieka, warunkującą pomaganie
innym. W pewnym zakresie jest ona dziedziczona, ale jest również uwarunkowana
naszymi doświadczeniami życiowymi. Od tego, czy nauczymy się empatycznie
reagować na innych, zależy czy przyjmiemy punkt widzenia podopiecznego.
Niestety, tak jak można rozwinąć swoją empatyczność, tak można się uodpornić
(młodociani często mają obniżony poziom empatii). Osoby, które są empatyczne,
częściej pomagają innym, są bardziej tolerancyjne, rzadziej reagują agresją i lepiej
potrafią rozumieć potrzeby innych ludzi133.



Wychowawca powinien być asertywny.
Asertywność to zdolność wypracowania przestrzeni na respektowanie praw oraz
zaspokajanie potrzeb własnych i podopiecznego. Nierozerwalnie wiąże się ona

132 Baley S., Psychologia wychowawcza w zarysie, Warszawa 1960, s. 252.
133 Lewicka A., Rozwijanie empatii u studentów pedagogiki specjalnej, Lublin 2006
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z okazywaniem innym szacunku, jak i poczuciem szacunku wobec siebie samego.
Przeciwstawnymi zachowaniami do asertywności jest agresja i uległość. Są to takie
zachowania, w których tylko jedna ze stron: wychowawca lub wychowanek, jest
usatysfakcjonowana. Rozwiązania takie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów
wychowawczych. Tylko osoba asertywna potrafi w sposób zdecydowany, opanowany
i empatyczny wyrażać swoje uczucia134.


Wychowawca powinien być w wysokim stopniu świadomy wywierania wpływu
na podopiecznego.
Wielu ludzi najszybciej uczy się poprzez modelowanie. Jest to dość prosta metoda,
która polega na tym, że podopieczny powiela zachowania swojego wychowawcy. Stąd
też bardzo ważne jest pamiętanie o tym, że każde zachowanie wychowawcy stanowi
pewną lekcję dla wychowanka. Nawet wtedy, kiedy nie zamierza uczyć go niczego, jego
zachowanie nie pozostaje bez echa. Ważne jest więc zdawanie sobie sprawy z tego, że
każde słowo i czyn mogą zadecydować o dalszym postępowaniu podopiecznego.



Wychowawca powinien być ekspresyjny.
Ekspresyjność można rozpatrywać z dwóch perspektyw. Po pierwsze, dotyczy ona
sposobu wyrażania emocji przez wychowawcę. W praktyce zaleca się, aby jego
emocje nie były ukrywane przed wychowankiem, który przecież naśladuje jego zachowania. Im bardziej spontanicznie wyrażane są emocje (np. w słowie, gestach),
tym skuteczniejszą lekcję otwartości i empatii stanowią dla podopiecznego. Należy
przy tym pamiętać, że pewnym ogranicznikiem jest kontrola emocji (nie wypada
przeklinać w towarzystwie osoby, którą mamy pozytywnie ukierunkowywać
w życiu). Po drugie, ekspresyjność oznacza odpowiedni dobór twórczych metod
pracy z podopiecznym. Zatem pożądane jest kreatywne realizowanie założonych
celów (im bardziej różnorodnie i ciekawie zorganizowany jest czas podopiecznego,
tym chętniej podejmie on współpracę).



Wychowawca powinien być spostrzegawczy.
Dobry wychowawca jest spostrzegawczy. Należy być takim obserwatorem, który
nie pomija nawet pozornie błahych komunikatów słownych i niewerbalnych
podopiecznego, które mogą mieć ogromne znaczenie dla dalszej z nim pracy.
Trzeba zastanowić się na przykład nad tym, dlaczego zawsze taka wesoła osoba
jest dziś smutna. Dlaczego…? Pomocą dla wychowawcy może być prowadzenie
codziennych zapisków w notatnikach w formie przemyśleń i spostrzeżeń. Pomogą
one w wychwyceniu pewnych zmian w zachowaniu u wychowanka i wyciągnięciu
wniosków wychowawczych do dalszej pracy. Istotna staje się zatem w tej sytuacji
umiejętność analitycznego myślenia.



Wychowawca powinien posiadać umiejętności organizatorskie.
Wychowawcę można porównać do menedżera. Staje się swoistym zarządcą
sytuacji wychowawczych. To od niego w znacznym stopniu zależy przebieg komunikacji z podopiecznym. Nie należy jednak zapominać o tym, że ważne jest to, aby
wychowawca celowo „utajał” swoje umiejętności organizatorskie, w celu dania

134 Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, Lublin 2001.
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możliwości wykazania się wychowankowi. Współpraca w aspekcie organizacji
stanowi więc istotny element oddziaływań wychowawczych.


Wychowawca powinien być odpowiedzialny.
Odpowiedzialność można ujmować w różnych kontekstach. W praktyce mamy
chyba częściej do czynienia z poczuciem odpowiedzialności, które stanowi pewną
dyspozycję do przejmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie135. Oznacza
to, że jednostka stanowi podmiot, który podejmuje świadome wybory, i – w związku z tym – jest za nie odpowiedzialna. Poczucie odpowiedzialności oznacza
poczucie powinności zachowania się w określony sposób w konkretnej sytuacji lub
też odczuwanie poczucia winy. Osoba odpowiedzialna jest gotowa do ponoszenia
konsekwencji podejmowanych wyborów136.



Wychowawca powinien być dojrzały moralnie.
Dojrzałość moralna przejawia się tym, że dana osoba ujmuje wartości w oparciu
o własne kryteria. Definiuje ona prawa, uwzględniając dobro społeczne. Moralność
ma dla niej charakter utylitarny. Sprawiedliwe i słuszne jest to, co zależy od osobistych wartości i poglądów. Człowiek taki zachowuje się zgodnie z własnym sumieniem137. Z jednej strony zaczyna kierować się uniwersalnymi zasadami wzajemności,
równości i sprawiedliwości, a z drugiej – dokonuje subiektywnej oceny wartości
uznanych za społecznie pożądane. Osoba dojrzała jest więc uczciwa, sprawiedliwa
i życzliwa, a przy tym szczęśliwa, gdyż pozbawiona wyrzutów sumienia.



Wychowawca powinien być kulturalny.
Mówiąc o kulturze, należy mieć na myśli zarówno kulturę zachowania, jak i słowa.
Na zasadzie naśladownictwa inni powielają nasze zachowania. Kiedy wychowawca
dziękuje podopiecznemu, wzrasta prawdopodobieństwo tego, że i on zachowa się
podobnie w porównywalnej sytuacji. Kiedy opiekun zaopiekuje się osobą ranną,
być może w przyszłości i podopieczny zachowa się w taki sam sposób wobec osoby
potrzebującej pomocy.



Wychowawca powinien być tolerancyjny.
Cytat, który najlepiej oddaje istotę tolerancji brzmi: Ludzi kochajcie, błędy
potępiajcie. Słowa św. Augustyna wskazują na to, że tolerancja wyraża się
w otwartości na „inność”, wyrozumiałości i cierpliwości na to, co odmienne. Zatem
człowieka, jako podmiot, należy zawsze tolerować (a nawet akceptować!). Nie
należy jednak dawać przyzwolenia na jego negatywne zachowania.
Aby móc w praktyce pokazywać swoją tolerancyjność należy138:
− stosować zasadę partnerstwa, która daje poczucie równouprawnienia w relacji
„wychowawca-podopieczny”;
− unikać przemocy, czyli nie wykorzystywać swojej przewagi wobec podopiecznego
(np. pozycji opiekuna);

135 Nowicka-Kozioł M., Odpowiedzialność w świetle alternatyw współczesnego humanizmu, Warszawa 1993.
136 Mudrecka I., Poczucie odpowiedzialności młodzieży skon liktowanej z prawem, Opole 2010.
137 Kohlberger L., Hersh R. H., Moral development: A review of the theory, Theory into Practice, 1977, 16 (2), s. 53−59.
138 Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005, s. 347.
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− empatycznie słuchać (tzw. aktywne słuchanie polega na zachęcaniu drugiej
osoby do nawiązywania kontaktu poprzez wykazywanie zainteresowania
sprawami rozmówcy);
− konflikt zamieniać we współpracę (oznacza to, że jeśli wystąpi konflikt, trzeba
podejmować próby jego rozwiązania wspólnie z partnerem, tak by obaj byli
zadowoleni z rozwiązania);
− unikać wpadania w stereotypy (np. każdy więzień jest zły);
− unikać etykietyzowania (np. skoro Jaś ukradł, to na pewno jest alkoholikiem).


Wychowawca powinien wzbudzać zaufanie.
Dobry wychowawca stwarza taką atmosferę, która motywuje do działania i współpracy. Podopieczny, szczególnie taki, który wszedł w konflikt z prawem, potrzebuje
wsparcia innych. Kto z nas nie chce mieć takiego przyjaciela, któremu można mówić
o swoich problemach? Czy wychowawca nie powinien być zatem takim przyjacielem,
który wysłucha, zrozumie, wesprze i zachowa w tajemnicy powierzony mu sekret?



Wychowawca powinien być autentyczny.
Jesteśmy sobą wśród bliskich i zachowujemy się tak w normalnym życiu, dlatego
również podczas wyprawy opiekun powinien być wierny sobie. Nie powinien
odgrywać ról, gdyż może wtedy sprawiać wrażenie nieszczerego, co może podważyć jego wiarygodność w oczach towarzysza wyprawy i zniweczyć osiągnięcie
przyszłych rezultatów wychowawczych.



Wychowawca powinien być spontaniczny.
Nie uda nam się nawiązać szczerej relacji, jeśli nieustannie będziemy się kontrolować. Najkorzystniejsze będzie kontaktowanie się z wychowankiem w sposób
swobodny, unikając nadmiernej impulsywności czy zahamowania.



Wychowawca nie powinien przyjmować postaw obronnych.
Chodzi o umiejętność przyjmowania zarówno komplementów, jak również słów krytyki czy nawet wrogich wypowiedzi, bez poczucia zagrożenia czy, co gorsza, potrzeby
odpierania ataku. Osiągnięcie takiej postawy jest możliwe po uświadomieniu sobie,
że takie zachowania więcej mówią o wychowanku niż o wychowawcy.



Wychowawca powinien zachowywać się spokojnie i konsekwentnie.
W trakcie wspólnej wyprawy wewnętrzny spokój wychowawcy może okazać się
nieoceniony. Bliski ideału będzie połączenie go z zachowaniem i udzielaniem rad,
zgodnych z własnymi myślami czy systemem wartości.



Wychowawca powinien być otwarty.
Dobry wychowawca nie może niczym głaz twardo trzymać się podłoża. Dla
nawiązania właściwej relacji, by poznać drugiego człowieka, należy najpierw
otworzyć się i pozwolić się poznać.



Wychowawca powinien radzić sobie ze stresem.
Każdy z nas ma inną odporność na sytuacje stresowe. Podopieczny powinien jednak
widzieć w wychowawcy „autorytet emocjonalny”, który da mu poczucie bezpieczeństwa. Opanowany i zrównoważony emocjonalnie wychowawca jest w stanie
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uspokoić swojego wychowanka. W sytuacji, gdy opiekun reaguje agresywnie
i nerwowo, podsuwa podopiecznemu pomysł na sposób zachowania się w stresie139.


Wychowawca powinien posiadać umiejętności komunikacyjne.
Wychowawca powinien posiadać wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,
a wśród nich: umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych, aktywnego słuchania,
nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych, prowadzenia dyskusji
itp. Temat komunikacji interpersonalnej poruszony został we wcześniejszej części
opracowania140.

PODSUMOWANIE
Każdy dobry wychowawca dokonuje samooceny. W tym celu można wykonać ćwiczenie
ułatwiające dokonanie autorefleksji na temat własnych cech i umiejętności141.
Proszę w pustych kolumnach ocenić w skali od 1 do 6 (1 – ocena najniższa; 6 – najwyższa)
posiadane przez siebie cechy i umiejętności.
Moje cechy

Ocena

Moje umiejętności

empatia

ekspresyjność

asertywność

analityczność myślenia

spostrzegawczość

u. organizatorskie

odpowiedzialność

u. aktywnego słuchania

sprawiedliwość

u. radzenia sobie ze stresem

uczciwość

u. kontrolowania emocji

kultura osobista

u. negocjowania

tolerancyjność

u. mediowania

życzliwość

u. motywowania innych do pracy

opanowanie

u. dyskusji

kreatywność

u. odczytywania komunikatów niewerbalnych

cierpliwość

u. jasnego przekazywania informacji

Ocena

u. stwarzania atmosfery zaufania i współpracy
u. współpracy
u. nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
Suma

Suma

139 Groth J., Rozwój moralny a radzenie sobie ze stresem nieletnich przestępców, Poznań 2003.
140 Na temat cech wychowawcy czytaj więcej: Linowski K., Relacje wychowawcze w resocjalizacji penitencjarnej,
w: Przybyliński S. (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej, Toruń 2010.
141 Lewicka A., Grudziewska E., Mediacja sądowa. Alternatywna metoda resocjalizacyjna?, Lublin 2010.
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Maksymalnie można uzyskać 72 punkty w skali Cechy i 90 punktów w skali Umiejętności.
Przy analizie wyników należy sprawdzić, w których przymiotach uzyskano najmniej
punktów (1), gdyż to one wymagają szczególnej pracy. Należy też wskazać te, w których
otrzymano najwięcej punktów (6), gdyż to one stanowią zasoby, które należy wykorzystywać w pracy z podopiecznym. Podsumowując, należy udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy
mogę być autorytetem dla innych, wzorem do naśladowania, przyjacielem?
Chciałbym być dobrym człowiekiem i widzieć
wszystkich innych lepszych ode mnie142
Pytania kontrolne dla opiekuna wyprawy

1 Jakie błędy można popełnić podczas stosowania kar i nagród?
2 Na czym polega metoda indukcyjna w wychowaniu?
3 Podaj przykład wykorzystania metody modelowania, zadaniowej i perswazyjnej
w praktyce?

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Wskaż postawy wychowcy, pożądane z punktu widzenia procesu resocjalizacji?

15
16
17
18
19
20
21
22

Podaj modele komunikacji oraz schematy ich budowania.

Jaki styl wychowawczy jest pożądany w procesie resocjalizacji i dlaczego?
Wymień zasady pracy wychowawczej i krótko je scharakteryzuj.
Na czym polega postawa kratyczna opiekuna i podopiecznego?
Czym jest manipulacja?
Na czym polega komunikacja werbalna i niewerbalna?
Na czym polega różnica między konfliktami intrapsychicznymi i interpersonalnymi?
Wymień i scharakteryzuj rodzaje konfliktow interpersonalnych według C. Moore’a.
Scharakteryzuj znane Ci style rozwiązywania konfliktów.
Scharakteryzuj metody rozwiązywania konfliktów, wskazując na ich zalety i wady.
Stwórz zarys sylwetki „dobrego wychowawcy“ (jakimi cechami powinien się on
charakteryzować).
Wymień bariery komunikacyjne.
Podaj zasady prawidłowej komunikacji zgodne z analizą transakcyjną.
Opisz model Porozumienia Bez Przemocy.
Na czym polega resocjalizacja?
Wymień zadania wychowania resocjalizującego.
Wskaż różnice między pedagogiką resocjalizacyjną a pedagogiką penitencjarną.
Scharakteryzuj proces resocjalizaji inkluzyjnej i okeśl jego przydatność w pracy
z młodocianymi przestępcami.

142 Escriva de Balaguer J., Droga, Katowice 1986, s. 65.
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Wskaż różnice między nieprzystosowaniem społecznym a niedostosowaniem.
Na czym polega wykluczenie społeczne?
Dlaczego więźniowie stanowią grupę zagrożoną wykluczeniem społecznym?
Omów zagadnienie pomocy postpenitencjarnej.
Jakie znaczenie dla włączenia w społeczeństwo ma rodzina?
Kim są młodociani przestępcy?
Dlaczego grupa młodocianych została adresatem oddziaływań projektu Nowa Droga?
Wymień konsekwencje izolacji penitencjarnej.
Czy sport jest przydatny dla praktyki resocjalizacyjnej?
Wymień pozytywne efekty zastosowania sportu w resocjalizacji.
Wymień i omów funkcje zastosowania sportu w resocjalizacji.
Przedstaw ofertę Bernarda Olliviera dla młodocianych.

35 Wymień korzyści z uczestnictwa młodocianych w metodzie Próg.
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3. Program szkolenia dla
opiekunów wyprawy
3.1. Założenia organizacyjne szkolenia
3.1.1. Czas trwania szkolenia Opiekun wyprawy – kompetentny
towarzysz w drodze życiowej osoby wykluczonej społecznie
Szkolenie realizowane będzie w ciągu 8 dni, w formie 4. dwudniowych, weekendowych
zjazdów.

3.1.2. Wielkość grupy szkoleniowej
Grupa szkoleniowa liczyć będzie 10 osób. Zaplanowane są trzy grupy szkoleniowe. Łącznie
w grupie 30-osobowej powinno znaleźć się 9 kobiet.

3.1.3. Warunki szkoleniowe
Szkolenie odbędzie się w sali umożliwiającej prowadzenie zajęć warsztatowych w grupie
kilkunastu osób. W sali znajdować się będzie odpowiedni sprzęt do realizacji zajęć
(np. laptop, projektor itp.).

3.1.4. Metody pracy trenera
Zajęcia przybiorą formę warsztatów i wykładów, w ramach których trener wykorzysta
miniwykład, pokaz, dramę, scenki sytuacyjne, gry dydaktyczne, burzę mózgów, studium
przypadku.

3.1.5. Formy pracy trenera
Trener wykorzysta wszystkie możliwe formy pracy z uczestnikami: indywidualną, grupową
i zbiorową.

3.1.6. Liczba trenerów prowadzących szkolenie
Zajęcia będzie prowadziło minimalnie 2, a maksymalnie 6 trenerów.
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3.1.7. Poziom kompetencji trenerów
Moduł 1, 3−8
Trener: psycholog lub pedagog resocjalizacyjny posiadający duży poziom wiedzy z zakresu
komunikacji społecznej i metodyki pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz
umiejętności pracy z grupą osób dorosłych poświadczone odpowiednimi dokumentami;
osoba, która przeprowadziła min. 300 godzin szkoleniowych w wyżej wymienionym
zakresie (minimum 3 lata praktyki trenerskiej).
Moduł 2
Trener: przewodnik turystyczny z przygotowaniem do prowadzenia szkoleń turystycznych
i praktyką w tym zakresie; osoba, która posiada potwierdzone dokumentacją szkolenia,
kursy lub studia z zakresu udzielania pierwszej pomocy; osoba posiadająca umiejętności
pracy z grupą osób dorosłych.

3.1.8. Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia
Uczestnicy otrzymają następujące materiały szkoleniowe:


podręcznik metodyczny dla opiekunów wyprawy, przygotowany w ramach
programu;



materiały nagrane na płytę CD;



segregator i inne materiały.

3.1.9. Wsparcie merytoryczne uczestników
W trakcie realizacji szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji internetowej
z trenerami w sprawie wątpliwości związanych z omawianą tematyką szkolenia. W trakcie
wędrówki z młodocianym funkcje wspierające przejmie tzw. ojciec chrzestny, matka
chrzestna oraz konsultant (kontakt telefoniczny lub bezpośredni).

3.1.10. Wymagania rekrutacyjne – kto może
być uczestnikiem szkolenia?
Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która pomyślnie przejdzie wstępną rekrutację,
tzn. będzie spełniała następujące kryteria:

1 Posiada odpowiednie predyspozycje osobowościowe:


odpowiedzialność,



empatyczność i asertywność,



odporność na stres,



odpowiedzialność,



umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,



ekspresyjność,



doświadczenie w pracy woluntarnej potwierdzone referencjami.
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2 Posiada:


wiedzę i doświadczenie z zakresu turystyki,



wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy,



doświadczenie w pracy z młodzieżą lub osobami wykluczonymi społecznie.

3 Posiada takie umiejętności, jak:


łatwość nawiązywania kontaktów,



zdolności organizacyjne,



łatwość podejmowania decyzji,



umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

4 Jest osobą:


która ukończyła 26 rok życia,



niekaraną (oświadczenie o niekaralności),



bez nałogów,



o dobrym stanie zdrowia (zaświadczenie o stanie zdrowia).

3.1.11. Warunki, jakie musi spełnić uczestnik szkolenia, aby
otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo uczestnika
w 80% zajęć.

3.2. Ocena szkolenia Opiekun wyprawy
– kompetentny towarzysz w drodze
życiowej osoby wykluczonej społecznie
Ewaluacja szkolenia zostanie przeprowadzona na zakończenie modułu 1. oraz modułu
4. (Ankiety ewaluacyjne w Załącznikach). Ewaluacja dotyczy programu szkolenia, pracy
trenerów oraz użyteczności szkolenia w wędrówce opiekuna z młodocianym.

3.3. Cel ogólny szkolenia
Rozwinięcie kompetencji społecznych opiekunów wyprawy do pracy z osobami wykluczonymi społecznie.
Pod pojęciem kompetencji społecznych należy rozumieć zbiór cech i umiejętności opiekuna wyprawy niezbędnych do nawiązania właściwych pod względem socjalizacyjnym relacji
z osobą wykluczoną społecznie.
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3.4. Wiedza, umiejętności i postawy uczestnika
szkolenia, które będzie posiadał po
zakończeniu szkolenia Opiekun wyprawy
– kompetentny towarzysz w drodze
życiowej osoby wykluczonej społecznie
…

Kompetencje uzyskiwane po ukończeniu modułu 1: Relacje w grupie dwuosobowej
Umiejętność wykorzystania wiedzy na temat dynamiki procesu grupowego do nawiązywania efektywnej współpracy z osobami wykluczonymi społecznie.
Wiedza:


znajomość technik integracyjnych;



wiedza z zakresu dynamiki procesu grupowego;



rozumienie emocji uczestników grupy w poszczególnych etapach tworzenia się
grupy;



wiedza dotycząca ról grupowych;



rozumienie występowania czynników ułatwiających i utrudniających współpracę
w grupie.

Umiejętności:


umiejętność przygotowywania kontraktu grupowego i wykorzystywania go jako
narzędzia pracy;



umiejętność identyfikacji czynników ułatwiających i utrudniających własną
współpracę z partnerem interakcji;



umiejętność diagnozowania ról grupowych i zarządzania nimi.

Postawy:


świadomość specyfiki współpracy dwóch osób;



wzrost motywacji do podejmowania działań sprzyjających nawiązywaniu i podtrzymywaniu współpracy z partnerem interakcji społecznej;



świadomość przyjmowania różnych ról grupowych i wynikających z tego
konsekwencji;



świadomość zmiany emocji członków grupy wraz z jej rozwojem.

Kompetencje uzyskiwane po ukończeniu modułu 2: Razem na górskim szlaku
Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy na temat poruszania się w terenie oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach niezbędna do bezpiecznego uczestnictwa w wyprawie.

ROZDZIAŁ 3

PROGRAM SZKOLENIA DLA OPIEKUNÓW WYPRAWY

Wiedza:


znajomość zasad bezpiecznego poruszania się w terenie górskim;



wiedza z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;



rozumienie specyfiki wyprawy, jej celu i zmienności warunków wyprawy- emocje
względem towarzysza wyprawy oraz niepewność pogody.

Umiejętności:


umiejętność orientacji w terenie i odnalezienia drogi z wykorzystaniem dostępnych pomocy (np. mapa, kompas);



umiejętność identyfikacji ryzykownych lub zagrażających realizacji celów wyprawy
przekonań.

Postawy:


świadomość specyfiki wspólnego wędrowania na szlaku;



wzrost motywacji do podejmowania działań sprzyjających radzeniu sobie w sytuacjach nagłych i trudnych;



świadomość ulegania destruktywnym przekonaniom i wynikających z tego
konsekwencji;



świadomość celu wyprawy i odpowiedzialności jaką na siebie przyjęliśmy.

Kompetencje uzyskiwane po ukończeniu modułu 3: Specyfika pracy z osobą wykluczoną
społecznie
Umiejętność wykorzystania wiedzy dotyczącej funkcjonowania osób wykluczonych
społecznie.
Wiedza:


znajomość charakterystycznych cech osób nieprzystosowanych, niedostosowanych
i wykolejonych społecznie;



wiedza na temat zjawisk patologicznych, takich jak: agresja, przemoc, uzależnienia,
zjawisko suicydalne i presuicydalne.



rozumienie różnic między zaburzeniami w zachowaniu a zaburzeniami
emocjonalnymi;



znajomość przepisów prawnych regulujących status młodocianych w Polsce;



wiedza na temat psychopedagogicznego funkcjonowania młodocianych;



wiedza na temat stereotypów.
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Umiejętności:


umiejętność rozpoznawania i nazywania zachowań patologicznych;



umiejętność odróżniania nieprzystosowania od niedostosowania i wykolejenia
społecznego;



umiejętność reagowania na zaburzone zachowania osób wykluczonych społecznie;



umiejętność rozpoznania, kiedy jednostka zaczyna myśleć stereotypowo.

Postawy:


świadomość specyfiki pracy z osobami wykluczonymi społecznie;



przełamywanie stereotypów na temat osób wykluczonych społecznie;



świadomość konieczności indywidualnego podejścia do osób wykluczonych
społecznie.

Kompetencje uzyskiwane po ukończeniu modułu 4: Współpraca opiekuna wyprawy
z osobą wykluczoną społecznie
Umiejętność wykorzystania technik komunikacyjnych do nawiązania i podtrzymywania
współpracy z osobami wykluczonymi społecznie.
Wiedza:


znajomość zasad metody Porozumienie bez Przemocy;



wiedza z zakresu podstaw procesu komunikacji interpersonalnej;



rozumienie specyfiki komunikacji werbalnej i niewerbalnej;



znajomość barier komunikacyjnych;



wiedza na temat zasad analizy transakcyjnej.

Umiejętności:


umiejętność poprawnego zastosowania elementów procesu komunikacyjnego
w praktyce;



umiejętność poprawnego komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny;



zdolność analizy komunikatów innych ludzi;



umiejętność zastosowania komunikatów: „Ja” i „Dorosły”;



umiejętność zastosowania zasad PBP.

Postawy:


świadomość konieczności wykorzystywania w kontakcie z osobami wykluczonymi
społecznie komunikatów typu „Ja” i „Dorosły”;



świadomość konieczności eliminowania barier komunikacyjnych w relacjach
z osobami wykluczonymi społecznie;



świadomość potrzeby rozwijania umiejętności komunikacyjnych, tak własnych, jak
i osób wykluczonych społecznie.
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Kompetencje uzyskiwane po ukończeniu modułu 5: Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
Zdolność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w relacji z osobami wykluczonymi
społecznie.
Wiedza:


znajomość znaczenia terminu konflikt;



wiedza z zakresu konfliktów intrapsychicznych i interpersonalnych;



wiedza na temat stylów rozwiązywania konfliktów;



wiedza na temat metod rozwiązywania konfliktów;



znajomość zasad i etapów prowadzenia negocjacji i mediacji.

Umiejętności:


umiejętność rozwiązywania konfliktów na drodze arbitrażu, negocjacji i mediacji;



umiejętność identyfikowania różnych rodzajów konfliktów;



umiejętność dokonania analizy korzyści i wad poszczególnych stylów i metod
rozwiązywania konfliktów;



umiejętność kontroli negatywnych emocji.

Postawy:


świadomość pozytywnych funkcji konfliktu;



świadomość konieczności odpowiedniego doboru metod rozwiązywania
konfliktów;



rozumienie potrzeby propagowania wśród osób wykluczonych społecznie konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów;



świadomość konieczności doskonalenia swoich umiejętności rozwiązywania
konfliktów.

Kompetencje uzyskiwane po ukończeniu modułu 6: Efektywna praca z osobą wykluczoną społecznie
Zdolność wykorzystywania skutecznych zasad i metod pracy z osobami wykluczonymi
społecznie.
Wiedza:


wiedza na temat zasad pracy z osobami wykluczonymi społecznie;



wiedza na temat metod pracy z osobami wykluczonymi społecznie;



znajomość korzyści różnych metod pracy z osobami wykluczonymi społecznie;



znajomość siebie – własnych praw, zalet i słabości;



wiedza na temat ról, które odgrywamy.
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Umiejętności:


umiejętność zastosowania zasad pracy z osobami wykluczonymi społecznie;



umiejętność wykorzystania metod pracy z osobami wykluczonymi społecznie;



umiejętność skutecznego motywowania osób wykluczonych społecznie do
podejmowania konstruktywnego działania, zmierzającego do własnego rozwoju;



umiejętność powstrzymania się od wydawania pochopnych osądów, spojrzenia
na drugiego człowieka z innej strony i dostosowania swojego postępowania do
potrzeb konkretnej jednostki.

Postawy:


świadomość znaczenia zasady indywidualnego podejścia do osób wykluczonych
społecznie;



świadomość znaczenia aktywizowania osób wykluczonych społecznie;



świadomość podejmowania współpracy z osobami wykluczonymi społecznie
w oparciu o zasadę podmiotowości;



otwartości względem siebie, drugiego człowieka i tolerancji dla granic każdego
z nich.

Kompetencje uzyskiwane po ukończeniu modułu 7: Kompetentny opiekun wyprawy
Zdolność identyfikowania własnych zasobów osobowych niezbędnych do pracy z osobami
wykluczonymi społecznie.
Wiedza:


wiedza na temat empatii oraz jej funkcji w relacji z osobami wykluczonymi
społecznie;



wiedza na temat asertywności i zachowań jej przeciwstawnych w kontekście pracy
z osobami wykluczonymi społecznie;



znajomość technik radzenia sobie ze stresem.

Umiejętności:


umiejętność reagowania empatycznego;



umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji osób wykluczonych społecznie;



umiejętność asertywnego zachowywania się;



umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;



umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Postawy:


świadomość posiadania zasobów osobowych ułatwiających pracę z osobami
wykluczonymi społecznie;



świadomość konieczności pracy nad własnym rozwojem i rozwojem kompetencji
osób wykluczonych społecznie;
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świadomość konieczność etycznego postępowania wobec osób wykluczonych
społecznie.

Kompetencje uzyskiwane po ukończeniu modułu 8: Analiza potencjału własnego
w pracy z osobami wykluczonymi społecznymi
Zdolność identyfikowania obszarów deficytowych w zakresie pracy z osobami wykluczonymi społecznie.
Wiedza:


wiedza na temat przekazywania informacji zwrotnych osobom wykluczonym
społecznie;



znajomość własnych zasobów i ograniczeń w pracy z osobami wykluczonymi
społecznie.

Umiejętności:


umiejętność wypracowania własnej metody współpracy z osobami wykluczonymi
społecznie;



umiejętność dokonania analizy obszarów deficytowych w zakresie pracy z osobami
wykluczonymi społecznie;



umiejętność przekazywania informacji zwrotnych.

Postawy:


świadomość posiadania zasobów i deficytów osobowych warunkujących pracę
z osobami wykluczonymi społecznie;



świadomość konieczności podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju.
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3.5. Program szkolenia Opiekun wyprawy
– kompetentny towarzysz w drodze
życiowej osoby wykluczonej społecznie
Dzień 1. Program modułu 1: Relacje w grupie dwuosobowej
Lp.

Cele

1.

Przywitanie się z uczestnikami
szkolenia

2.

Zapoznanie grupy z celami
i programem szkolenia

3.

Poznanie obaw i potrzeb
uczestników szkolenia

4.

Integracja grupy

5.

Zawarcie kontraktu grupowego

6.

Uświadomienie procesu dynamiki
tworzenia się grupy

7.

Zapoznanie uczestników z etapami
tworzenia się grupy

8.

Uświadomienie funkcji ról
grupowych we współpracy

9.

Uświadomienie działania czynników
ułatwiających i utrudniających
współpracę

10.

Uświadomienie specyfiki
współpracy dwóch osób

Tematyka

Liczba
godzin

Moduł
organizacyjno-integracyjny

4h

Para jako swoista grupa
społeczna
• Etapy tworzenia się grupy
• Role grupowe
• Czynniki ułatwiające
i utrudniające pracę w grupie

4h
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Dzień 2. Program modułu 2: Razem na górskim szlaku
Lp.

Cele

Tematyka

Liczba
godzin

1.

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego
poruszania się w górach

Moduł przygotowująco-wędrowny

4h

2.

Uświadomienie istotności właściwego
doboru ekwipunku na wyprawę

3.

Przedstawienie i zapoznanie
uczestników z podstawami
terenoznawstwa

• Zasady poruszania się
w eksponowanym terenie skalnym
• Przedstawienie podstawowego
ekwipunku turysty górskiego
z uzasadnieniem jego przydatności
i istotności
• Orientacja w górach – metody
nawigacji w górach wysokich
z wykorzystaniem mapy, kompasu
i GPS
• Przewodniki i korzystanie z nich
– główne typy przewodników,
korzystanie ze schematów i opisów
• Meteorologia: czynniki
pogodowe, rodzaje chmur, fronty
atmosferyczne, przewidywanie
pogody na podstawie zjawisk
atmosferycznych, wypadki
• Biwaki i radzenie sobie w trudnych
warunkach
• Zasady etyczne obowiązujące
w gronie ludzi gór
• Przepisy i organizacje związane
z górami

4.

Umożliwienie uczestnikom wymiany
doświadczeń i przedyskutowanie
ze specjalistą pojawiających się
wątpliwości

5.

Zapoznanie uczestników z prawno-etycznymi aspektami górskich
wędrówek

6.

Zapoznanie uczestników z zasadami
pierwszej pomocy i zachowania
w nagłych wypadkach

7.

Umożliwienie uczestnikom
partycypacji w zajęciach
warsztatowych

• Pierwsza pomoc i bezpieczne
4h
radzenie sobie w górach
• Pierwsza pomoc i samopomoc
– udzielanie pierwszej pomocy
z uwzględnieniem specyficznych
sytuacji poszczególnych wypadków
• Pierwsza pomoc, improwizowane
środki transportu
• Udział w akcjach ratunkowych
– zachowanie w sytuacji
usłyszenia sygnału pomocy, zasady
współpracy z ratownictwem
powietrznym
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Dzień 3. Program modułu 3: Specyfika pracy z osobą wykluczoną społecznie
Lp.

Cele

Tematyka

1.

Zapoznanie uczestników z istotą
wykolejenia społecznego,
nieprzystosowania i niedostosowania

Rys psychopedagogiczny i prawny
funkcjonowania osoby wykluczonej
społecznie

2.

Zapoznanie uczestników z wiedzą
na temat zaburzeń w zachowaniu
i zaburzeń emocjonalnych

3.

Rozpoznawanie i nazywanie zachowań
patologicznych

4.

Zapoznawanie uczestników
ze specyficznymi przejawami
nieprzystosowania społecznego

5.

Analiza sytuacji prawnej
i psychologicznej młodocianych
w Polsce

6.

Uświadomienie uczestnikom specyfiki
pracy z osobami wykluczonymi
społecznie

Liczba
godzin
8h

• Cechy charakterystyczne
osób nieprzystosowanych,
niedostosowanych i wykolejonych
społecznie – podobieństwa
i różnice
• Charakterystyka podstawowych
objawów nieprzystosowania
społecznego
• Różnice między zaburzeniami
w zachowaniu a zaburzeniami
emocjonalnymi
• Status prawny młodocianego
w Polsce i jego funkcjonowanie
w aspekcie psychopedagogicznym

Dzień 4. Program modułu 4: Współpraca opiekuna wyprawy z osobą wykluczoną społecznie
Lp.

Cele

Tematyka

1.

Zapoznanie uczestników z podstawami
komunikacji interpersonalnej

Komunikacja interpersonalna jako
podstawa współpracy

2.

Analiza skuteczności komunikacji
skierowanej na nadawcę i odbiorcę

• Elementy składowe procesu
komunikacyjnego
• Rodzaje komunikacji (werbalna
i pozawerbalna)
• Typy komunikacji „Ja”, „Ty”
• Bariery komunikacyjne – ich
znaczenie w komunikacji
• Analiza transakcyjna
• Specyfika pracy w oparciu o zasady
PBP

3.

Zapoznanie uczestników z zasadami
analizy transakcyjnej

4.

Zapoznanie uczestników z zasadami
Porozumienia bez Przemocy

5.

Rozwój umiejętności współpracy
i współdziałania z drugą osobą

6.

Wzrost świadomości uczestników
współdziałania w zakresie realizacji
założonych celów

Liczba
godzin
8h
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Dzień 5. Program modułu 5: Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
Lp.

Cele

Tematyka

1.

Zapoznanie uczestników z istotą
konfliktów

Konflikty – uwarunkowania
skuteczności ich rozwiązania

2.

Umiejętność odróżnienia różnych
rodzajów konfliktu

3.

Uświadomienie indywidualnego stylu
rozwiązywania konfliktów

4.
5.
6.
7.

Liczba
godzin
8h

• Istota konfliktów
• Rodzaje konfliktów
intrapsychicznych
i interpersonalnych
Korzyści i wady z poszczególnych
•
Style
rozwiązywania konfliktów
stylów rozwiązywania konfliktów
• Metody rozwiązywania konfliktów
Uświadomienie konieczności
– ich pożądana kolejność
odpowiedniego doboru metod
•
Arbitraż,
negocjacje, sąd –
rozwiązywania konfliktów
podobieństwa i różnice
Umiejętność rozwiązania konfliktów na
• Zasady prowadzenia negocjacji
drodze arbitrażu
• Mediacja – jej zasady i etapy
Umiejętność rozwiązania konfliktów na
prowadzenia
drodze negocjacji i mediacji

Dzień 6. Program modułu 6: Efektywna praca z osobą wykluczoną społecznie
Lp.

Cele

Tematyka

1.

Zapoznanie uczestników z zasadami
pracy z osobami wykluczonymi
społecznie

Sposoby uzyskiwania założonych
celów w pracy z osobami
wykluczonymi społecznie

2.

Umiejętność pracy z osobami
wykluczonymi społecznie różnymi
metodami

3.
4.

Umiejętność motywowania innych do
działania
Uświadomienie konieczności
indywidualizowania pracy z osobami
wykluczonymi społecznie

• Klasyfikacja zasad pracy z osobami
wykluczonymi
• Charakterystyka metod pracy
z osobami wykluczonymi
• Wzajemne wsparcie
• Role, które przybieramy

Liczba
godzin
8h
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Dzień 7. Program modułu 7: Kompetentny opiekun wyprawy
Liczba
godzin

Lp.

Cele

Tematyka

1.

Diagnoza zasobów i deficytów
osobowych uczestników

Kompetencje osobowe uczestników 8 h

2.
3.
4.
5.
6.
7.

• Diagnozowanie zasobów
i deficytów opiekunów wyprawy
Rozwój umiejętności empatycznych
• Empatia – jej funkcje w życiu
Rozwój asertywności
osobistym i zawodowym
Rozwój umiejętności szybkiego
• Asertywność – respektowanie
podejmowania decyzji
praw własnych i praw partnerów
Rozwój umiejętności radzenia sobie ze • Znaczenie innych kompetencji
osobowych w pracy z innymi
stresem
ludźmi
Uświadamianie potrzeby
•
Etyczny
wymiar współpracy
postępowania moralnego
z osobami wykluczonymi
Uświadomienie konieczności pracy nad
społecznie
własnym rozwojem

Dzień 8. Program modułu 8: Analiza potencjału własnego w pracy z osobami wykluczonymi społecznymi
Lp.

Cele

Tematyka

Liczba
godzin

1.

Wypracowanie własnej metody
współpracy z osobami wykluczonymi

Potencjał pracy opiekuna wyprawy

4h

2.

Analiza obszarów deficytowych
uczestników w zakresie pracy
z osobami wykluczonymi społecznie

3.

Zapoznanie się z informacjami
zwrotnymi

4.

Podsumowanie szkolenia

• Propozycja indywidualnej
metody współpracy z osobami
wykluczonymi
• Obszary deficytowe opiekuna
wyprawy
• Wymiana informacji zwrotnych
między uczestnikami a trenerem

Cel szkoleniowy

Przywitanie się
z uczestnikami szkolenia

Zapoznanie grupy
z celami i programem
szkolenia

Poznanie obaw i potrzeb
uczestników szkolenia

Integracja grupy

Zawarcie kontraktu
grupowego

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Metoda

2. Analiza pracy opiekuna wyprawy w oparciu o kontrakt
z podopiecznym (Załącznik 1.6.).

1. Wypracowanie z grupą zasad kontraktu zgodnie ze
strukturą ćwiczenia (Załącznik 1.5.)

1. Zapoznanie się uczestników grupy ze sobą, poznanie
imion uczestników i najważniejszych informacji o nich
zgodnie ze strukturą ćwiczeń integracyjnych (Załącznik 1.4.).

2. Odniesienie oczekiwań grupy do celów szkolenia oraz
do jego aspektów organizacyjnych (przerwy, wyżywienie,
dokumentacja).

1. Omówienie potrzeb i obaw uczestników szkolenia
zgodnie ze strukturą ćwiczenia (Załącznik 1.3.).

2. Przedstawienie programu szkolenia z uwzględnieniem
poszczególnych modułów (oraz trenerów za nie odpowiadających) (Załącznik 1.2.).

1. Prezentacja celu głównego oraz celów szczegółowych
szkolenia.

2. Przedstawienie trenera – zgodnie ze strukturą prezentacji
(Załącznik 1.1.).

1. Przywitanie uczestników szkolenia i przedstawienie
tematu szkolenia.

ćwiczenie Zasady
współpracy w grupie,
dyskusja, burza
mózgów

markery, flipchart

flipchart, markery, krzesła,
długopisy, kartki, karty pracy
Poznaj mnie

kolorowe karteczki, długopisy,
agenda szkolenia

ćwiczenie Moje
potrzeby i obawy,
dyskusja

ćwiczenia:
Jestem wartościowym
człowiekiem, Kto tak
jak Ja, O sobie, Poznaj
mnie, Anons

pokaz slajdów (cel główny i cele
szczegółowe szkolenia, program
szkolenia, prezentacja trenerów),
agenda szkolenia w formie wydruku
papierowego

slajd tytułowy

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

miniwykład,
prezentacja

prezentacja

MODUŁ ORGANIZACYJNO INTEGRACYJNY 180 MIN.

Tematyka (sposób realizacji celu)

MODUŁ 1: Relacje w grupie dwuosobowej

3.6. Scenariusz realizacji szkolenia

30 min.

w tym:
ćw. 1: 15 min.;
ćw. 2: 10 min.;
ćw. 3: 10 min.;
ćw. 4: 25 min.;
ćw. 5: 30 min.

90 min,

45 min.

15 min.

5 min.

Czas
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9.

8.

7.

Uświadomienie procesu
dynamiki tworzenia się
grupy

6.

Podsumowanie szkolenia

Uświadomienie specyfiki
współpracy dwóch osób

Uświadomienie działania
czynników ułatwiających
i utrudniających
współpracę

Identyfikacja czynników
warunkujących
współpracę

Uświadomienie
funkcji ról grupowych
we współpracy

Zapoznanie uczestników
z różnorodnymi rolami
grupowymi

2. Podsumowanie szkolenia przez trenera oraz podziękowanie za współpracę.

1. Podsumowanie szkolenia w formie rundki Z czym dzisiaj
kończę szkolenie?

3. Podsumowanie wyników pracy uczestników – dyskusja.

2. Przeprowadzenie ćwiczenia Dobieram współpracownika
(Załącznik 1.11.).

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Zmieniam rolę
(Załącznik 1.10.).

Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w grupie

3. Dyskusja i mini wykład podsumowujący ćwiczenia,
dotyczące ról grupowych.

2. Przeprowadzenie ćwiczenia Organizator wesela
(Załącznik 1.9.).

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Wyprawa w góry
(Załącznik 1.8.).

Role grupowe

3. Dyskusja i mini wykład podsumowujący ćwiczenie,
dotyczący procesu grupowego.

2. Przeprowadzenie ćwiczenia Tworzenie się grupy
(Załącznik 1.7.).

1. Poinformowanie uczestników o rozpoczęciu części
merytorycznej szkolenia dotyczącej podstaw procesu
grupowego.

Etapy tworzenia się grupy

Metoda

rundka

ćwiczenie Zmieniam
rolę, ćwiczenie
Dobieram współpracownika, dyskusja,
praca w parach, burza
mózgów, prezentacja,
scenki sytuacyjne,
wykład interaktywny

ćwiczenie Wyprawa
w góry, ćwiczenie
Organizator wesela,
miniwykład, dyskusja,
ćwiczenie Zmieniam
rolę, prezentacja,
psychodrama,
dyskusja, miniwykład,
scenki sytuacyjne

ćwiczenie Tworzenie
się grupy, miniwykład,
dyskusja, prezentacja,
praca w grupach

PARA JAKO SWOISTA GRUPA SPOŁECZNA 180 MIN.

Tematyka (sposób realizacji celu)

slajd tytułowy

markery, flipchart, pokaz slajdów,
kartki z nazwami ról grupowych,
kartki, długopisy

pokaz slajdów, kartki z różnymi
nazwami zawodów i ról społecznych
oraz grupowych: więzień, prawnik,
matka, nauczyciel, lider, czarna
owca itd., szpilki

pokaz slajdów, kartki, długopisy,
gazeta, korki, patyki, kawałki
materiałów, butelki

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

10 min.

w tym:
ćw. 1: 30 min.;
ćw. 2: 35 min.

65 min.,

w tym:
ćw. 1: 30 min.;
ćw. 2: 30 min.

60 min.,

40 min.

Czas
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Cel szkoleniowy

Zapoznanie uczestników
z celami modułu,
programem oraz sprawami organizacyjnymi

Zapoznanie uczestników z podstawami
terenoznawstwa

Lp.

1.

2.

Metoda

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

2. Zalecanym jest, aby prezentacja poszczególnych
zagadnień połączona była z pokazem i elementami
warsztatu, pozwalającymi, aby każdy z uczestników miał
możliwość rozwinąć posiadane umiejętności.

• Przepisy, organizacje związane z górami.

• Zasady etyczne obowiązujące w gronie ludzi gór;

• Biwaki i radzenie sobie w trudnych warunkach;

• Meteorologia: czynniki pogodowe, rodzaje chmur, fronty
atmosferyczne, przewidywanie pogody na podstawie
zjawisk atmosferycznych, wypadki;

• Przewodniki i korzystanie z nich – główne typy
przewodników, korzystanie ze schematów i opisów;

• Orientacja w górach – metody nawigacji w górach
wysokich z wykorzystaniem mapy, kompasu i GPS;

• Przedstawienie podstawowego ekwipunku turysty
górskiego z uzasadnieniem jego przydatności i istotności;

• Zasady poruszania się w eksponowanym terenie skalnym;

1. Przeprowadzenie wykładu interakcyjnego obejmującego
następujące zagadnienia:

Moduł przygotowująco-wędrowny

(ewentualne poprawki).

4. Przypomnienie zasad kontraktu

3. Omówienie spraw organizacyjnych.

2. Prezentacja celów modułu oraz programu.

1. Przedstawienie trenera.

Wprowadzenie do modułu

wykład interakcyjny,
dyskusja, prezentacja połączona
z warsztatem

miniwykład, dyskusja,
prezentacja

pokaz slajdów, flipchart, markery

pokaz slajdów

METODYKA I ETYKA PROWADZENIA GRUPY TURYSTYCZNEJ. ZAGADNIENIA SPRZĘTOWE 240 MIN.

Tematyka (sposób realizacji celu)

MODUŁ 2: Razem na górskim szlaku

200 min.

20 min.

Czas
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Cel szkoleniowy

Sprawdzenie poziomu
wiedzy uczestników
i stopnia zrozumienia
prezentowanych treści

Podsumowanie modułu

Zapoznanie uczestników
z wiedzą na temat
pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach

Sprawdzenie poziomu
wiedzy uczestników
i stopnia zrozumienia
prezentowanych treści

Sprawdzenie poziomu
wiedzy uczestników
i ich reakcji w nagłych
sytuacjach

Lp.

3.

4.

1.

2.

3.

slajd tytułowy

kartki z rozsypanką

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Szybka decyzja
(Załącznik 2.3.).

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Sprawdź się (Załącznik 2.2.).

2. Zalecanym jest, aby prezentacja poszczególnych
zagadnień połączona była z pokazem i elementami
warsztatu, pozwalającymi, aby każdy z uczestników miał
możliwość rozwinąć posiadane umiejętności.

• Udział w akcjach ratunkowych – zachowanie w sytuacji usłyszenia sygnału pomocy, zasady współpracy
z ratownictwem powietrznym.

• Pierwsza pomoc, improwizowane środki transportu.

• Pierwsza pomoc i samopomoc - udzielanie pierwszej
pomocy z uwzględnieniem specyficznych sytuacji
wypadków;

1. Przeprowadzenie wykładu interakcyjnego obejmującego
następujące zagadnienia:

rozsypanka, dyskusja

rozsypanka, dyskusja

wykład interakcyjny,
dyskusja, prezentacja połączona
z warsztatem

treść zadań

kartki z rozsypanką

pokaz slajdów, flipchart, markery,
fantom, apteczka, inne elementy
wyposażenia zaproponowane przez
ratownika medycznego

PIERWSZA POMOC I BEZPIECZNE RADZENIE SOBIE W GÓRACH 240 MIN.

2. Podsumowanie trenera oraz podziękowanie za
współpracę.

rundka

rozsypanka, dyskusja

Metoda

35 min.

15 min.

180 min.

10 min.

10 min.

Czas

NOWA DROGA

1. Podsumowanie szkolenia w formie rundki Z czym dzisiaj
kończę szkolenie?

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Priorytety dla bezpieczeństwa
(Załącznik 2.1.).

Tematyka (sposób realizacji celu)
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Podsumowanie modułu

4.

2. Podsumowanie trenera oraz podziękowanie za
współpracę.

1. Podsumowanie szkolenia w formie rundki Z czym dzisiaj
kończę szkolenie?

Tematyka (sposób realizacji celu)

Zapoznanie uczestników
z celami modułu,
programem oraz sprawami organizacyjnymi.

1.

Zapoznanie uczestników
z istotą wykolejenia
społecznego,
nieprzystosowania
i niedostosowania

Cel szkoleniowy

Lp.

Metoda

rundka

Metoda

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

slajd tytułowy

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

3. Dyskusja Różni ludzie, różne potrzeby (Załącznik 3.2.).

2. Przeprowadzenie wykładu interaktywnego obejmującego
zagadnienia związane z nieprzystosowaniem, niedostosowaniem i wykolejeniem społecznym.

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Wizerunek przestępcy
(Załącznik 3.1.).

Cechy charakterystyczne osób nieprzystosowanych,
niedostosowanych i wykolejonych społecznie – podobieństwa i różnice

4. Przypomnienie zasad kontraktu (ewentualne poprawki).

3. Omówienie spraw organizacyjnych.

2. Prezentacja celów modułu oraz programu.

1. Przedstawienie trenera.

Wprowadzenie do modułu

wykład interakcyjny,
dyskusja

miniwykład, dyskusja,
prezentacja

pokaz slajdów, flipchart,
markery

pokaz slajdów

RYS PSYCHOPEDAGOGICZNY I PRAWNY FUNKCJONOWANIA OSOBY WYKLUCZONEJ SPOŁECZNIE 360 MIN.

Tematyka (sposób realizacji celu)

MODUŁ 3: Specyfika pracy z osobą wykluczoną społecznie

Cel szkoleniowy

Lp.

25 min.

15 min.

20 min.

60 min.

20 min.

Czas

10 min.

Czas
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Zapoznanie
uczestników z wiedzą
na temat zaburzeń
w zachowaniu i zaburzeń
emocjonalnych

2.

Analiza sytuacji prawnej
i psychologicznej
młodocianych w Polsce

4.

Uświadomienie uczestnikom specyfiki pracy
z osobami wykluczonymi
społecznie

Zapoznawanie uczestników ze specyficznymi
przejawami nieprzystosowania społecznego

3.

3. Przeprowadzenie ćwiczenia Wymiar sprawiedliwości
(Załącznik 3.7.).

2. Trener prezentuje nagranie, w którym bohaterami są
młodzi zdemoralizowani ludzie i omawia cechy psychologiczne młodocianych.

1. Trener prowadzi wykład na temat aspektów prawnych
młodocianego w Polsce.

Status prawny młodocianego w Polsce i jego funkcjonowanie w aspekcie psychopedagogicznym

3. Przeprowadzenie ćwiczenia Czy kieruję się stereotypami?
(Załącznik 3.6.). Dyskusja na forum na temat stereotypów.

2. Przeprowadzenie ćwiczenia Asystent rodziny
(Załącznik 3.5.).

1. Trener prowadzi wykład interakcyjny z dyskusją
i pokazem na temat: agresji, przemocy, samobójstwa,
uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Charakterystyka podstawowych objawów nieprzystosowania społecznego

5. Analiza zachowań odbiegających od normy w oparciu
o przykłady uczestników. Dyskusja na forum.

4. Trener wyjaśnia znaczenie pojęć norma i patologia.

3. Przeprowadzenie ćwiczenia Norma czy patologia?
(Załącznik 3.4.).

2. Analiza zaburzeń emocjonalnych na podstawie
konkretnych przypadków w oparciu o klasyfikację zawartą
w tabeli (Załącznik 3.3.).

pokaz slajdów, nagrania
z wypowiedziami narkomanów
i alkoholików, odtwarzacz CD
i DVD, listy samobójców, filmy
edukacyjne: Pod murem, Oni
(płyty DVD – Wyd. RAFAEL) , płyta
Przesłuchanie i diagnoza małego
dziecka (Wyd. Fundacja Dzieci
Niczyje)

Odtwarzacz DVD, płyty DVD Mam
na imię (Wyd. POSTIS)

dyskusja,
wykład interakcyjny,
prezentacja filmu

pokaz slajdów , flipchart, markery,
długopisy, tabelki z cechami
zaburzeń emocjonalnych

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

dyskusja, wykład interakcyjny, prezentacja
filmu i nagrania CD

wykład interakcyjny,
dyskusja, praca
z tekstem, analiza
przypadków

Różnice między zaburzeniami w zachowaniu
i zaburzeniami emocjonalnymi

1. Trener przeprowadza wykład na temat zaburzeń
w zachowaniu i emocjonalnych.

Metoda

Tematyka (sposób realizacji celu)

w tym:
ćw. 1: 5 min.;
ćw. 2: 30 min.;
ćw. 3: 10 min.

45 min.,

w tym:
ćw. 1: 110 min.;
ćw. 2: 35 min.;
ćw. 3: 20 min.

165 min.,

20 min.

10 min.

15 min.

10 min.

5 min.

60 min.

Czas

NOWA DROGA

Rozpoznawanie
i nazywanie zachowań
patologicznych

Cel szkoleniowy

Lp.

242
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Podsumowanie modułu

5.

4. Podsumowanie trenera oraz podziękowanie
za współpracę.

3. Podsumowanie szkolenia w formie rundki Z czym dzisiaj
kończę szkolenie?

Tematyka (sposób realizacji celu)
rundka

Metoda

2.

Zapoznanie uczestników
z celami modułu,
programem oraz sprawami organizacyjnymi

1.

Odczytywanie i nazywanie komunikatów

Zapoznanie uczestników
ze specyfiką komunikaci
werbalnej i niewerbalnej

Zapoznanie uczestników
z podstawami procesu
komunikacji

Cel szkoleniowy

Lp.

Metoda

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

slajd tytułowy

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

3. Dyskusja na temat trudności we właściwym odczytywaniu komunikatów.

2. Analiza konkretnych komunikatów werbalnych
i niewerbalnych przedstawionych na rysunkach i zdjęciach.

1. Trener przeprowadza wykład na temat podziału
komunikacji na werbalną i niewerbalną (Załącznik 4.2.).

Rodzaje komunikacji (werbalna i pozawerbalna)

2. Dyskusja (Załącznik 4.1.).

1. Przeprowadzenie wykładu interaktywnego – rozumienie
terminu komunikacja, schemat, rodzaje i właściwości
komunikacji.

Elementy składowe procesu komunikacyjnego

(ewentualne poprawki).

4. Przypomnienie zasad kontraktu

3. Omówienie spraw organizacyjnych.

2. Prezentacja celów modułu oraz programu.

1. Przedstawienie trenera.

Wprowadzenie do modułu

wykład interakcyjny,
dyskusja, analiza
przypadków

wykład interakcyjny,
dyskusja

miniwykład, dyskusja,
prezentacja

pokaz slajdów, flipchart,
markery, długopisy, rysunki
i zdjęcia ilustrujące komunikaty

pokaz slajdów, flipchart, markery

pokaz slajdów

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA JAKO PODSTAWA WSPÓŁPRACY 360 MIN.

Tematyka (sposób realizacji celu)

MODUŁ 4: Współpraca opiekuna wyprawy z osobą wykluczoną społecznie

Cel szkoleniowy

Lp.

60 min.

70 min.

20 min.

Czas

10 min.

Czas
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Zapoznanie uczestników
z modelami komunikacji

3.

Zapoznawanie
uczestników z barierami
komunikacyjnymi

Zapoznanie uczestników
z założeniami analizy
transakcyjnej

Zapoznanie uczestników
z założeniami metody
Porozumienia Bez
Przemocy

Podsumowanie modułu

4.

5.

6.

7.

3. Podsumowanie trenera oraz podziękowanie za
współpracę.

2. Podsumowanie w formie rundki Najważniejsze dla mnie
zdanie z dzisiejszego szkolenia.

1. Podsumowanie szkolenia – stworzenie Zasad prawidłowej komunikacji (Załącznik 4.8.).

2. Uczestnicy szkolenia opisują swoje dialogi z podopiecznymi, swoje wypowiedzi przeformułują następnie zgodnie
z zasadami PBP.

1. Trener prowadzi wykład interakcyjny połączony z dyskusją
na temat metody PBP (Załącznik 4.7.).

Specyfika pracy w oparciu o zasady PBP

2. Analiza opisanych scenek sytuacyjnych z uwzględnieniem
pozycji nadawcy i odbiorcy komunikatu, rodzaju transakcji.

1. Trener prowadzi wykład interakcyjny połączony z dyskusją
na temat analizy transakcyjnej (Załącznik 4.6.).

Analiza transakcyjna

1. Trener prowadzi wykład interakcyjny połączony
z dyskusją na temat barier komunikacyjnych (Załącznik 4.5.).

Bariery komunikacyjne – ich znaczenie w komunikacji

2. Uczestnicy przedstawiają scenki sytuacyjne obrazujące
przedstawione modele i budują własne komunikaty „Ja”
i FOU (Załącznik 4.3. i 4.4.).

1. Trener prowadzi wykład interakcyjny połączony z dyskusją
na temat modeli komunikacji (komunikaty „Ja” oraz FUO).

Typy komunikacji „Ja”, „Ty”

Tematyka (sposób realizacji celu)

burza mózgów, rundka

dyskusja, wykład
interakcyjny, analiza
przykładów

dyskusja, wykład
interakcyjny, analiza
przykładów

dyskusja, wykład
interakcyjny

wykład interakcyjny,
dyskusja, drama

Metoda

slajd tytułowy, markery, flipchart

pokaz slajdów

pokaz slajdów, opis scenek
sytuacyjnych

pokaz slajdów

pokaz slajdów , flipchart, markery,
długopisy, opisy scenek

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

30 min.

60 min.

60 min.

30 min.

30 min.

Czas

NOWA DROGA

Posługiwanie się
komunikatami „Ja” oraz
FOU

Cel szkoleniowy

Lp.
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Zapoznanie uczestników
z celami modułu,
programem oraz sprawami organizacyjnymi

1.

Uświadomienie
indywidualnego
stylu rozwiązywania
konfliktów

3.

Korzyści i wady
z poszczególnych
stylów rozwiązywania
konfliktów

Umiejętność odróżnienia
różnych rodzajów
konfliktu

2.

Zapoznanie uczestników
z istotą konfliktów

Cel szkoleniowy

Lp.

Metoda

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Zamiana miejsc
(Załącznik 5.5.).

Style rozwiązywania konfliktów

4. Przeprowadzenie ćwiczenia Skutki konfliktu (Załącznik 5.4.).

3. Przeprowadzenie ćwiczenia Ja w konflikcie (Załącznik 5.3.).

2. Trener omawia konflikt w aspekcie „góry lodowej”.

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Rodzaje konfliktów
(Załącznik 5.2.).

Rodzaje konfliktów intrapsychicznych i interpersonalnych

1. Uczestnicy budują definicję konfliktu według schematu
ćwiczenia Czym jest konflikt? (Załącznik 5.1.).

Istota konfliktów

4. Przypomnienie zasad kontraktu (ewentualne poprawki).

3. Omówienie spraw organizacyjnych.

2. Prezentacja celów modułu oraz programu.

1. Przedstawienie trenera.

Wprowadzenie do modułu

dyskusja,
wykład interakcyjny,
praca w grupach, gra
symulacyjna

dyskusja,
analiza przypadków,
praca w grupach,
miniwykład, wykład
interakcyjny, praca
zespołowa

praca w grupach,
burza mózgów,
dyskusja

mini wykład, dyskusja,
prezentacja

kartki, długopisy, flipchart,
markery

80 min.,

flipchart, markery, długopisy,
kartki, szary papier

60 min.

w tym:
ćw. 1: 25 min.;
ćw. 2: 10 min.;
ćw. 3: 25 min.;
ćw. 4: 20 min.

15 min.

20 min.

Czas

kartki, długopisy, flipchart,
markery

pokaz slajdów

KONFLIKTY UWARUNKOWANIA SKUTECZNOŚCI ICH ROZWIĄZANIA 360 MIN.

Tematyka (sposób realizacji celu)

MODUŁ 5: Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
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Cel szkoleniowy

Uświadomienie
konieczności
odpowiedniego doboru
metod rozwiązywania
konfliktów

Umiejętność rozwiązania
konfliktu na drodze
arbitrażu

Umiejętność rozwiązania
konfliktu na drodze
negocjacji i mediacji

Lp.

4.

5.

6.

2. Analiza filmu metodycznego Mediacja w szkole.

1. Trener prowadzi wykład na temat zasad prowadzenia
mediacji.

Mediacja – jej zasady i etapy prowadzenia

3. Przeprowadzenie ćwiczenia Dobry negocjator
(Załącznik 5.8.).

2. Przeprowadzenie ćwiczenia Jestem w roli negocjatora
(Załącznik 5.7.).

i technik negocjacyjnych.

1. Trener prowadzi wykład na temat rodzajów negocjacji

Zasady prowadzenia negocjacji

2. Przeprowadzenie ćwiczenia Jestem sędzią (Załącznik 5.6.).

1. Trener przeprowadza dyskusję na temat arbitrażu,
negocjacji i sądu.

Arbitraż, negocjacje, sąd – podobieństwa i różnice

wykład, scenki
sytuacyjne, dyskusja,
pokaz

pokaz slajdów, kartki z opisami
sytuacji do odegrania oraz
nazwami technik negocjacyjnych,
odtwarzacz DVD, płyta Mediacja
w szkole A. Lewickiej i R. Wawer

flipchart, markery, artykuły
poruszające kwestie społeczne:
Ja chcę mieć moje dziecko
z powrotem, J. Pilipczak, Pani
Domu, nr 33−34, 14−27. VIII. 2000,
s. 12−13; „Porządni panowie”
za seks płacili dzieciom kanapkami,
K. Rogocki, NAJ 49/2002, s. 46−47;
Mój kolega mnie podpalił,
A. Bujnicka, Przyjaciółka, nr 28,
12−18. VII. 2002, s. 10−11; Jak
ja powiem Adasiowi, że zabiłam
jego ojca?, D. Szczepańczyk, Pani
Domu, nr 20, 14. V. 2001, s. 36−37

flipchart, markery, pokaz slajdów

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

w tym:
ćw. 1: 20 min.;
ćw. 2: 20 min.;
ćw. 3: 20 min.;
ćw. 4: 25 min.;
ćw. 5: 25 min.

60 min.,

w tym:
ćw. 1: 15 min.;
ćw. 2: 30 min.

45 min.,

20 min.

Czas

NOWA DROGA

dyskusja, miniwykład

wykład interakcyjny,
dyskusja

Metody rozwiązywania konfliktów – ich pożądana kolejność

1. Trener prowadzi wykład interakcyjny dotyczący metod
rozwiązywania konfliktów i przeprowadza dyskusję na temat
kolejności doboru metod.

Metoda

Tematyka (sposób realizacji celu)
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Podsumowanie modułu

7.

2. Podsumowanie szkolenia przez trenera oraz podziękowanie za współpracę.

1. Podsumowanie szkolenia polegające na wymianie
poglądów i opinii uczestników dotyczących zagadnień
omawianych w ramach modułu 5.

Tematyka (sposób realizacji celu)

Zapoznanie uczestników
z celami modułu,
programem oraz sprawami organizacyjnymi

1.

Zapoznanie uczestników
z zasadami pracy
z osobami wykluczonymi
społecznie

Cel szkoleniowy

Lp.

Metoda

dyskusja

Metoda

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

slajd tytułowy

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

2. Trener robi wykład interakcyjny, w którym przypomina
zasady pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

1. Uczestnicy budują własną klasyfikację zasad pracy
z osobą wykluczoną społecznie – ćwiczenie Bądź dla mnie…
(Załącznik 6.1.).

Klasyfikacja zasad pracy z osobami wykluczonymi

(ewentualne poprawki).

4. Przypomnienie zasad kontraktu

3. Omówienie spraw organizacyjnych.

2. Prezentacja celów modułu oraz programu.

1. Przedstawienie trenera.

Wprowadzenie do modułu

praca w grupach,
burza mózgów,
dyskusja

miniwykład, dyskusja,
prezentacja

kartki, długopisy, flipchart,
markery

pokaz slajdów

SPOSOBY NA UZYSKANIE ZAŁOŻONYCH CELÓW W PRACY Z OSOBAMI WYKLUCZONYMI SPOŁECZNIE 360 MIN.

Tematyka (sposób realizacji celu)

MODUŁ 6: Efektywna praca z osobą wykluczoną społecznie

Cel szkoleniowy

Lp.

10 min.

30 min.

20 min.

Czas

10 min.

Czas
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Cel szkoleniowy

Umiejętność pracy
z osobami wykluczonymi
społecznie różnymi
metodami

Umiejętność
motywowania innych do
działania

Lp.

2.

3.

Podsumowanie ze strony trenera.

Wymiana doświadczeń na forum grupy.

3. Burza mózgów. Uczestnicy podają sposoby i komunikaty
motywujące innych do działania. Następnie prosi ich
o podzielenie się na dwuosobowe grupy i przygotowanie
scenek prezentujących motywowanie innych do działania.
Zamieniają się rolami.

2. Przeprowadzenie ćwiczenia Przypominajka
(Załącznik 6.6.).

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Dlaczego nie…
(Załącznik 6.5.).

Wzajemne wsparcie

4. Prezentacja schematu: Różne poziomy funkcjonowania
i ich wzajemne oddziaływanie (Załącznik 6.4.) – dyskusja.

3. Przeprowadzenie ćwiczenia Toksyczne przekonania
(Załącznik 6.3.).

dyskusja, wykład
interakcyjny, praca
w grupach, burza
mózgów

dyskusja,
praca w grupach,
praca indywidualna,
miniwykład

Metoda

kartki, długopisy, flipchart,
markery, materiały przygotowane
przez trenera (zał.6.6).

flipchart, markery, długopisy,
kartki

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

w tym:
ćw. 1: 35 min.;
ćw. 2: 25 min.;
ćw. 3: 40 min.

100 min.,

w tym:
ćw.1: 10 min.;
ćw. 2: 30 min.;
ćw. 3: 30 min.;
ćw. 4: 30 min.

100 min.,

Czas

NOWA DROGA

2. Przeprowadzenie ćwiczenia Pomóż sobie, pomożesz
innym (Załącznik 6.2.).

1. Trener prowadzi dyskusję na temat metod pracy
z uczestnikiem wyprawy.

Charakterystyka metod w pracy z osobami wykluczonymi

Tematyka (sposób realizacji celu)
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Cel szkoleniowy

Uświadomienie
konieczności indywidualizowania pracy
z osobami wykluczonymi
społecznie

Podsumowanie modułu

Lp.

4.

5.

2. Podsumowanie szkolenia trenera oraz podziękowanie za
współpracę.

1. Podsumowanie szkolenia polegające na wymianie
poglądów i opinii uczestników dotyczących zagadnień
omawianych w ramach modułu 5.

Pozostali uczestnicy starają się ją zinterpretować i wymyślić
zakończenie, dzieląc się na 3 zespoły. Dyskusja na forum
i prezentacja zakończeń. Podsumowanie.

3. Jeden z uczestników odczytuje treść bajki.

2. Trener przeprowadza dyskusję na temat masek, które
nosimy na co dzień i które utrudniają nam wzajemne
poznanie się.

1. Trener prowadzi krótki wykład interakcyjny dotyczący
różnic indywidualnych.

Role, które przybieramy

Tematyka (sposób realizacji celu)

dyskusja

wykład interakcyjny,
dyskusja

Metoda

slajd tytułowy

flipchart, markery, tekst bajki
L. Kołakowskiego Piękna twarz
w interpretacji E. Nowel

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

15 min.

w tym:
ćw. 1: 10 min.;
ćw. 2: 15 min.;
ćw. 3: 50 min.

75 min.,

Czas
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2.

Zapoznanie uczestników
z celami modułu,
programem oraz sprawami organizacyjnymi

1.

Rozwój umiejętności
empatycznych

Uświadomienie
konieczności pracy nad
własnym rozwojem

4. Na zakończenie ćwiczeń uczestnicy podejmują dyskusję
na temat tego, jakie funkcje pełni empatia w życiu i w pracy
opiekuna wyprawy.

3. Przeprowadzenie ćwiczenia Co byś zrobił, gdybyś..?
(Załącznik 7.1.3.).

2. Przeprowadzenie ćwiczenia Niedokończony rysunek
(Załącznik 7.1.2.)

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Wczuj się w…
(Załącznik 7.1.1.)

Empatia – jej funkcje w życiu osobistym i zawodowym

1. Trener przeprowadza z uczestnikami kilka wybranych
przez nich testów psychopedagogicznych, określających
poziom ich kompetencji społecznych i je interpretuje.

Diagnozowanie zasobów i deficytów opiekunów wyprawy

4. Przypomnienie zasad kontraktu (ewentualne poprawki)

3. Omówienie spraw organizacyjnych

2. Prezentacja celów modułu oraz programu

1. Przedstawienie trenera

Wprowadzenie do modułu

Metoda

dyskusja, praca
w grupach,
interakcyjny, ekspresja
plastyczna

praca własna, praca
z tekstem, dyskusja

miniwykład, dyskusja,
prezentacja

KOMPETENCJE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 360 MIN.

Tematyka (sposób realizacji celu)

treść wiersza Kamili Sobury –
dziewczyny chorej na anoreksję,
pt. To się nazywa uczucie,
z tomiku Kształt jesieni (K. Sobury,
OW STON2 Kielce 1999, s. 81);
fragment wiersza Andrzeja Bursy
pt. Obrona żebractwa, ze zbioru
esejów J. Marxa Legendarni
i tragiczni (ALFA Warszawa 1998,
s. 73); kredki; rysunki, kartki,
długopisy, kartki z rysunkami

kartki, długopisy, flipchart,
markery, kwestionariusze ankiet
(np. IRI M. Davisa, Inwentarz
A-A, KUS A. Goldsteina, SGZ
A. Lewickiej-Zelent)

pokaz slajdów

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

w tym:
ćw. 1: 15 min.;
ćw.2: 20 min.;
ćw. 3: 20 min.

55 min.,

45 min.

20 min.

Czas

NOWA DROGA

Diagnoza zasobów
i deficytów osobowych
uczestników

Cel szkoleniowy

Lp.

MODUŁ 7: Kompetentny opiekun wyprawy
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Cel szkoleniowy

Rozwój asertywności

Rozwój umiejętności
szybkiego podejmowania decyzji

Rozwój umiejętności
radzenia sobie ze
stresem

Lp.

3.

4.

5.

3. Na zakończenie ćwiczeń uczestnicy podejmują dyskusję
na temat tego, jakie funkcje pełni umiejętność radzenia
sobie ze stresem w życiu i w pracy opiekuna wyprawy.

2. Przeprowadzenie ćwiczenia Relaksujmy się (Załącznik
7.4.2.).

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Miejsce stresu
(Załącznik 7.4.1.).

Znaczenie innych kompetencji osobowych w pracy
z innymi ludźmi

4. Na zakończenie ćwiczeń uczestnicy podejmują dyskusję
na temat tego, jakie funkcje pełni umiejętność szybkiego
podejmowania decyzji w życiu i w pracy opiekuna wyprawy.

3. Przeprowadzenie ćwiczenia Co Ty na to?
(Załącznik 7.3.3.).

2. Przeprowadzenie ćwiczenia Wzmacniacze
(Załącznik 7.3.2.).

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Zgadzam się – nie zgadzam
się (Załącznik 7.3.1.).

Znaczenie innych kompetencji osobowych w pracy
z innymi ludźmi

4. Na zakończenie ćwiczeń uczestnicy podejmują dyskusję
na temat tego, jakie funkcje pełni asertywność w życiu
i w pracy opiekuna wyprawy.

3. Przeprowadzenie ćwiczenia jestem asertywny?
(Załącznik 7.2.3.).

2. Przeprowadzenie ćwiczenia Moje prawo
(Załącznik 7.2.2.).

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Czym jest asertywność?
(Załącznik 7.2.1.).

Asertywność – respektowanie praw: własnych i partnerów

Tematyka (sposób realizacji celu)

dyskusja, praca własna

dyskusja, praca
w grupach, burza
mózgów, linia

dyskusja, mini wykład,
scenki sytuacyjne

Metoda

kartki, długopisy, kredki, karteczki
samoprzylepne, markery, flipchart

flipchart, markery, kartki
z tematami do omawiania, kreda

kartki, długopisy, flipchart,
markery

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

w tym:
ćw. 1: 20 min.;
ćw. 2: 30 min.

50 min.,

w tym:
ćw. 1: 30 min.,;
ćw. 2: 20 min.;
ćw. 3: 20 min.

70 min.,

w tym:
ćw. 1: 20 min.;
ćw. 2: 5 min.;
ćw. 3: 20 min.

45 min.,

Czas
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Cel szkoleniowy

Uświadamianie
potrzeby postępowania
moralnego

Podsumowanie modułu

Lp.

6.

7.

2. Podsumowanie szkolenia przez trenera oraz podziękowanie za współpracę.

1. Podsumowanie szkolenia polegające na wymianie
poglądów i opinii uczestników dotyczących zagadnień
omawianych w ramach modułu 5.

4. Na zakończenie ćwiczeń uczestnicy podejmują dyskusję na
temat moralności w życiu i w pracy opiekuna wyprawy.

3. Przeprowadzenie ćwiczenia Osąd moralny
(Załącznik 7.5.3.).

dyskusja

dyskusja, praca
w grupach, scenki
sytuacyjne

Metoda

slajd tytułowy

flipchart, markery, magnesy,
karteczki samoprzylepne,
długopisy, karteczki z tematami
do odegrania

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

10 min.

w tym:
ćw. 1: 20 min.;
ćw. 2: 25 min.;
ćw. 3: 20 min.

65 min.,

Czas

NOWA DROGA

2. Przeprowadzenie ćwiczenia Piramida moralności
(Załącznik 7.5.2.).

1. Przeprowadzenie ćwiczenia Moralny-niemoralny
(Załącznik 7.5.1.).

Etyczny wymiar współpracy z osobami wykluczonymi
społecznie

Tematyka (sposób realizacji celu)
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Odczytywanie
i nazywanie własnych
deficytów przez
uczestników szkolenia

Zapoznanie uczestników
z zasadami przekazywania informacji zwrotnych

2.

3.

4.

Wypracowanie własnej
metody pracy przez
uczestnika z osobą
wykluczoną społecznie

1.

Podsumowanie modułu

Przekazywanie
i odczytywanie
informacji zwrotnych

Cel szkoleniowy

Lp.

2. Odgrywanie przedstawionych sytuacji w parach.

1. Każdy uczestnik przedstawia własną propozycję
współpracy z osobą wykluczoną społecznie.

Propozycja indywidualnej współpracy z osobami
wykluczonymi

3. Podsumowanie szkolenia przez trenera oraz podziękowanie za współpracę.

2. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych szkolenia.

1. Podsumowanie szkolenia – przekazanie informacji
zwrotnych innym uczestnikom oraz trenerowi
(Załącznik 8.4.).

3. Dyskusja (Załącznik 8.3.).

2. Uczestnicy przedstawiają scenki sytuacyjne, podczas
których przekazują i odbierają informacje zwrotne.

1. Trener prowadzi wykład interakcyjny połączony z dyskusją
na temat zasad przekazywania informacji zwrotnych

Wymiana informacji zwrotnych między uczestnikami
a trenerem

3. Dyskusja (Załącznik 8.2.).

2. Analiza własnych obszarów deficytowych przez
uczestników szkolenia.

1. Trener przypomina obszary deficytowe wychowawców
w zakresie pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Obszary deficytowe „opiekuna wyprawy”

3. Dyskusja (Załącznik 8.1.).

Metoda

wykład interakcyjny,
dyskusja, drama

wykład, dyskusja,
analiza przypadków

dyskusja, drama

POTENCJAŁ PRACY OPIEKUNA WYPRAWY 180 MIN.

Tematyka (sposób realizacji celu)

kartki, długopisy, ankieta
ewaluacyjna

pokaz slajdów

pokaz slajdów, kartki, długopisy

Zasoby, pomoce
dydaktyczne

MODUŁ 8: Analiza własnego potencjału w pracy z osobami wykluczonymi społecznymi

30 min.

60 min.

30 min.

60 min.

Czas
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ZAŁĄCZNIKI

Załączniki
Załączniki do modułu 1
Załącznik 1.1
Prezentacja trenera zgodnie z instrukcją


Imię i nazwisko



Wykształcenie i wykonywany zawód



Kompetencje społeczno-zawodowe



Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi
wykluczeniem społecznym oraz doświadczenia trenerskie

Załącznik 1.2
Prezentacja celów i programu szkolenia


Prezentacja celu głównego i celów szczegółowych szkolenia (pokaz slajdów,
miniwykład)



Omówienie programu szkolenia w aspekcie ośmiu modułów – na wstępie omawiamy zarys całego programu, a następnie szczegółowy program dnia pierwszego



Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji dotyczącej trenerów prowadzących
zajęcia



Udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników szkolenia

Załącznik 1.3
Moje potrzeby i obawy (diagnoza obaw i oczekiwań związanych ze szkoleniem)


Trener rozdaje uczestnikom po dwie karteczki: żółtą i czerwoną.



Trener prosi, aby każdy z uczestników na żółtej karteczce zapisał swoje obawy
związane ze szkoleniem, a na czerwonej – oczekiwania wobec szkolenia i trenera.
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Trener zbiera karteczki i na forum odnosi się do anonimowych wypowiedzi
uczestników w kontekście programu szkolenia oraz jego aspektów organizacyjnych.

Załącznik 1.4
Zajęcia integracyjne

1 Jestem wartościowym człowiekiem…
Każdy z uczestników przedstawia się, wymieniając swoje imię, mówiąc o swoich doświadczeniach zawodowych, kończąc zdanie „Jestem wartościową/wym kobietą/mężczyzną…”
oraz przekazując „ciekawostkę” na swój temat.

2 Kto tak jak Ja…
1. Uczestnicy siedzą w kole. Prowadzący stoi w środku koła i wypowiada zdanie: „Kto
tak jak Ja… np. lubi lato”.
2. Uczestnicy, którzy lubią lato muszą zmienić miejsce siedzenia. Nie mogą usiąść na
sąsiednim krześle. Osoba, której zabraknie krzesła stoi na środku i wypowiada swoje
zdanie. Powtarzamy to kilkakrotnie.

3 O sobie
1. Każdy ma 5 minut na wymyślenie kilku zdań dotyczących swojej osoby, swojego życia, upodobań itp. Połowa zdań powinna być prawdziwa, druga połowa wymyślona.
2. Uczestnicy zapisują zdania na kartce.
3. Na przemian każda osoba z pary czyta jedno zdanie dotyczące siebie (będące
prawdą lub fałszem), natomiast druga osoba szybko decyduje, czy stwierdzenie jest
prawdziwe.

4 Poznaj mnie
1. Trener rozdaje uczestnikom karty pracy Poznaj mnie.
2. Zadaniem uczestników jest wpisanie następujących informacji:
POZNAJ MNIE
Lubię robić następujące rzeczy:
1. .......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
– Wartość, którą cenię najbardziej to ...........................................................................
– Człowiek, którego podziwiam to ...............................................................................
– Gdybym mógł zmienić coś w sobie, byłoby to ..........................................................,
ponieważ ...................................................................................................................
– Moim największym marzeniem jest ..........................................................................
– Moją największą zaletą jako przyszłego pedagoga specjalnego jest ..........................

ZAŁĄCZNIKI

4. Prowadzący zbiera karty i tasuje je.
5. Uczestnicy losują po jednej karcie. Próbują odgadnąć, kto daną kartę uzupełniał,
a następnie podpisują ją imieniem i nazwiskiem właściciela.
6. Dokonuje się sprawdzenia udzielonych odpowiedzi poprzez odczytanie nazwiska
wytypowanej osoby oraz informacji zawartych w karcie.
7. W przypadku błędnego wyboru dana osoba uzasadnia swą odpowiedź. Odpowiada
na pytanie: Czym kierowałeś się przy wyborze właściciela karty?

5 Anons
1. Trener wprowadza uczestników w sytuację: „Wyobraźcie sobie, że jesteście kandydatami na opiekunów wyprawy i ubiegacie się o tę funkcję. Jestem osobą dokonującą
wyboru kandydata, czyli Waszym potencjalnym pracodawcą i mogę zatrudnić tylko
dwie osoby spośród Was. Napiszcie anonse reklamujące Was jako „idealnych”
opiekunów wyprawy”, abym mogła dokonać właściwego doboru pracowników.
Spróbujcie w ogłoszeniu zaprezentować cechy, które można wykorzystać w proponowanej pracy.
2. Prowadzący zbiera anonse.
3. Każdy z uczestników losuje jeden anons, odczytuje jego treść oraz próbuje odgadnąć, kim jest autor ogłoszenia.
4. Dana osoba zwraca się do twórcy ogłoszenia: Myślę, iż Twój anons ...............
5. Uczestnicy otrzymują kartki, na których anonimowo wpisują osobę, której anons
wybraliby jako najlepszy.
6. Trener ogłasza wynik konkursu.

Załącznik 1.5
Zasady współpracy w grupie


Uczestnicy odpowiadają na pytanie o to, czego potrzebują, aby móc efektywnie
pracować w grupie. Praca odbywa się na zasadzie burzy mózgów.



Trener zapisuje zgłoszone zasady na flipcharcie.

Załącznik 1.6
Kontrakt między opiekunem wyprawy a podopiecznym


Trener omawia zasady pracy z grupą osób wykluczonych społecznie w oparciu
o zawarty z nimi kontrakt.



Trener omawia podstawowe zasady konstruowania kontraktu (sposób przekształcania wypowiedzi uczestników).



Analizuje przykłady reakcji młodzieży na sytuacje łamania zasad zawartych
w kontrakcie.



Dyskusja na temat wykorzystania kontraktu w pracy opiekuna wyprawy.
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Załącznik 1.7
Tworzenie się grupy


Trener dzieli uczestników na trzy grupy (uczestnicy odliczają do trzech).



Zadaniem każdej z grup jest wykonanie zabawki z przedmiotów, jakie otrzymają.



Po wykonaniu zadania trener prosi o określenie roli każdego z uczestników
w wykonywaniu zabawki.



Dyskusja na temat etapów tworzenia się grupy.



Trener przeprowadza miniwykład w oparciu o prezentację dotyczącą etapów
tworzenia się grupy.



Uczestnicy zostają podzieleni na pary.



Każda z par zastanawia się, jakie emocje towarzyszą uczestnikom na poszczególnych etapach tworzenia się grupy oraz korzyściami i zagrożeniami związanymi
z przebywaniem na danym etapie procesu grupowego.



Prezentacja wyników pracy par na forum i dyskusja na ten temat w kontekście
wyprawy opiekuna z osobą wykluczoną społecznie.

Załącznik 1.8
Wyprawa w góry


Uczestnicy siedzą na stolikach ustawionych w kwadrat.



Prowadzący zapoznaje uczestników z ich sytuacją. Prosi o postawienie się w roli
osoby, którą wylosowali.



Uczestnicy przypinają do ubrania, w widocznym miejscu, kartki z rolami.
OPIS SYTUACJI
Jesteście laureatami konkursu telewizyjnego, w którym nagrodą była wycieczka
w Alpy. W trakcie Waszej wspinaczki osunęła się skała i spadliście na półkę skalną.
Wasz przewodnik skontaktował się przez motorolę z ośrodkiem ratowniczym.
Pomoc nadejdzie za około godzinę. Półka, na której znajdujecie się, odrywa się
od skały. Nie wiadomo, czy pomoc nadejdzie we właściwym czasie – być może.
Musicie odciążyć półkę. Zrzuciliście w przepaść cały swój bagaż. Wybierzcie 5 osób
spośród Was, które powinny skoczyć w otchłań, aby uratować pozostałych. A może
ktoś sam zdecyduje się na samobójczy krok? Macie 20 min. na podjęcie decyzji.



Uczestnicy spontanicznie odgrywają wylosowane role.



Przerwanie gry. Uczestnicy „wychodzą z ról”.



Dyskusja i analiza sytuacji problemowej z uwzględnieniem funkcji ról grupowych
(szczególnie pod kątem potrzeb i emocji, własnych oraz innych ludzi).

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1.9
Organizator wesela


Uczestnicy losują kartki, na których podane są nazwy ról grupowych: lider,
gwiazda, czarna owca, ekspert, bierny, przeciwnik, cierpiętnik, moralista, błazen,
quasi-terapeuta.



Zadaniem uczestników jest zorganizowanie przyjęcia weselnego (harmonogramu
prac) bez znajomości ról poszczególnych osób.



Uczestnicy próbują zgadnąć, jakie role wylosowały poszczególne osoby.



Dyskusja na temat dopasowania roli do osoby.



Trener podsumowuje ćwiczenie, omawiając dokładnie funkcje poszczególnych ról
grupowych, zwracając uwagę na aspekt pracy opiekuna wyprawy.

Załącznik 1.10
Zmieniam rolę


Uczestnicy zostają podzieleni na pary.



Każdy losuje karteczkę z nazwą roli grupowej.



Zadaniem każdej z par jest odegranie scenek sytuacyjnych z udziałem opiekuna
wyprawy i podopiecznego, uwzględniając wylosowaną rolę.



Po odegraniu scenki każdy z uczestników wybiera rolę, która najlepiej mu odpowiada i pary ponownie odgrywają scenki.



Trener przeprowadza dyskusję na temat odpowiedniego dobrania roli do osoby
i funkcji opiekuna wyprawy.

Załącznik 1.11
Dobieram współpracownika


Na zasadzie wykładu interaktywnego z dyskusją trener omawia czynniki warunkujące współpracę w grupie (szczególnie dwuosobowej).



Na flipcharcie trener zapisuje czynniki ułatwiające i utrudniające współpracę
partnerów.



Trener prosi uczestników, aby zapisali na kartkach imię osoby z grupy, z którą
chcieliby współpracować w parze, uzasadniając jednym zdaniem swój wybór.



Uczestnicy do podpisanych imieniem i nazwiskiem kopert wkładają swoje kartki.



Na podstawie dyskusji na flipcharcie zostają spisane uwarunkowania współpracy
parterów.



Trener prosi uczestników o zwracanie uwagi na aspekty wyróżnione w pracy
z podopiecznymi w trakcie wyprawy.
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Załączniki do modułu 2
Załącznik 2.1
Priorytety dla bezpieczeństwa


Uczestnicy dostają rozsypankę z kilkoma stwierdzeniami.



Prowadzący informuje ich, że mają je uporządkować, tworząc własną listę
priorytetów.



Uczestnicy kolejno prezentują, co ich zdaniem należy zrobić, aby zapewnić sobie
bezpieczeństwo na szlaku.



Omówienie ćwiczenia z komentarzem prowadzącego.

Twierdzenia do uporządkowania:


Przed wyjściem w góry dokładnie przestudiuj mapę i zasięgnij informacji o terenie
(np. w Internecie, przewodnikach turystycznych).



W miejscu ostatniego pobytu zostaw wiadomość, którędy idziesz i kiedy masz
zamiar dotrzeć na miejsce.



W góry wychodź wcześnie rano, abyś zdążył do celu przed zmrokiem. Zakładaj co
najmniej dwugodzinny zapas czasowy na nieprzewidziane sytuacje na szlaku.



Ubierz się odpowiednio do pory roku i weź ze sobą nieprzemakalne okrycie
i zapasową odzież.



Nie schodź nigdy ze znakowanego szlaku turystycznego. Pod żadnym pozorem nie
skracaj sobie w ten sposób drogi.



Gdy zbłądziłeś, cofnij się drogą, którą dotychczas podążałeś.



Zabierz ze sobą małą apteczkę, która nie zabierze wiele miejsca w plecaku.



Dla własnego bezpieczeństwa korzystaj z informacji, które możesz zawsze uzyskać
w stacji centralnej GOPR – idź lub zadzwoń.



Wiadomość o wypadku zgłoś do najbliższej stacji ratunkowej GOPR lub w schronisku.



Jeśli posiadasz telefon komórkowy i wychodzisz w góry, zapisz numer alarmowy.
Numerem alarmowym międzynarodowym jest 112. Numerem alarmowym TOPR
jest 601 100 300, posługujemy się nim we wszystkich polskich górach. Jeśli masz
jakieś pytania do TOPR-u związane z bezpieczeństwem to skorzystaj z numeru
18 201 47 31.



Jeśli nie posiadasz telefonu lub w danym miejscu nie ma zasięgu, to pamiętaj
o następującej zasadzie: sygnał alarmowy to jakikolwiek sygnał optyczny lub
akustyczny powtarzany 6 razy na minutę (co 10 sekund), po czym następuje jedna
minuta przerwy. Odpowiedź o zrozumieniu sygnału to taki sam sygnał lecz 3 razy
na minutę, po czym następuje 1 minuta przerwy.



W razie przylotu śmigłowca ratunkowego jedna osoba powinna stanąć w pozycji
wyprostowanej, z uniesionymi do góry rękami. Sylwetka powinna tworzyć literę Y

ZAŁĄCZNIKI

(Yes). Gdy pomoc jest niepotrzebna, jedną rękę unosimy do góry, drugą pozostawiamy opuszczoną wzdłuż tułowia.


Wszyscy uczestnicy wędrówki powinni mieć ze sobą kontakt wzrokowy.



Towarzysz wędrówki powinien wiedzieć, jakim szlakiem aktualnie podążacie i znać
miejsce docelowe aktualnego etapu trasy.



Zatrzymaj się co jakiś czas, aby sprawdzić stan kondycyjny towarzysza wyprawy.

Załącznik 2.2
Sprawdź się


Prowadzący rozdaje test.



Uczestnicy kolejno prezentują odpowiedzi. Każda z nich opatrzona jest komentarzem prowadzącego z objaśnieniem, dlaczego pozostałe były nieprawidłowe.



Omówienie ćwiczenia z komentarzem prowadzącego.

Test

1 Jeśli w trakcie wędrówki nabawisz się pęcherzy, to:
a) Zakleisz je plastrem
b) Przekłujesz, aby mniej bolały

2 W przypadku skrajnego zmęczenia towarzysza:
a) Okryjesz go ciepłym kocem
b) Wymasujesz mu mięśnie
c) Podasz ciepły osłodzony napój z solami mineralnymi i węglowodanami
d) Zrobisz przerwę w marszu

3 Gdy złapie cię skurcz mięśni:
a) Zmniejszysz tempo marszu
b) Delikatnie wymasujesz mięśnie
c) Odpoczniesz
d) Będziesz pić dużo płynów

4 Podejrzewając udar słoneczny, zalecanym będzie:
a) Schładzanie głowy i karku
b) Przeczekanie, aż ustanie ból głowy i inne objawy

5 W przypadku złamania:
a) Unieruchomisz miejsce złamania i sąsiednie stawy
b) Odsłonisz miejsce urazu
c) Zrobisz prowizoryczny opatrunek, np. chustą
d) Zabezpieczysz ranę jałowym opatrunkiem
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6 Podejrzewając zwichnięcie czy skręcenie:
a) Unieruchomisz staw wraz z sąsiednimi kośćmi
b) Przyłożysz zimny okład
c) Intensywnie rozmasujesz obolałe miejsce
d) Spróbujesz rozchodzić ból

7 Jeśli zabłądzisz:
a) Szybko zdecydujesz się odnośnie kierunku marszu i postarasz się odnaleźć drogę
przed zmrokiem
b) Głośno wołasz o pomoc
c) Starasz się odnaleźć znajomy punkt na trasie – mijany przez ciebie wcześniej

8 Numerem pod który zadzwonisz, jeśli zgubisz się na szlaku, będzie:
a) 997
b) 112
c) 111

9 Sygnał wzywający pomocy to:
a) Sygnał optyczny/akustyczny powtarzany 10 razy na minutę (co 6 sekund), po czym
następuje pół minuty przerwy.
b) Sygnał optyczny/akustyczny powtarzany 6 razy na minutę (co 10 sekund), po czym
następuje jedna minuta przerwy.
c) Sygnał optyczny/akustyczny powtarzany 30 razy na minutę (co 2 sekundy), po czym
następują dwie minuty przerwy.

10 Alarmując śmigłowiec ratunkowy o potrzebie udzielenia pomocy:
a) Staniesz w pozycji wyprostowanej, z uniesionymi do góry rękami
b) Będziesz energicznie machać rękoma, podskakiwać, aby mieć pewność, że zostaliście zauważeni
c) Machasz jedną ręką, a drugą starasz się czegoś przytrzymywać, aby zadbać o własne
bezpieczeństwo

11 Na nogi założysz:
a) Wygodne addidasy
b) Dobrze rozchodzone sandały
c) Buty trekkingowe

12 Włożysz na siebie:
a) Wygodny bawełniany dres
b) Rybaczki i bluzę dresową
c) Dużo warstw ubrań, wystrzegając się zakładania bawełny
Odpowiedzi: 1a, 2abcd, 3abcd, 4a, 5ad, 6ab, 7c, 8b, 9b, 10a, 11c, 12c.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 2.3
Szybka decyzja


Uczestnicy dzielą się na dwuosobowe grupy i losują tekst scenki.



Prowadzący informuje ich, że mają przedstawić daną sytuację grupie, uwzględniając w szczególności to, jak by się zachowali.



Prezentacja następuje bezpośrednio po wylosowaniu – bez możliwości konsultacji
w grupie, aby sprawdzić jak najbardziej prawdopodobną reakcję w poszczególnych
sytuacjach.



Możliwa druga runda, aby każdy mógł przedstawić własne zachowanie co najmniej
w jednej nagłej sytuacji.



Omówienie ćwiczenia z komentarzem prowadzącego.

Zadania:


Nagle, 3 m przed wami, na szlaku pojawia się niedźwiedź.



Gubicie drogę, nie działa żaden sprzęt techniczny, jakie punkty orientacyjne
obierzesz?



Nagle rozpętała się burza, jaka pozycja zapewni wam bezpieczeństwo?



W waszym kierunku biegnie niedźwiedź.



Jednego z was ukąsił wąż.



Jednemu z was odkleiła się podeszwa od buta.



Towarzysz podróży przypuszcza, że skręcił nogę.



Na szlaku spotykacie psa, który dziwnie się zachowuje – wygląda, że potrzebuje
pomocy.



Na szlaku spotykacie samotnie podróżującego mężczyznę – nie ma żadnego
bagażu i pyta, czy może się do was przyłączyć.



Towarzysz przewrócił się i ma otwarte złamanie nogi.



Jak uchronisz się przed piorunem?



Przed wami pojawia się wilczyca z młodym.



Na szlaku spotykacie małego niedźwiadka.



Niedźwiedź zaatakował wasz namiot.

Załączniki do modułu 3
Załącznik 3.1
Wizerunek przestępcy


Trener dzieli uczestników na 3-osobowe grupy i wyjaśnia, na czym polegać będzie
ich zadanie.



Każda z grup dostaje kartkę i kredki.
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Uczestnicy proszeni są o narysowanie portretu przestępcy, osoby nieprzystosowanej społecznie, osoby wykolejonej społecznie.



Grupy prezentują swoje prace, uzasadniając poszczególne elementy wizerunku.



Układamy wszystkie powstałe rysunki obok siebie i staramy się wspólnie znaleźć
podobieństwa.



Podsumowanie – trener komentuje stworzone wizerunki.

Załącznik 3.2
Różni ludzie, różne potrzeby


Trener dzieli uczestników na 3 grupy. Zadaniem każdej z nich jest sporządzenie listy
cech osobowości i zachowania charakterystyczne dla osoby: nieprzystosowanej
społecznie/niedostosowanej społecznie/wykolejonej społecznie.



Poszczególne grupy prezentują wyniki swojej pracy.



Trener omawia różnice między pojęciami, obrazując, jakie zachowania będą
charakterystyczne dla poszczególnych osób.



Uczestnicy konfrontują własne cechy z cechami wymienionymi przez trenera.



Na forum zostaje przeprowadzona dyskusja na temat zaobserwowanych różnic.



Podsumowanie.

Załącznik 3.3
Zaburzenia w zachowaniu a zaburzenia emocjonalne


Trener wyjaśnia na czym polega zaburzenie w zachowaniu, zaburzenie emocjonalne i zachowanie buntowniczo-opozycyjne oraz prosi uczestników o podanie
własnych przykładów na poparcie przedstawionych teorii.



Trener omawia rodzaje zaburzeń emocjonalnych i prosi uczestników o podanie
własnych przykładów na poparcie przedstawionych teorii.



Uczestnicy analizują otrzymane tabele, z charakterystycznymi cechami zaburzeń
emocjonalnych.



Uczestnicy wskazują konkretne metody pracy z osobami z określonymi zaburzeniami.



Trener przeprowadza dyskusję na temat tego, czym jest norma i patologia
w zachowaniu.



Dyskusja na temat zaburzeń, w oparciu o przykłady podane z życia uczestników.

ZAŁĄCZNIKI

Tabela z opisem zaburzeń
Rodzaj
zaburzenia

Przyczyny

Objawy

Terapia

Nadpobudliwość
psychoruchowa

• Niekonsekwencja
wychowawcza

• Niepokój
psychoruchowy
• Ruchliwość
• Ruchy zbędne
• Częste zmiany postawy
• Zaburzenia uwagi
• Niecierpliwość
• Gwałtowność
• Impulsywność
• Brak kontroli zachowań

• Cierpliwość
• Zaplanowany schemat
dnia i zajęć
• Przeplatanie zajęć ruchowych i uspokajających
• Zmniejszanie nieukierunkowanych wyładowań
ruchowych, zbędnych
odruchów i mimowolnych
reakcji
• Wyeliminowanie uwagi
mimowolnej i nietrwałości
zainteresowań
• Stosujemy zasadę
stopniowania trudności,
rozpoczynamy od zajęć
krótko trwających

Dzieci nerwicowe

• Urazy
psychiczne
• Sytuacje
trudne
• Uszkodzenia
CUN

• Stały niepokój, lęk
• Napięcia
• Mechanizmy obronne
• Fobie
• Mała odporność na
stres
• Nadwrażliwość
• Trudności adaptacyjne
• Bierność
• Skłonność do płaczu
• Unikanie kontaktów
• Niepewność siebie
• Kontrola zewnętrzna
• Moczenie pierwotne
i wtórne
• Zmienność nastroju
• Drażliwość
• Niechęć do nauki
• Zaburzenia łaknienia
• Jąkanie
• Tiki

• Obniżanie poziomu
napięcia
• Treningi samooceny
• Praca wychowawcza
z rodzicami
• Rozwijanie zainteresowań
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Rodzaj
zaburzenia

Przyczyny

Objawy
Zahamowanie emocjonalne

a.
Zmotywowane
– napięte

• Silny
związek
z matką

• Skrupulatność
• Lęk
• Wycofanie
w sytuacjach
nieznanych
• Naturalność w domu

b.
Podporządkowane – uległe

• postawy
wymagające
• nieufność
wobec
dorosłych
• Słaba więź
z matką

• Małomówność
• Bycie grzecznym
• Uczynność
• Nieśmiałość
• Lękliwość

c.
Obniżona
samoocena
– zrezygnowanie

• Nadmierny
krytycyzm
• Odrzucenie
• Deprecjonowanie
wartości
dziecka

• Bierność
• Niskie poczucie
wartości
• Nie podejmowanie
zadań
• Brak wiary w sukces
• Powolność
• Przygnębienie
• Wrażliwość na
krytykę
• Płaczliwość
• Częste prośby
o pomoc
• Bezradne

d.
Nadwrażliwość
– asteniczność

• Rodziny
rozbite,
nieszczęśliwe
• Rodzice
neurotyczni, lękowi

• Skrytość
• Brak ekspresyjności
• Odczuwanie
„inności”
• Unikanie kontaktów
• Męczenie się
hałasem
• Preferowanie zabaw
indywidualnych

Terapia

ZAŁĄCZNIKI

Rodzaj
zaburzenia

Przyczyny

Dzieci obojętne
uczuciowo

Objawy

Terapia

• Nieumiejętność
nawiązywania
kontaktów
• Brak
współodczuwania
• Brak mimiki
• Unikanie kontaktu
wzrokowego
• Odtrącanie przyjaźni
• Złośliwość
• Wrogie nastawienie
• Powierzchowne
kontakty

Kontakt z jedną osobą:
• oswajanie (życzliwa
obecność)
• porozumienie
emocjonalno-mimiczne
• tworzenie więzi
emocjonalnej

Załącznik 3.4
Norma czy patologia?


Uczestnicy proszeni są o udzielenie odpowiedzi – stwierdzenie czy ich zdaniem
wymienione zachowanie jest normalne, czy jest już patologią:
– małżeństwo w wieku 16 lat;
– pobicie współwięźnia za to, że usiadł przy stole;
– zakaz używania telefonu komórkowego przez kobiety;
– pasożytniczy tryb życia;
– kradzież roweru;
– zabicie człowieka.



Trener zadaje pytanie: Czy osobę, która przejawia patologiczne zachowanie
należy ubezwłasnowolnić/izolować? Potem pyta o więźniów: Czy osoba uznana
za zresocjalizowaną zasługuje na powrót do społeczeństwa i jest godna zaufania/
dania jej drugiej szansy?



Dyskusja na forum.



Podsumowanie ćwiczenia dokonane przez trenera.

Załącznik 3.5
Asystent rodziny


Trener dzieli uczestników na 5 grup. Każda z nich losuje jedną z sytuacji zaprezentowanych poniżej:
– Antek. Został pobity w szkole i ukradziono mu telefon. Nie chce się nikomu do tego
przyznać. Utrzymuje, że zgubił telefon, a siniaków nabawił się podczas lekcji w-f.
– Joanna. Wyszła za mąż 5 lat temu, ma 2-leniego synka – Krzysia. Od 2 lat mąż
regularnie stosuje wobec niej przemoc.
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– Martyna. Nastolatka, która dowiedziała się, że jej chłopak umieścił kompromitujący ją filmik i ich prywatne zdjęcia w Internecie, na popularnej stronie, która jest
bardzo często przeglądana przez uczniów jej szkoły. Boi się cokolwiek powiedzieć
rodzicom. Chce popełnić samobójstwo – wyskoczyć z 8 piętra z mieszkania, gdzie
ją znajdujesz.
– Józef i Anna. Rodzice 17-letniego Jacka. Przypuszczają, że syn jest uzależniony
od alkoholu i narkotyków. Potrafią podać liczne przykłady na potwierdzenie ich
przypuszczeń.


Grupy proszone są o odegranie scenek, w których wcielą się w wylosowana osobę/
osoby oraz w „asystenta rodziny” i próbują udzielić osobom odpowiedniej porady
– doradzić jak mają się zachować.



Prezentacja przygotowanych scenek.



Dyskusja na forum – Jakie reakcje/zachowania były właściwe, a które w żadnym
razie nie powinny mieć miejsca?



Podsumowanie ćwiczenia dokonane przez trenera.

Załącznik 3.6
Czy kieruję się stereotypami?


Uczestnicy zostają zaproszeni do dyskusji, w toku której starają się znaleźć odpowiedź na następujące pytania:
– Czy regulaminu należy zawsze przestrzegać i bezwzględnie egzekwować jego
przestrzeganie?
– Czy karanie jest efektywnym sposobem odstraszania od popełniania
przestępstw?
– Jaki rodzaj kary jest najbardziej efektywny?
– Czy przestępstwo jest kiedykolwiek usprawiedliwione?
– Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek coś ukraść?
– Czy według ciebie ludzie wracają do przestępstwa?
– Czy przestępcą człowiek się rodzi, czy staje?
– Co Twoim zdaniem jest skuteczniejsze: resocjalizacja czy karanie?



Na forum analizowane są wypowiedzi uczestników.

Załącznik 3.7
Wymiar sprawiedliwości


Trener występuje w roli sędziego, uczestnicy tworzą Ławę Przysięgłych.



Zadaniem uczestników jest podjęcie wspólnej decyzji określającej karę, którą
należy wymierzyć poszczególnym osobom.
– Jarosław K., 22 lata. Pochodzi z rodziny prawniczej, większość dotychczasowych
„wybryków” przechodziła bez echa. Rodzice zawsze dbali o jego interesy i aby nic
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nie mogło zaszkodzić nazwisku czy dobru rodziny. Został złapany w hipermarkecie
na kradzieży aparatu fotograficznego.
– Jolanta Z., 28 lat. Pracownica banku, matka czworga dzieci. Mąż, Tomasz Z.,
29 lat, jest bezrobotny i często spożywa alkohol. Jej dotychczasowe wydatki
znacznie przewyższały zarobki. Nigdy niczego nie odmawiała dzieciom, nie
prosiła nikogo o pożyczkę pieniędzy. Mieszkanie jest zadłużone i lada dzień do
drzwi zapuka komornik. Na osobnym koncie, założonym na matkę od 3 miesięcy
odkłada pieniądze na spłatę zadłużenia. Zgromadziła je, potrącając po 1,5%
z rachunku każdego klienta.
– Bartosz L., 18 lat. Urodził się w małej wsi w okolicach Śląska. Wychowywała go
matka, ojciec zmarł, gdy miał 8 lat. Ma siedmioro rodzeństwa. W domu zawsze
wszystkiego brakowało, często nie było co jeść. Został zatrzymany za kradzież
roweru spod sklepu. Tłumaczył się, że chciał tylko przez chwilę sprawdzić, jakie to
uczucie jechać rowerem.
– Maria W., 20 lat. Studentka, prawa ręka kierownika studiów – najlepsza na
roku. Przyjechała do Lublina z małej miejscowości. Nie zna nikogo w mieście. Na
uczelni poznała grupę osób, które zaproponowały jej, że wciągną ją do swojej
paczki, jeśli wyniesie z pokoju wykładowcy testy na egzamin zaliczeniowy.
Została przyłapana.


Podsumowanie. Trener pyta uczestników, czy trudno było o jednomyślność?
Uświadamia uczestnikom, że wszystkie sytuacje odnosiły się do kradzieży. Mimo
to nie we wszystkich przypadkach postanowili wymierzyć tą samą karę. Pyta, czy
wszystkich powinno się mierzyć jedną miarą? Pyta, jaką to daje informację o nich
samych?

Załączniki do modułu 4
Załącznik 4.1
Proces komunikacji interpersonalnej


Uczestnicy na kartkach samoprzylepnych zapisują swoje skojarzenia z terminem
komunikacja i przyklejają na karton.



Z przedstawionych skojarzeń prowadzący wyprowadza pojęcie komunikacja.
Następnie przedstawia jej podział, schemat oraz właściwości.

Załącznik 4.2
Specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej


Trener prezentuje i omawia rodzaje komunikatów niewerbalnych i werbalnych.



Każdy uczestnik otrzymuje rysunki i fotografie przedstawiające komunikaty niewerbalne. Zadanie polega na właściwym ich odczytaniu.



Kolejne zadanie polega na ułożeniu historyjki z wycinków z gazet i jej opowiedzeniu. Następnie z tych samych elementów budowana jest całkiem inna historia.
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Dyskusja na temat trudności w prawidłowym odczytywaniu komunikatów.

Załącznik 4.3
Modele komunikacji


Trener omawia modele komunikacji. Przedstawia różnicę między komunikatami
„Ja” i komunikatami „Ty” oraz prezentuje schematy budowania komunikatów FOU
i „Ja”.



Dyskusja na temat korzyści stosowania omówionych modeli komunikacji

Załącznik 4.4
Mówię Ja


Trener podaje przykłady komunikatów „Ty”. W zależności od konkretnych sytuacji
uczestnicy zmieniają je na komunikaty „Ja” lub FOU.
Przykłady komunikatów:
– Oddaj natychmiast mi mój długopis;
– Nie odzywaj się do mnie;
– Jesteś leniwy, w Twoim pokoju zawsze jest bałagan. Mam tego dość;
– Nienawidzę Was, nigdy nie mogę wyjść z koleżankami;
– Zachowujesz się okropnie;
– Nigdy po sobie nie zmywasz naczyń;
– Spotkanie było nudne;
– Ona zawsze na mnie krzyczy;
– Tylko mnie prosisz o pomoc w domu, Piotrek (brat) nigdy nic nie robi (córka do
matki);
– Nigdy mi nie pomagasz, wszystko muszę robić sama.



Uczestnicy losują kartki z opisem scenek sytuacyjnych.
Opisy sytuacji:
– Jest wieczór. Nastawiłaś się, że weźmiesz relaksującą kąpiel i poczytasz książkę.
Tymczasem dzwoni przyjaciółka i opowiada Ci o swoich „problemach”.
– Wracasz zmęczony po pracy. Do drzwi puka sąsiad i prosi o pomoc w przeniesieniu bardzo ciężkich mebli.
– Mama prosi dziecko o pomoc w domowych porządkach. Dziecko się denerwuje,
bo dostało dzisiaj jedynkę z klasówki, mimo że bardzo dużo się uczyło.
– Kolega prosi Cię o pożyczenie pieniędzy na leki dla chorego dziecka. Jeszcze nie
oddał pożyczonych 2 miesiące temu na nowe opony. Jak się zachowujesz?
– Twój podopieczny ukradł Ci pieniądze. Co robisz?



Uczestnicy odtwarzają scenki, opisują emocje, jakich doświadczają bohaterowie
scenek, starając się używać komunikatu „Ja”.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 4.5
Bariery komunikacyjne


Uczestnicy dzielą się na dwie grupy. Każda grupa przywołuje sytuacje odczuwania
dyskomfortu podczas rozmowy z innymi ludźmi. Wypisują na kartach listę
„utrudniaczy”.



Dyskusja na forum.



Ewentualne uzupełnienie przez trenera informacji na temat barier
komunikacyjnych.



Wspólne tworzenie listy barier utrudniających komunikację.



Uczestnicy podają konkretne przykłady komunikatów z barierami komunikacyjnymi
i próbują je wyeliminować z komunikatów.

Załącznik 4.6
Analiza transakcyjna


Trener omawia koncepcję analizy transakcyjnej: rodzaje analizy, stany Ja (Rodzic,
Dziecko, Dorosły), typy transakcji (komplementarna, skrzyżowana i ukryta) oraz gry
psychologiczne.



Uczestnicy losują kartki z opisem różnych sytuacji. Ich zadaniem jest określenie
stanu Ja bohaterów scenek oraz typu komunikatu.
Opisy sytuacji:
– Dziecko w sklepie tupie, kładzie się na podłodze, wszystko dlatego, że rodzic nie
chce mu kupić loda.
– Żona opowiada mężowi, jak przebiegał jej dzień i dlaczego jest taka zmęczona.
– Dorosła córka opowiada swojej matce o problemach z dziećmi i mężem.
– Wychowawca rozmawia z rodzicem na temat niewłaściwego zachowania dziecka
w szkole.
– Więzień kłóci się z dyrektorem, który nie zgadza się na udzielenie mu przepustki.



Uczestnicy dzielą się na grupy i przedstawiają scenki ilustrujące gry
psychologiczne.

Załącznik 4.7
Język serca


Trener omawia model Porozumienia Bez Przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem czterech elementów metody (spostrzeżenia, uczucia, potrzeby, prośby).



Uczestnicy dobierają się w pary i przygotowują scenki sytuacyjne zgodnie z PBP.



Następnie uczestnicy przywołują swoje dialogi z podopiecznymi i przekształcają je
zgodnie z zasadami PBP.



Na forum zostaje przeprowadzona dyskusja na temat cwiczenia.

271

272

NOWA DROGA

PODRĘCZNIK DLA OPIEKUNÓW WYPRAWY

Załącznik 4.8
Zasady prawidłowej komunikacji


Uczestnicy dzielą się na dwie grupy. Zadaniem każdej z nich jest stworzenie listy
zasad, która będzie im pomocna podczas komunikacji z podopiecznymi.



Dyskusja.

Załączniki do modułu 5
Załącznik 5.1
Czym jest konflikt


Uczestnicy w grupach zapisują na kartkach skojarzenia związane z konfliktem.



Budują własne definicje konfliktu.



Na forum analizowane są odpowiedzi udzielone przez uczestników.

Załącznik 5.2
Rodzaje konfliktów


Trener omawia koło konfliktów Moore’a.



Uczestnicy w parach podają przykłady danych konfliktów szkolnych.



Następuje dyskusja na temat różnorodności konfliktów.

Załącznik 5.3
Ja w konflikcie


Uczestnicy dzielą się na grupy.



Każda z grup rysuje na papierze postać ludzką. Nadaje jej imię. W środku zapisuje
sytuacje konfliktowe, jakie przeżywa, a na zewnątrz postaci – emocje jakie jej
towarzyszą w trakcie konfliktu.



Grupy przedstawiają na forum wyniki swojej pracy.



Zadanie analizowane jest pod kątem powszechności konfliktów intrapsychicznych
i interpersonalnych.

Załącznik 5.4
Skutki konfliktu


Trener zadaje pytanie o skutki konfliktów.



Na zasadzie burzy mózgów uczestnicy zgłaszają swoje pomysły, które trener
zapisuje na flipcharcie.



Następuje dyskusja na temat pozytywnych i negatywnych aspektów konfliktów.
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Załącznik 5.5
Zamiana miejsc


Uczestnicy zostają podzieleni na dwie grupy.



Jedna z grup wychodzi do drugiego pomieszczenia.



Każda z grup otrzymuje polecenie: Zróbcie tak, by wszyscy z tamtej grupy znaleźli
się tutaj.



Uczestnicy wymyślają sposób wykonania zadania.



Na przykładach podawanych przez uczestników ćwiczenia trener omawia sposoby
rozwiązywania konfliktów w oparciu o harwardzki schemat negocjacji.



Analiza poszczególnych stylów rozwiązywania konfliktów w kontekście ich zalet
i wad oraz możliwości wykorzystywania (w trakcie dyskusji).

Załącznik 5.6
Jestem sędzią


Prowadzący odczytuje artykuł.



Uczestnicy spotkania – najpierw indywidualnie, a następnie na forum – zastanawiają się nad motywami postępowania bohaterów artykułu.



Podczas dyskusji ustalone zostaje rozwiązanie problemu opisanego w artykule,
z uwzględnieniem motywacji osób przeżywających daną trudność.



Po dyskusji na każdy z tematów poruszonych w omawianych artykułach uczestnicy
odpowiadają na pytania:
– Czy oceniacie zachowania innych osób z własnego punktu widzenia, czy wnikacie
w motywy ich postępowania? Odpowiedź należy poprzeć przykładami.
– Jaki wpływ mają nasze doświadczenia i poglądy na ocenianie zachowań innych?

Załącznik 5.7
Jestem w roli negocjatora


Uczestnicy zostają połączeni w pary.



Trener rozdaje uczestnikom, do wylosowania, kartki z opisem sytuacji do odegrania w scence.
Opis sytuacji:
– Opiekun wyprawy negocjuje z podopiecznym czas jego powrotu wieczornego do
schroniska.
– Podopieczny negocjuje z opiekunem wyprawy „pójście na skróty” (poza wytyczoną trasą).
– Podopieczny negocjuje z opiekunem możliwość picia piwa podczas wyprawy.
Zadaniem uczestników jest odegranie wylosowanej scenki trzykrotnie: w oparciu
o zasady negocjacji miękkich, twardych i problemowych.
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Dyskusja na temat obejrzanych scenek oraz trudności jakie mieli uczestnicy
z wykonaniem zadania.

Załącznik 5.8
Dobry negocjator


Uczestnicy dobierają się w pary.



Każda z par wymyśla potencjalną sytuację, jaka może zaistnieć między opiekunem
wyprawy a podopiecznym.



Każda z par odgrywa scenkę, w której wykorzystywanych jest wiele technik
negocjacyjnych, omawianych wcześniej przez trenera: balon próbny, dobry i zły
policjant, niska piłka, decyzja zwierzchnika, pozorne ustępstwa, złudzenie substytucyjności, techniki wykorzystujące czas itp.



Zadaniem pozostałych uczestników jest nazywanie technik, które zostały użyte
w scence.



Dyskusja na temat obejrzanych scenek oraz trudności jakie mieli uczestnicy
z wykonaniem zadania.

Załączniki do modułu 6
Załącznik 6.1
Bądź dla mnie…


Trener dzieli uczestników na 3 grupy.



Uczestnicy każdej z grup zapisują na kartkach, jak chcieliby być traktowani przez
innych ludzi.



Budują własne zbiory zasad według schematu:
– Bądź dla mnie ....................................., a wtedy ja .....................................
– Bądź dla mnie ....................................., a wtedy ja .....................................
– Bądź dla mnie ....................................., a wtedy ja .....................................
– Bądź dla mnie ....................................., a wtedy ja .....................................
Zadanie polega na wymyśleniu jak największej liczby takich stwierdzeń.



Na forum analizowane są udzielone przez uczestników odpowiedzi, z wyjaśnieniem dlaczego poszczególne z nich są ważne dla każdego z nas.



Trener prosi uczestników o ponowne spojrzenie na listę i o dopisanie zasad
postępowania z osobami wykluczonymi społecznie.



Dyskusja na temat zaprezentowanych odpowiedzi.



Podsumowanie i komentarz ćwiczenia dokonane przez trenera.
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Załącznik 6.2
Pomóż sobie, pomożesz innym


Trener prosi uczestników o narysowanie kwiatu, na którym każdy płatek będzie
zawierał ostatnio wykonaną czynność.
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ƌĂ

Ɖ

Čǁ
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Ăũ

ǌŶ

Ăŵ

ų
Ɖi

ƐƚČ

Ă

ŚŽĚǌŝųĂŵĚŽƉƌĂĐǇ



Następnie prosi uczestników o zwrócenie uwagi na to, ile spośród tych czynności
wykonali dla siebie i czy wykonując je, myśleli o własnych korzyściach.



Uczestnicy dzielą się refleksjami. Dyskusja na temat przyczyn takich odpowiedzi:
– Dlaczego nasze plany, pragnienia pozostają w sferze marzeń?
– Dlaczego poświęcamy sobie tak mało czasu?
– Czy jestem szczęśliwy? Czy zawsze tak się czuję?



Podsumowanie ze strony trenera uwzględniające takie zagadnienia, jak: czy będąc
skłóconym ze sobą/swoimi pragnieniami, będąc nieszczęśliwymi, możemy pomóc
innym odkryć prawdę o sobie, odnaleźć własne szczęście.

Załącznik 6.3
Toksyczne przekonania


Trener wyjaśnia, że nasze błędne przekonania mogą stać na drodze do osiągnięcia
naszego sukcesu, dlatego warto je sobie uświadomić.
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Odczytanie błędnych przekonań. Zadaniem uczestników jest zastanowić się, czy
któreś z nich podzielają i znają z własnego doświadczenia:
– Muszę znać się na wszystkim i wiedzieć wszystko, aby być kompetentnym
w pracy, a już na pewno powinienem posiadać najpotrzebniejsze umiejętności.
– Muszę otrzymywać wyrazy uznania i sympatii od wszystkich ważnych dla mnie
ludzi.
– Rozrywka jest stratą czasu i luksusem, na który w dzisiejszych czasach nie można
sobie pozwolić.
– Zanim zmienię swoje zachowanie w jakimkolwiek momencie, muszę zrozumieć
jego przyczyny.
– Będąc w związku z kimś, nie powinnam zauważać atrakcyjności innych ludzi.
– Jeśli ktoś naprawdę cię kocha lub szczerze zależy mu na twoim dobru, powinien
znać twoje potrzeby.
– Jeśli będę dobry i miły dla wszystkich, oni na pewno to docenią i będą mnie
dobrze traktować.
– Życie powinno być sprawiedliwe.
– Cierpienie i ciężka praca wzmacniają charakter.
– Nigdy nie należy tracić kontroli nad sobą.



Uczestnicy dzielą się własnymi przemyśleniami.



Podsumowanie ze strony trenera. Wyjaśnienie dlaczego powyższe twierdzenia
uznawane są za toksyczne.
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Załącznik 6.4
Schemat: Różne poziomy funkcjonowania i ich wzajemne oddziaływanie
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ;ƐŝůŶĞ
ůƵďƉŽǁƚĂƌǌĂůŶĞͿ

/ĚĞĞůƵďƉƌǌĞŬŽŶĂŶŝĂ

Odpowiedzi
automatyczne

Emocje, odczucia,
ŵǇƑůŝ͕ǁǇŽďƌĂǏĞŶŝĂ

Zachowanie

tŽďĞĐŶĂƐƐĂŵǇĐŚ

tŽďĞĐŝŶŶǇĐŚͬǁŽďĞĐ
ƑǁŝĂƚĂ

Źródło: Giannantonio M., Być asertywnym. Jak nie dać zdominować się innym i rozwijać
poczucie własnej wartości, Kraków 2011, s. 165.

Załącznik 6.5
Dlaczego nie…


Trener prosi uczestników, żeby podzielili się na 4 grupy. Każda z nich losuje
sytuację, w której mają zastanowić się nad: w jaki sposób zareagowaliby automatycznie, jak nie należy reagować, dlaczego nie należy tak reagować i jak właściwie
należy podejść do sytuacji.
– Po wizycie u znajomych przyjaciel jest dla ciebie złośliwy, nieustannie cię
krytykuje.
– Jesteś świadkiem, jak twoje dziecko uderza młodsze dziecko na placu zabaw,
w rezultacie czego tamto upada na chodnik i rozcina kolano. Widzą to wszyscy
dorośli pilnujący swoich dzieci.
– Słyszysz, jak nauczycielka z długoletnim stażem obraźliwie odnosi się do jednego
z uczniów. Będąc na korytarzu, nie widziałeś całego zajścia. Z twojej wiedzy
wynika, że podobne zdarzenie nigdy nie miało miejsca.
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– Dowiadujesz się, że osoba, z którą masz pracować, jest wredna i niekulturalna.
Na powitanie nie powiedziała ani słowa, a gdy poprosiłaś ją o przygotowanie
twojej ulubionej kawy latte, nie ruszyła się z miejsca.
Podpowiedzi do sytuacji:
a) Być może poczuł się dotknięty lub zirytowany czymś, co zrobiła inna osoba,
ale to nie jest powód, aby źle o niej myśleć.
b) Karząc kogoś, marnuję sporo energii, zaś moja kara rzadko skłania kogoś do
zmiany.
c) Fakt, że ktoś postąpił niesłusznie czy błędnie nie znaczy, że zawsze tak postępuje
ani że ma wypaczoną osobowość. Nie powinno się mylić „działania” i „bycia”.
d) Fakt, że myślę, iż coś jest złe, nie oznacza jeszcze, że rzeczywiście takie jest.
Czym innym są moje myśli, a czym innym rzeczywistość.


Grupy prezentują wyniki swojej pracy.



Dyskusja na forum odnośnie zaprezentowanych odpowiedzi. Propozycje innych
rozwiązań. Trener pyta uczestników: Czy warto czasem „przejść na drugą stronę
lustra”, zyskać nową perspektywę?



Podsumowanie ćwiczenia dokonane przez trenera.

Załącznik 6.6
Przypominajka
Trener rozdaje uczestnikom wydrukowane arkusze z informacjami, o których powinni
pamiętać każdego dnia:


Przeważający rodzaj inteligencji (Wróbel A., Asertywność na co dzień. Czyli jak żyć
w zgodzie ze sobą i innymi, Warszawa 2011, s. 70−71).



Adekwatna samoocena:
– Daj sobie prawo do niedoskonałości.
– Masz prawo mieć dobre zdanie na swój temat.
– Masz prawo akceptować siebie w pełni.
– Zadbaj o swoje Wewnętrzne Dziecko.



Moje terytorium:
– Masz prawo do swojego terytorium, którego granic bez twojej zgody nikt nie
może przekraczać.
– Nie musisz brać odpowiedzialności za innych, oni też mają swoje terytoria, prawo
do własnych emocji, ponosząc tego wszelkie konsekwencje.
– Nie musisz spełniać oczekiwań wszystkich wokół, tylko najbliższych, jeśli czynisz
to bez frustracji.
– Masz prawo nie zgadzać się na szantaż emocjonalny i manipulacje, które
naruszają twoje granice.
– Odmawiając, nie musisz obawiać się odrzucenia otoczenia.
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– Jeśli pozwolisz innym naruszać twoje granice, sytuacja ta może się powtarzać.
– Masz prawo odmawiać, staraj się tylko nie naruszać granic innych osób.


W obliczu ataku/agresji:
– Dbaj o poziom samooceny, miej własne zdanie na swój temat, od którego opinie
innych będą się odbijać.
– Bądź świadom, że ataki wypływają z nierozwiązanych problemów innych osób.
– Oddzielaj ocenę od opinii.
– Nie daj sobie wmówić, że cudza agresja jest twoją winą.
– Stosuj komunikaty typu „Ja”.
– Czasem warto odwołać się do konsekwencji, tzw. zaplecza.
– Trudno radzić sobie z cudzą złością, gdy nie akceptujesz własnej złości. Bojąc się
własnej złości, będziesz obawiał się cudzej.
– Zawsze masz wybór – jeśli zawiodła asertywność, możesz po prostu odejść.
– Masz prawo do obrony. Jeśli czujesz, że sam nie dasz rady, masz prawo poprosić
o pomoc.

Trener komentuje zaprezentowane treści. Uczestnicy dzielą się własnymi doświadczeniami, po czym następuje podsumowanie dokonane przez trenera.

Załączniki do modułu 7
Załącznik 7.1
1. Wczuj się w...


Uczestnicy zostają podzieleni na kilkuosobowe grupy.



W ramach grup wymyślane są i zapisywane dwa przykłady sytuacji, które
sprawiłyby radość, gniew, smutek oraz strach poszczególnym osobom: opiekunowi
wyprawy, papieżowi, więźniowi, dziecku upośledzonemu umysłowo, narkomanowi, 90-letniej staruszce.



Przedstawiciele grup prezentują wyniki swojej pracy, uzasadniając podane przykłady

UWAGA: Prowadzący zwraca uwagę, iż ludzie znajdujący się w określonej sytuacji mogą
reagować w bardzo odmienny sposób, co należy uwzględniać w kontaktach społecznych.
2. Niedokończony rysunek


Uczestnicy otrzymują po dwa jednakowe rysunki.



Uczestnicy wysłuchują radosnego wiersza (Sobura K.).



Uzupełniają rysunek tak, aby obrazował emocje wywołane treścią wiersza.



Uczestnicy wysłuchują smutnego wiersza (Bursa A.).



Uzupełniają drugi rysunek według własnej inwencji twórczej.
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Uczestnicy porównują najpierw swoje własne rysunki, następnie wszystkie rysunki
wyrażające radość, a na końcu – rysunki wyrażające smutek.



Rozmowa na temat tego, w jaki sposób różne osoby wyrażają te same uczucia i co
je warunkuje.

Rysunek wręczany uczestnikom

TO SIĘ NAZYWA UCZUCIE (Sobura K.)
Uśmiechem zedrzyj ze mnie grzechy moje.
Dotykiem w grzechy mnie ubierz z powrotem.
Krzykiem okalecz mi serce, duszę.
Pocałuj na dobranoc – ja umrę, ja się nie ruszę.
Czuję, jak słońce mnie spala,
Czuję, że Ty jesteś słońcem.
Czuję, to dziwne, że jeszcze czuję...
Cicho! Bo spłoszysz muchę
i co wtedy mi pozostanie?
Nie umiesz jak mucha.
Jeśli chcesz nią być,
musisz z ognia upleść mi różaniec.
Modlę się o moje ręce.
Grzech palce nasączył skwapliwie.
Daję ci siebie, a ty mi w podzięce...
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No właśnie, co ty mi dajesz?
Dajesz mi coś takiego, że na myśl o Tobie
znów żyć zaczynam.
A może źle robię?
To się nazywa UCZUCIE!

OBRONA ŻEBRACTWA (Bursa A.)
Uważa pan że żebrakom nie należy dawać jałmużny...
Że większość z nich mogłaby pracować
Pracować... dobre mi sobie
Czyli gdyby ten owrzodziały z głowa Tołstoja machał
Łopatą przy jakimś wykopie
A ten starzec ze sztuczną raną warował przy magazynie
Łopat...
A ta czarownica (czy był pan kiedyś dzieckiem) plewiła
Buraki...
Byłbyś pan usatysfakcjonowany
Ależ oni pracują drogi panie jak jeszcze...
Za jakikolwiek datek o każdej porze dostarczają nam
Emocji czystej i nie sfałszowanej...
Oni nie jedzą drewnianego chleba...
Nie markują (słowo godne waszej kultury) śmierci jak
W waszych teatrach...
Ale grają całym ciałem wystawionym na mróz skwar
I ulewę każdym gestem głosem i wszą na
Kołnierzu...
Aby osiągnąć zamierzony efekt muszą surowo przestrzegać
Trybu życia nakazanego regułą
Spać na ławkach w parkach i na dworcach nie dojadać
I upijać się...
A pomimo że śmierć i chleb jest u nich prawdziwy...
3. Co byś zrobił, gdybyś…?


Uczestnicy dobierają się w pary.



Każda osoba, w skrócie, zapisuje przypuszczalne własne reakcje oraz kolegi z pary
na poniższe sytuacje:
Co byś zrobił, gdybyś...
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– znalazł narkotyki w plecaku swojego dziecka;
– złamał nogę na godzinę przed własnym ślubem;
– dostał krowę w spadku od kochającej babci (mieszkasz w bloku na 10-tym
piętrze);
– zobaczył kolegę z pracy (nauczyciela) całującego się z uczennicą;
– znalazł niemowlę przed drzwiami swojego domu?


Osoby z pary sprawdzają swoje odpowiedzi.



Na forum grupy przeprowadzona zostaje rozmowa na temat zgodności odpowiedzi
partnerów oraz argumentów przemawiających za określonymi przypuszczeniami.

Załącznik 7.2
1. Czym jest asertywność?


Trener prowadzi miniwykład na temat asertywności, agresji, uległości i asertywności agresywnej.



Uczestnicy w parach odgrywają scenki tak, aby zaprezentować wskazany przez
trenera sposób zachowania (z pkt. 1).



Omawianie odegranych scenek.

2. Moje prawo


Uczestnicy w sposób asertywny na forum wypowiadają zdanie: Jako opiekun
wyprawy mam prawo do…



Następuje dyskusja na temat trudności w wykonaniu zadania.

3. Jestem asertywny


Uczestnicy wymyślają w parach po jednej sytuacji, jaka może zdarzyć się w kontakcie z podopiecznym w trakcie wyprawy.



Odgrywają scenkę do wymyślonej sytuacji, a następnie omawiają ją na forum.

Załącznik 7.3
1. Zgadzam się – nie zgadzam się


Trener rysuje na podłodze linię zakończoną dwoma punktami: z jednej strony –
ZDECYDOWANIE ZGADZAM SIĘ, z drugiej strony – ZDECYDOWANIE NIE ZGADZAM
SIĘ.



Po usłyszeniu zdania odczytanego przez prowadzącego uczestnicy stają z tej strony
linii, która odzwierciedla ich stanowisko.
Tematy do ćwiczenia:
– Każde wyznanie religijne jest tak samo cenne.
– Człowiek ma prawo do decydowaniu o swoim życiu i śmierci.
– Dziecko nigdy nie powinno zostać uderzone.
– Wychowawca zawsze ma ostatnie zdanie.
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– Obecne czasy są lepsze od historycznych.


Trener prosi o wyjaśnienie swojego stanowiska.



Po wysłuchaniu kilku opinii uczestnicy mogą zmieniać miejsce.



Rozmowa na temat trudności w wykonaniu zadania.

2. Wzmacniacze


Trener zadaje pytanie dotyczące tego, co pomaga, a co przeszkadza w podejmowaniu decyzji.



Uczestnicy odpowiadają na pytanie na zasadzie „burzy mózgów”.



Odpowiedzi zapisywane są na flipcharcie.



Podzieleni na grupy 3-osobowe uczestnicy mają za zadanie wybrać po 3 najbardziej istotne czynniki, które pomagają i przeszkadzają w podejmowaniu decyzji.



Dyskusja w oparciu o uzyskane wyniki pracy w grupach.

3. Co Ty na to?


W parach uczestnicy dostają do przedyskutowania po dwa stwierdzenia (są one
napisane na kartkach i rozdane uczestnikom drogą losowania):
Tematy do ćwiczenia:
– W TV pokazuje się zbyt wiele przemocy.
– Gdy ceny papierosów wzrosną, ludzie przestaną palić.
– Łatwiej jest mówić komplementy, niż je przyjmować.
– Lepiej jest dawać prezenty, niż je przyjmować.
– Boks to męski sport.
– Reklamy mają na nas ogromny wpływ.
– W naszym mieście nie powinno być sklepów nocnych.
– Większość urzędników jest dla ludzi niemiła.



Uczestnicy podejmują wspólną decyzję, czy zgadzają się z danym stwierdzeniem,
czy też nie.

Załącznik 7.4
1. Miejsce stresu


Uczestnicy rysują kontur człowieka.



Zadaniem członków grupy jest umiejscowienie w konturze człowieka odczuwanego
przez nich stresu (czerwonym kolorem).



Rysunki omawiane są w parach.



Uczestnicy opisują swoje rysunki pozostałym członkom grupy.



W parach uczestnicy wyliczają czynniki socjalne, psychiczne i fizyczne, które wywołują u nich stres (każdy czynnik zapisują na osobnej karteczce samoprzylepnej).
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Podsumowanie wyników ćwiczenia ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych
oraz najrzadszych odpowiedzi.

2. Relaksujmy się


Trener umieszcza na tablicy 3 nagłówki: Czas wolny i zdrowie, Ja sam, Ja i inni.



Uczestnicy podają przykłady różnych sposobów radzenia sobie ze stresem,
a prowadzący zapisuje je pod odpowiednimi nagłówkami (przykłady w tabeli
poniżej).



Czas wolny i zdrowie

Ja sam

Ja i inni

Wycieczka lub biwak

Poczucie zadowolenia
z samego siebie

Komunikowanie się
z innymi

Uprawianie sportu

Wyznaczanie sobie
realistycznych celów

Przynależność do grupy,
w której można znaleźć
oparcie

Dyskusja na temat radzenia sobie ze stresem.

Załącznik 7.5
1. Moralny – niemoralny


Trener dzieli uczestników na trzyosobowe zespoły.



Każdy zespół dzieli kartkę na dwie kolumny.



W pierwszej kolumnie uczestnicy wypisują pięć przykładów niemoralnych zachowań, w drugiej – pięć moralnych.



Każda grupa przedstawia swoje przykłady na forum. Dyskusja.

2. Piramida moralności


Trener dzieli uczestników na trzyosobowe zespoły.



Każda grupa zapisuje na oddzielnych karteczkach cztery zasady moralne, z którymi
spotyka się najczęściej.



Prowadzący rysuje na tablicy tyle piramid, ile jest grup. Piramidy podzielone są na
cztery części. Każda grupa przypina swoje zasady według własnego uznania i uzasadnia
decyzję. Najważniejsze zasaday mają znajdować się na dole piramidy, jako podstawa
moralności.



Analiza uzyskanych wyników ćwiczenia.

3. Osąd moralny


1. Grupa dzieli się na zespoły, które przedstawiają wylosowane scenki.
Tematy do ćwiczenia:
– 15-letnia Kasia „podrywa” w kawiarni 30-latka.
– 12-latka chodzi na randki ze starszą koleżanką.
– 13-latek częstuje swoją młodszą o rok siostrę papierosami.
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– Matka częstuje winem swojego 13-letniego syna itp.


Pozostali uczestnicy starają się określić, które zachowania zawierające postawy
moralne i te, w których brak jest postaw moralnych.



Dyskusja.

Załączniki do modułu 8
Załącznik 8.1
Moja metoda współpracy z osobą wykluczoną społecznie


Każdy uczestnik podaje własny rodzaj działania, którego celem jest współpraca.
Działanie to będzie przeprowadzone podczas wyprawy.



Uczestnicy odgrywają w parach wymyślone ćwiczenie.



Dyskusja na temat wykonanego zadania.

Załącznik 8.2
Moje obszary deficytowe


Każdy uczestnik dzieli kartkę na pół. Z jednej strony zapisuje swoje cechy, które
pomagają mu w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, a z drugiej te, które
mu przeszkadzają.



Przedstawienie wyników pracy na forum.



Dyskusja na temat tego, co można zrobić, dla własnego rozwoju.

Załącznik 8.3
Informacje zwrotne


Trener prowadzi wykład na temat zasad przekazywania informacji zwrotnych.



Uczestnicy dzielą się na grupy, wymyślają i przedstawiają scenki, podczas których
nadają i odbierają informacje zwrotne.



Dyskusja.

Załącznik 8.4
Podsumowanie szkolenia


Każdy uczestnik oraz trener otrzymuje kartki z imionami pozostałych osób (w tym
trenera). Zadanie polega na przekazaniu każdej osobie informacji zwrotnej na jej
temat.



Każdy uczestnik zbiera kartki ze swoim imieniem, odczytuje informacje zwrotne
i ustosunkowuje się do nich.
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Ankieta ewaluacyjna szkolenia
Szanowni Państwo prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dotyczącej szkolenia.

1. Ogólna ocena szkolenia
Proszę ocenić szkolenie w skali sześciostopniowej przez
zakreślenie odpowiedniej oceny, gdzie: 1 – oznacza
najsłabszą ocenę, a 6 – najwyższą.

2. Tematyka szkolenia
Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania przez zakreślenie odpowiedniej oceny, gdzie:
1 – oznacza zdecydowanie NIE, a 6 – zdecydowanie TAK.

1 Czy tematyka szkolenia odpowiadała Pani/Pana potrzebom?

2 Czy zdobyta w ramach szkolenia wiedza będzie
użyteczna we współpracy z osobami
wykluczonymi społecznie?

3 Czy materiały, które otrzymał/a Pani/Pan zaspokajają
Pani/Pana oczekiwania i potrzeby?

4 Którą część szkolenia ocenia Pani/Pan najwyżej pod względem merytorycznym
(treściowym) i dlaczego?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

5 Uwagi dodatkowe dotyczące tematyki szkolenia
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

287

288

NOWA DROGA

PODRĘCZNIK DLA OPIEKUNÓW WYPRAWY

3. Tematyka modułów
Moduł 1: Relacje w grupie dwuosobowej

1 Czy tematyka szkolenia odpowiadała Pani/Pana
potrzebom?

2 Czy zdobyta w ramach szkolenia wiedza będzie
użyteczna we współpracy z osobami
wykluczonymi społecznie?

Moduł 2: Razem na górskim szlaku

1 Czy tematyka szkolenia odpowiadała Pani/Pana
potrzebom?

2 Czy zdobyta w ramach szkolenia wiedza będzie
użyteczna we współpracy z osobami
wykluczonymi społecznie?

Moduł 3: Specyfika pracy z osobą wykluczoną społecznie

1 Czy tematyka szkolenia odpowiadała Pani/Pana
potrzebom?

2 Czy zdobyta w ramach szkolenia wiedza będzie
użyteczna we współpracy z osobami
wykluczonymi społecznie?

Moduł 4: Współpraca opiekuna wyprawy z osobą wykluczoną społecznie

1 Czy tematyka szkolenia odpowiadała Pani/Pana
potrzebom?

2 Czy zdobyta w ramach szkolenia wiedza będzie
użyteczna we współpracy z osobami
wykluczonymi społecznie?

Moduł 5: Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

1 Czy tematyka szkolenia odpowiadała Pani/Pana
potrzebom?

2 Czy zdobyta w ramach szkolenia wiedza będzie

użyteczna we współpracy z osobami wykluczonymi
społecznie?

ZAŁĄCZNIKI

Moduł 6: Efektywna praca z osobą wykluczoną społecznie

1 Czy tematyka szkolenia odpowiadała Pani/Pana
potrzebom?

2 Czy zdobyta w ramach szkolenia wiedza będzie

użyteczna we współpracy z osobami wykluczonymi
społecznie?

Moduł 7: Kompetentny opiekun wyprawy

1 Czy tematyka szkolenia odpowiadała Pani/Pana
potrzebom?

2 Czy zdobyta w ramach szkolenia wiedza będzie

użyteczna we współpracy z osobami wykluczonymi
społecznie?

Moduł 8: Analiza własnego potencjału w pracy z osobami wykluczonymi społecznymi

1 Czy tematyka szkolenia odpowiadała Pani/Pana
potrzebom?

2 Czy zdobyta w ramach szkolenia wiedza będzie

użyteczna we współpracy z osobami wykluczonymi
społecznie?

4. Ogólna ocena trenerów
Proszę ocenić szkolenie w skali sześciostopniowej przez zakreślenie odpowiedniej oceny,
gdzie: 1 – oznacza najsłabszą ocenę, a 6 – najwyższą.
Moduł turystyczny
Moduł psychopedagogiczny

5. Szczegółowa ocena trenerów
Trener 1 .................................................................................................. (moduł turystyczny)

1 Przygotowanie merytoryczne trenera
(pod względem przekazywanej wiedzy)

2 Przygotowanie metodyczne trenera (sposób przekazywania
wiedzy)
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3 Kompetencje psychopedagogiczne trenera (jego
predyspozycje osobowościowe i umiejętności do
pracy z grupą)

4 Czy osoba prowadząca zachęcała uczestników do aktywności
własnej?

5 Czy materiały szkoleniowe zbieżne były z treścią szkolenia?
6 Uwagi dodatkowe dotyczące osoby prowadzącej:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Trener 2 ......................................................................... (moduł psychopedagogiczny)

1 Przygotowanie merytoryczne trenera
(pod względem przekazywanej wiedzy)

2 Przygotowanie metodyczne trenera (sposób
przekazywania wiedzy)

3 Kompetencje psychopedagogiczne trenera (jego
predyspozycje osobowościowe i umiejętności do
pracy z grupą)

4 Czy osoba prowadząca zachęcała uczestników do
aktywności własnej?

5 Czy materiały szkoleniowe zbieżne były z treścią szkolenia?
6 Uwagi dodatkowe dotyczące osoby prowadzącej:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

6. Organizacja szkolenia
Proszę ocenić na sześciopunktowej skali ocen stopień zadowolenia Pani/Pana
z poszczególnych aspektów organizacji szkolenia, gdzie: 1 – oznacza najsłabszą ocenę,
a 6 – najwyższą.

1 Stopień zadowolenia z organizacji szkolenia

1

2

3

4

5

6

2 Stopień zadowolenia z cateringu na szkoleniu

1

2

3

4

5

6
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3 Stopień zadowolenia z warunków lokalowych na szkoleniu

1

2

3

4

5

6

4 Stopień zadowolenia z otrzymanych materiałów

1

2

3

4

5

6

5 Uwagi dodatkowe dotyczące organizacji szkolenia:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

6 Propozycje zmian w prowadzonym szkoleniu
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

7 Najmocniejsze strony szkolenia według Pani/Pana to:
– ........................................................................................................................................
– ........................................................................................................................................
– ........................................................................................................................................

8 Największe korzyści, jakie Pani/Pan uzyskał/a z przeprowadzonego szkolenia:
Osobiste korzyści

Korzyści do pracy
z osobami wykluczonymi

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

9 Proszę ocenić stopień swojego przygotowania do pracy
z osobami wykluczonymi społecznie w zakresie roli
„opiekun wyprawy”, gdzie: 1 – oznacza najsłabszą
ocenę, a 6 – najwyższą.
10 Uwagi dodatkowe dotyczące szkolenia:

1

2

3

4

5

6

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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Model i schemat postępowania Nowa Droga przedstawiające
działania związane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej
i resocjalizacji młodocianych więźniów

WSTĘP

Wstęp
W tradycji judaizmu znalazło się piękne i prawdziwe zdanie, którego moglibyśmy użyć,
opisując sens programu Nowa Droga. Zdanie to brzmi następująco: Jeśli człowiek niszczy
jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to
jest tak, jak gdyby uratował cały świat.
Każda metoda, która próbuje ratować człowieka, zwłaszcza młodego, wchodzącego
w konflikt z prawem, jest dziś bezcenna. Współczesna kultura stwarza młodym ludziom
wiele okazji do zejścia na „złe drogi”, rzadko proponując „nową drogę” jako alternatywę
dla dotychczasowego stylu życia.
Polska Nowa Droga odwołuje się do doświadczeń belgijskiej organizacji Oikoten (Dom)
oraz francuskiego stowarzyszenia Seuil (Próg), pracujących z nieletnimi przestępcami
i młodzieżą zagrożoną kryminologicznie. Uczestnicy wspomnianych projektów biorą udział
w forsownym marszu, przez okres od 1 do 3 miesięcy, w towarzystwie opiekunów („jeden
na jeden”), przemierzając głównie Szlak św. Jakuba w północnej Hiszpanii. Eksperyment
trwa od ponad 10 lat i przynosi zadziwiająco sensowne efekty. W przypadku modelu
belgijskiego 80% młodych kończy marsz pomyślnie, a jedynie 20% powraca na drogę
przestępczości. We Francji procent młodzieży, która nie wraca do przestępczości wynosi
także blisko 80%. Polski model powstał przy konsultacji z francuskim Progiem i uzyskał od
niego pozytywne rekomendacje.
Nowa Droga stawia przed młodym człowiekiem wyzwanie – miesiąc pieszej wędrówki
w towarzystwie swoistego cicerone, doświadczonego wychowawcy i opiekuna, z szansą
na rozpoczęcie nowego życia. Jak w przypadku każdej metody innowacyjnej, jako twórcy
i realizatorzy pomysłu, liczymy się z ryzykiem. Niemniej przekonani jesteśmy, że obecne
modele resocjalizacji i integracji młodocianych przestępców wymagają nowego impulsu
oraz uzupełnienia o oddziaływanie człowiek – człowiek.
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1. Opis francuskiej metody Seuil
Źródeł programu Seuil należy doszukiwać się w działalności belgijskiego Stowarzyszenia
Oikoten podejmującego działania na rzecz nieletnich. Z podstawowych zasad stowarzyszenia, z którymi zapoznał się podczas pielgrzymki do Santiago de Compostela Bernard Ollivier,
wyprowadził swoje własne założenia pracy z nieletnimi we Francji. Ustalone zasady umożliwiają przypisanie Seuil do grupy programów o charakterze edukacyjnym i rewalidacyjnym.
W programie można wyodrębnić trzy zasadnicze fazy: wstępną, właściwą i końcową.
W fazie wstępnej wychowawcy (np. kurator) lub sędziowie proponują nieletniemu udział
w programie. Przeprowadzają z nim rozmowę, w trakcie której wyjaśniają podstawowe
założenia programu (np. czas wędrówki, zakaz używania telefonu). Nieletni informowany
jest o konieczności skorzystania z konsultacji psychologicznej mającej na celu dokonanie
refleksji nad przeszłością, analizy swojej sytuacji problemowej oraz poziomu posiadanych
zasobów osobistych. Po pewnym czasie nieletni potwierdza chęć uczestniczenia w programie. Wyrazem tego jest list skierowany do B. Olliviera, w którym nieletni potwierdza
gotowość współpracy. Jest to punkt zwrotny w podejmowaniu kolejnych działań. Cała
faza wstępna opiera się na zasadzie dobrowolności uczestniczenia przez nieletniego
w programie. Sędzia lub pracownik socjalny przekazuje nieletniego pod opiekę B. Olliviera,
który poszukuje mu towarzysza wędrówki i osoby za niego odpowiedzialnej. Towarzysz
wędrówki nieletniego, po tygodniu przygotowań, wyrusza w trasę na około 3 m-ce.
Deklaruje on przejście 1800 km w jednym z krajów sąsiadujących z Francją.
Na etapie wędrówki (faza właściwa) współpraca i współdziałanie stanowi jedną z ważniejszych zasad. Za efektywność podejmowanych działań odpowiadają nieletni, jego
towarzysz i wychowawca nieletniego. W fazie końcowej programu (czas po zakończeniu
wędrówki) nadal ważną rolę pełni wychowawca, który kieruje procesem readaptacji
społecznej nieletniego.
Nie należy umniejszać również znaczenia zakładanych grup wsparcia. Ich członkowie
wspomagają nieletniego w odbywanym przez niego stażu po zakończeniu wędrówki.
Uczestnicząc w ,,święcie powrotu” nieletniego z trasy, współprzeżywają z nim pomyślne
zrealizowanie założonego przez niego celu, co stanowi dla niego czynnik wzmacniający
i motywacyjny w procesie samorozwoju.
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2. Schemat postępowania
Stworzenie i Funkcjonowanie Miħdzysektorowego Zespoųu ds. Reintegracji Zawodowo-Spoųecznej
Mųodocianych Osób OpuszczĂũČĐǇĐh ZĂŬųĂdy Karne i Areszty _ledcze
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3. Wybór zespołu
zarządzającego wyprawą
O składzie Zespołu Zarządzającego Wyprawą (ZZW), decydować będzie Zespół Międzysektorowy, liczący maksymalnie 14 osób. Zgodnie z modelem w skład Zespołu Międzysektorowego będą wchodzili przedstawiciele PCPR, MOPS, OPS, PUP, NGO oraz różnych
przedsiębiorstw. Do współpracy zostaną też zaproszeni przedstawiciele zakładów karnych
lub aresztów śledczych, kuratorzy sądowi, sędziowie i inni specjaliści.
W skład ZZW wejdą: kierownik wyprawy, psycholog, ojciec chrzestny/matka chrzestna,
opiekun biznesowy, wolontariusz-opiekun.

3.1 Kierownik wyprawy
Funkcje: kierownicza, reprezentacyjna, organizacyjna.
Zadania:


przygotowanie wstępnej kalkulacji kosztów i rozliczenia tej kalkulacji;



zapoznanie się z wstępną diagnozą osadzonych, przygotowaną przez psychologa
więziennego;



gromadzenie dokumentacji osadzonych uczestniczących w wyprawie;



wprowadzanie zmian oraz zatwierdzenie wszelkiej dokumentacji związanej
z wyprawą: regulaminu wyprawy, sprawozdań itp.;



dopilnowanie kwestii organizacyjnych i formalno-prawne zabezpieczenie stron
wyprawy (m.in. ubezpieczenie);



współpraca z osobami zaangażowanymi w program oraz członkami ZZW;



podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego
problemu, po konsultacjach z ZZW;



opiniowanie potrzeb zgłaszanych przez uczestników wyprawy i decydowanie
o przeznaczeniu środków i wydatkowaniu ich na wskazany cel;
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opracowanie we współpracy z innymi członkami ZZW, rożnych wariantów rozwiązania sytuacji, w których uczestnik zrezygnuje z wędrówki w trakcie jej odbywania
oraz wdrażanie ich w razie konieczności w życie;



dokładne zapoznanie się z programem i harmonogramem wędrówki – z trasą
wędrówki, długością tras pokonywanych dziennie i lokalizacją miejsc noclegowych
oraz wcześniejsze sprawdzenie baz noclegowych;



pozyskanie informacji na temat dostępności do służb, instytucji i placówek, które
mogą okazać się niezbędne podczas wędrówki (głównie placówki służby zdrowia)
i nawiązanie z nimi kontaktu oraz codzienny kontakt telefoniczny z opiekunem
wyprawy;



zatwierdzanie wyboru matki/ojca chrzestnego lub zgłoszenie własnej propozycji;



wyciąganie konsekwencji z naruszenia przez uczestnika wyprawy jej regulaminu;



nadzór nad warunkami realizacji programu w postaci m.in.: zaopatrzenia uczestników w niezbędny sprzęt pierwszej pomocy, transportu, wyżywienia oraz noclegów;



ewaluacja etapu wyprawy połączona z propozycją zmian;



udzielanie informacji i przygotowywanie dla mediów komunikatów informujących
o projekcie;



dysponowanie finansami przeznaczonymi na wyprawę, np. kieszonkowe opiekuna
wyprawy;



organizacja czasu wolnego tygodniowego przygotowania uczestnika do wyprawy
(po opuszczeniu ZK), np. zajęć sportowych.

Wymagania:


osoba najlepiej powyżej 26 roku życia;



niekarana;



z doświadczeniem w pracy na kierowniczym stanowisku;



z wysokim poziomem umiejętności radzenia sobie ze stresem, menedżerskich
i organizatorskich;



z wysokim poziomem wiedzy z zakresu dysponowania środkami finansowymi;



z doświadczeniem w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

3.2. Psycholog
Funkcje: doradcza, motywacyjna, wspierająca.
Zadania:


zapoznanie się z wstępną diagnozą osadzonych, przygotowaną przez psychologa
więziennego;



uczestnictwo i współtworzenie Indywidualnego Programu Oddziaływań dla
poszczególnych uczestników wyprawy (z psychologiem penitencjarnym);
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praca z uczestnikiem wyprawy na etapie tygodniowego przygotowania uczestnika
do wyprawy;



dokonywanie bieżącej analizy potrzeb uczestników i zgłaszanie opiekunowi
wyprawy propozycji ich zaspokojenia;



sporządzenie z uczestnikami regulaminu wyprawy (kontraktu), łącznie z ustaleniem formuły nagradzania wytrwałości i postępów uczestnika oraz postępowania
w przypadku łamania regulaminu;



wspieranie opiekuna wyprawy i doradzanie mu w kwestiach trudnych w czasie
wyprawy w odniesieniu do postępowania z podopiecznym (kontakt telefoniczny,
internetowy);



podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego
problemu (bezpośrednie wparcie na trasie);



współdziałanie z innymi członkami ZZW;



przedstawianie wniosków, propozycji oraz badanie zagrożeń w zakresie realizacji
projektu Nowa Droga;



przygotowanie merytorycznego sprawozdania z wędrówki (m.in. w oparciu
o podejmowane interwencje, dzienniki, nagrania filmowe) wraz z uwagami
odnoszącymi się do kolejnych edycji programu.

Wymagania:


osoba najlepiej powyżej 26 roku życia;



niekarana;



z wykształceniem psychologicznym (wskazane);



z doświadczeniem w pracy psychologa;



z doświadczeniem w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

3.3. Ojciec chrzestny/matka chrzestna
Funkcje: opiekuńcza, motywacyjna, doradcza.
Zadania:


współpraca z osobami zaangażowanymi w program, szczególnie z: kierownikiem
wyprawy, uczestnikiem, opiekunem wyprawy, psychologiem i opiekunem biznesowym);



motywowanie uczestnika do wzięcia udziału w wyprawie i osiągnięciu jej celu;



interwencyjne wsparcie uczestnika w czasie wyprawy, poprzez rozmowy
telefoniczne;



interwencja w sytuacjach nagłych, wynikających np. z osłabienia motywacji
uczestnika;



dowartościowanie uczestnika poprzez powitanie go po zakończonej wyprawie.
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Wymagania – osoba:


niekarana;



niebędąca członkiem rodziny uczestnika;



w wieku co najmniej 26 lat;



odpowiedzialna;



kierującą się w życiu społecznie akceptowanym kodeksem etyczno-moralnym;



swoim zachowaniem dająca podopiecznemu pozytywny przykład;



tworząca atmosferę zaufania, sprzyjającą refleksji oraz budowaniu planów na przyszłość.

Matka/ojciec chrzestny wybierany jest przez uczestnika wyprawy jeszcze w ZK. Wybór ten
jest akceptowany lub odrzucany przez ZZW. Jeżeli nie ma kandydata ze strony uczestnika
bądź jego kandydatura została odrzucona, ZZW proponuje swoich kandydatów.
W czasie wyprawy matka/ojciec chrzestny kontaktuje się ze skazanym tylko w nagłych
sytuacjach (telefonicznie), wspierając go i motywując do osiągnięcia założonego celu.
Może jednak być w stałym kontakcie z opiekunem wyprawy i doradzać mu jak postępować
wobec podopiecznego.

3.4. Opiekun biznesowy
Funkcje: organizacyjna, reprezentacyjna, doradcza.
Zadania:


podejmowanie działań na rzecz przełamywania stereotypów na temat zatrudniania byłych więźniów;



opiniowanie w kwestii doboru matki/ojca chrzestnego;



doradzanie przy przygotowaniu wstępnej kalkulacji kosztów wyprawy;



opiniowanie potrzeb zgłaszanych przez skazanych i wnioskowanie o przeznaczenie
środków i ich wydatkowanie na wskazany cel;



współpraca z osobami zaangażowanymi w program, szczególnie z członkami ZZW,
opiekunem wyprawy i osadzonym;



doradzanie w wyborze sprzętu i potrzebnych do wyprawy materiałów;



współpraca z członkami ZZW w zakresie: zaopatrzenia uczestników w niezbędny
sprzęt pierwszej pomocy, transportu, wyżywienia oraz noclegów;



przygotowanie merytorycznego sprawozdania z wędrówki (m.in. w oparciu
o podejmowane interwencje, dzienniki, nagrania filmowe) wraz z uwagami na
kolejne edycje programu;



dbanie o właściwy wizerunek projektu w mediach.

Opiekun biznesowy jest przedsiębiorcą, który potencjalnie przyjmie na staż uczestnika
wyprawy i który nie dyskryminuje osób wykluczonych społecznie.

ROZDZIAŁ 3

WYBÓR ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO WYPRAWĄ

3.5. Woluntariusz-opiekun
Funkcje: motywacyjna, opiekuńcza, doradcza.
Zadania:


wsparcie uczestnika w kontaktach z innymi osobami i różnymi instytucjami;



bieżący kontakt z uczestnikiem;



współpraca z pozostałymi członkami ZZW w zakresie przebiegu wędrówki.

Wolontariusz-opiekun wybierany jest przez uczestnika wyprawy lub przez ZZW jeszcze w ZK.
W czasie wyprawy wolontariusz-opiekun kontaktuje się z uczestnikiem (telefonicznie),
wspierając go i motywując do osiągnięcia założonego celu. Może też być w stałym kontakcie z opiekunem wyprawy i doradzać mu jak postępować wobec podopiecznego.
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4. Proces rekrutacji i selekcji
opiekunów wyprawy
Wybór opiekuna wyprawy stanowi „kamień milowy” w procesie wyprawy. Osoba ta odgrywa bardzo istotną rolę w procesie przemiany młodocianego więźnia. Stanowi podstawę
projektu, ponieważ będzie on obecny w każdej chwili obok młodocianego więźnia, aby go
wspierać, zachęcać, uspokajać jego obawy, niepokoje, pomagać przezwyciężać momenty
samotności, a jednocześnie pozwala młodocianemu wyrazić siebie, być niezależnym, wziąć
odpowiedzialność za swoje życie. Jego praca będzie przede wszystkim prowadzić do tego,
aby młodociany więzień mógł odnieść sukces, rozwijać zaufanie (fizyczne, psychiczne
i psychologiczne), relacje z innymi, refleksję – niezbędne do powodzenia tego programu.

4.1. Sylwetka opiekuna wyprawy
– profil rekrutacyjny
NAZWA STANOWISKA

OPIEKUN WYPRAWY
CEL ISTNIENIA STANOWISKA

Opieka i wsparcie podopiecznego podczas wędrówki
GŁÓWNE ZADANIA




Opieka i wsparcie podopiecznego podczas wędrówki
Dbałość o bezpieczeństwo
Rozwijanie i budowanie zaufania
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PROFIL KANDYDATA
Wykształcenie
W przypadku modelu Nowa Droga poziom wykształcenia opiekuna wyprawy ma
znaczenie drugorzędne. Najistotniejsza jest osobowość, kompetencje i doświadczenie
życiowe. Opiekun powinien być przede wszystkim osobą stabilną emocjonalnie,
odpowiedzialną, kierującą się w życiu społecznie akceptowanym kodeksem etyczno-moralnym. Swoją postawą powinien dawać pozytywny przykład podopiecznemu,
tworzyć atmosferę zaufania, sprzyjającą refleksji oraz budowaniu planów na
przyszłość.
Predyspozycje osobowościowe







odpowiedzialność
empatyczność i asertywność
odporność na stres
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
ekspresyjność
kreatywność

Wiedza i doświadczenie





potwierdzone referencjami doświadczenie w pracy wolontariackiej
wiedza i doświadczenie z zakresu turystyki
wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy
doświadczenie w pracy z młodzieżą lub osobami wykluczonymi społecznie

Umiejętności





łatwość nawiązywania kontaktów
zdolności organizacyjne
łatwość podejmowania decyzji
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Dodatkowe wymagania





wiek powyżej 26 roku życia
osoba niekarana (oświadczenie o niekaralności)
brak nałogów
dobry stan zdrowia (zaświadczenie o stanie zdrowia)
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4.2. System wyboru i selekcji
W modelu Nowa Droga komisja rekrutacyjna powoływana jest przez kierownika/dyrektora
Centrum Integracji Społecznej (CIS)143. Ustalając skład komisji rekrutacyjnej, kierownik
CIS ściśle współpracuje z podmiotami zaangażowanymi w realizację modelu. Informacje
o naborze przedstawiciel CIS przekazuje do służb, instytucji, organizacji pozarządowych –
zgodnie z procesem rekrutacji i selekcji opiekunów wyprawy projektu Nowa Droga.
Centrum Integracji Społecznej powołuje komisję rekrutacyjną i przeprowadza proces
rekrutacji w siedzibie CIS: od momentu naboru dokumentów rekrutacyjnych, aż po
ogłoszenie wyników rekrutacji i przejście do następnego etapu realizacji zadania, tj.
szkolenia opiekunów wyprawy.
Proces rekrutacji i selekcji opiekunów wyprawy
I ETAP: REKRUTACJA – NABÓR KANDYDATÓW

1. Zredagowanie ogłoszenia rekrutacyjnego
Treść ogłoszenia o naborze powinna zawierać:











nazwę modelu;
nazwę stanowiska;
cel stanowiska;
główne zadania realizowane na danym stanowisku;
określenie predyspozycji osobowościowych kandydata;
pożądany zakres wiedzy i doświadczenia potwierdzony referencjami/zaświadczeniami;
pożądane umiejętności;
informację o konieczności przesłania skanów:
– oświadczenia o niekaralności,
– zaświadczenia o stanie zdrowia,
– referencji/rekomendacji;
informację o konieczności dołączenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.) do celów rekrutacji.

143 W przypadku braku CIS – kierownictwo organizacji pozarządowej zaangażowanej we wdrażanie modelu.
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2. Wybór nośnika ogłoszenia rekrutacyjnego


ogłoszenie na portalach internetowych poświęconych pracy, ale również
na portalach specjalistycznych typu www.ngo.pl lub portalach lokalnych



zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej, parafialnej, regionalnej



przekazanie informacji o naborze do:
– ośrodków pomocy społecznej,
– powiatowych urzędów pracy,
– organizacji pozarządowych realizujących zadania statutowe skierowane do
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– powiatowych centrów pomocy rodzinie,
– centrów wolontariatu,
– parafii.

II ETAP: SELEKCJA – WYBÓR KANDYDATÓW

3. Analiza dokumentów aplikacyjnych (CV) pod kątem zgodnych z ogłoszeniem
wymagań kluczowych, ocena referencji i rekomendacji
Wszystkie dokumenty najlepiej podzielić na dwie kategorie:
a) spełniające wymagania w całości bądź wszystkie kluczowe;
b) spełniające większość wymagań, jednak nie wszystkie kluczowe.
Selekcja dokonywana jest na podstawie oceny formalnej oraz merytorycznej
nadesłanych dokumentów zgodnie z Kartą Oceny Formalnej (zał. nr 4) i Kartą Oceny
Merytorycznej (zał. nr 5).
Szczegóły postępowania określa REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ (zał. nr 2).
4. Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna wstępna


zapoznanie z kandydatem na podstawie pytań otwartych typu: Proszę
powiedzieć coś o sobie, Dlaczego powinniśmy zainteresować się Pani/Pana
kandydaturą na stanowisko opiekuna wyprawy?



określenie motywacji kandydata do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna
wyprawy na podstawie pytań otwartych typu: Dlaczego zainteresowało Panią/
Pana nasze ogłoszenie?, Co Pani/Panu wiadomo na temat modelu Nowa Droga?



uzyskanie od kandydata ewentualnej zgody na zasięgnięcie informacji na jego
temat od instytucji/osób udzielających referencji czy rekomendacji.
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5. Druga rozmowa kwalifikacyjna
Sprecyzowanie oceny kandydata na zasadzie modelu STAR

S – situation (sytuacja) – pytamy o konkretną sytuację, która miała miejsce w pracy
zawodowej, np.: Proszę opisać sytuację, w której musiał Pan/Pani zmierzyć się z wyjątkowo trudnym zadaniem.

T – task (zadanie) – np.: Na czym polegało zadanie, które musiał Pan/Pani wykonać?
A – action (działanie) – doprecyzowujemy, jakie działania podjął kandydat/-ka.
Ustalamy czy wynikały one z zakresu obowiązków, czy może były jego własną inicjatywą
oraz czy kandydat/-ka działał samodzielnie, czy we współpracy z innymi osobami.

R – result (rezultat) – pytamy, jak kandydat/-ka ocenia podjęte przez siebie działania
z perspektywy czasu. Warto również dopytać, czy gdyby dziś kandydat/-ka musiał/-a
zmierzyć się z podobną sytuacją postąpiłby podobnie. Oprócz oceny rezultatu zyskujemy dodatkową informację o tym, czy kandydat ma skłonność do analizy własnych
działań, czy wyciąga wnioski ze swoich sukcesów bądź porażek.
6. Wyłonienie przez komisję rekrutacyjną kandydatów na opiekunów wyprawy
i skierowanie ich na szkolenie przygotowawcze, które jednocześnie będzie kolejnym
etapem rekrutacji. Istnieje możliwość, że w trakcie szkolenia niektóre osoby zrezygnują z pełnienia funkcji opiekuna wyprawy.

4.3. Proces szkoleniowy opiekuna wyprawy
Opis procesu szkoleniowego opiekuna wyprawy znajduje się w części III niniejszego
podręcznika, wraz z programem i scenariuszami niezbędnymi w tym procesie.
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5. Etap przygotowawczy
5.1. Proces rekrutacji młodocianych więźniów
5.1.1. Sylwetka młodocianego przestępcy
Grupa osadzonych, do których adresowany jest program, to osoby do 24 roku życia. W psychologii rozwoju człowieka jest to okres, na który przypada zakończenie etapu adolescencji
i rozpoczęcie wieku wczesnego dorosłego. Niektórzy autorzy jako zakończenie etapu dorastania, wskazują 25 rok życia, przede wszystkim z uwagi na osiągnięcie dojrzałości psychicznej
i społecznej oraz samodzielności ekonomicznej. W literaturze przedmiotu można spotkać
akcentowanie wieku wczesnej dorosłości również jako czasu konsolidowania się osiągnięć
wcześniejszego etapu rozwojowego, umożliwiającego efektywne podjęcie innych wyzwań
rozwojowych.
Przykładowe podziały na etapy rozwojowe przypadające na wiek 15−24 lat (wiek adresatów
programu):


Varenhorst – środkowa adolescencja (15−18), późna adolescencja (18−22);



Erikson – wczesny etap dorosłości to lata życia 21−34;



Bloss – późna adolescencja 17−20, okres poadolescencyjny powyżej 20 roku życia;



Levinson – wejście we wczesną dorosłość 17−22, następnie 23−28 lat – debiut
w świecie dorosłości.

Bez względu na używane nazwy, opisywane przez autorów procesy i zmiany rozwojowe
w nich wskazywane są podobne. Widomo jednak, że dynamika tych procesów jest zindywidualizowana. Przechodzenie w dorosłość jest czasem intensywnych zmian biologicznych,
umysłowych, emocjonalnych i moralnych (m.in. dorastanie społeczne, obejmujące świadomość społeczną, przygotowywanie się i podejmowanie określonych ról społecznych). W tym
okresie życia w rozwoju jednostki powinno nastąpić (za Blossem) w późnej adolescencji
(17−20 lat): konsolidacja życia psychicznego, zakończenie procesu identyfikacji psychoseksualnej, dążenie do partnerstwa. W okresie poadolescencyjnym (powyżej 20 roku życia):
następuje konsolidacja ról społecznych i wybór stylu życia, pojawia się poczucie siły, stabilizuje
się poczucie osobistej godności i szacunek do samego siebie (Bloss).
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Poza dojrzewaniem biologicznym, zdaniem Varenhorsta, w okresie dorastania nastolatek
powinien odnaleźć odpowiedź na pytania: kim jest i jakie są jego relacje z innymi. Powinien określić swe miejsce w społeczeństwie, rozpocząć współdziałanie z innymi, odkryć
sens życia. Włączając się do społeczeństwa, nastolatek uwalnia się od rodziców – większe
znaczenie ma dla niego grupa rówieśnicza, następuje zmiana podejścia nastolatka do
otoczenia z nastawienia egocentrycznego na dostrzeganie świata i problemów innych
ludzi. Dokonują się zmiany w sposobie myślenia, z poziomu konkretnego na abstrakcyjny.
Kształtuje się tożsamość człowieka, jego hierarchia wartości, światopogląd. Młody dorosły
podejmuje pracę, osiąga niezależność ekonomiczną, potrafi konstruktywnie kierować
swą karierą zawodową, edukuje się, podnosi lub zmienia kwalifikacje. Staje się zdolny
do tworzenie więzi uczuciowej z innymi, jest gotowy do podjęcia roli małżonka, rodzica.
Zanim jednak młody człowiek przejdzie w dorosłość, przechodzi przez okres niestabilności
emocjonalnej, zaburzeń zachowania, angażowania się w grupy rówieśnicze o różnym
charakterze, kwestionowania wartości rodzinnych i ogólnoludzkich (w tym również
prawnych), poszukiwania własnej drogi życiowej.

5.1.2. Przyczyny wykolejenia społecznego
Adresatami modelu Nowa Droga są młode osoby, które okresu dorastania nie zakończyły
(kryterium wieku) lub wchodzą w wiek wczesnej dorosłości. W wyniku wpływu różnych
czynników właściwy proces dorastania został zaburzony, w rozwoju jednostki nie zostały
zrealizowane zadania przewidziane dla tego etapu rozwojowego. Dotyczy to zarówno
sfery emocjonalnej, jak również szeroko rozumianej sfery społecznej. Niektórzy autorzy
uważają, że młodzi ludzie przechodzą w okresie adolescencji nasilenie zachowań antyspołecznych, wskazując jednocześnie, że pozytywne rozwiązanie problemów wieku dorastania
umożliwia jednostce podejmowanie odpowiedzialnych i społecznie akceptowanych
zachowań i ról wieku dorosłego144. Można zatem wnioskować, że w przypadku osób
wykazujących zachowania antyspołeczne wystąpiły zaburzenia prawidłowego rozwoju
psychospołecznego. Wśród przyczyn wykolejenia jednostki w kierunku wyboru drogi przestępczej najczęściej wymieniane są następujące czynniki: biopsychiczne (np. uszkodzenia
CUN o różnej etiologii), zaburzenia endokrynologiczne oraz środowiskowe (m.in. patologia
rodziny, np. uzależnienia, przestępczość, prostytucja, zaniedbania emocjonalne i wychowawcze, przemoc, wpływ środowiska szkolnego, w tym relacji nauczyciel – uczeń, relacji
między uczniami i atmosfery koleżeńskiej, programu nauczania i sposobu egzekwowania
jego opanowania, negatywny wpływ grup rówieśniczych pozaszkolnych). Na proces
dorastania człowieka i jego przebieg wpływ mają również uwarunkowania ekonomiczne
i kulturowe. Od pewnego czasu w literaturze akcentuje się również role negatywną rolę
mediów w tym procesie. W życiorysach młodych pensjonariuszy wyraźny i zauważalny
jest wpływ powyższych czynników na zaburzenia rozwoju psychospołecznego, utrudniają
one socjalizację młodego człowieka. W zależności od rodzaju przyczyn leżących u podłoża
wykolejenia społecznego w więzieniach podejmowane są zróżnicowane oddziaływania
wobec tej grupy wychowawczej.

144 Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000.
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5.1.3. Charakterystyka młodocianego skazanego
Charakterystyka dokonana na podstawie analizy orzeczeń
psychologiczno-penitencjarnych wykonanych w Ośrodku
Diagnostycznym w Lublinie w pierwszej połowie roku 2012 r.
Typowy młodociany odbywający karę pozbawienia wolności pochodzi zwykle z rodziny
niepełnej, rozbitej w skutek śmierci jednego z rodziców (często ojca), która była dla młodocianego przeżyciem traumatycznym. Trauma ta może być szczególnie silna, jeśli śmierć
rodzica lub opiekuna była spowodowana targnięciem się na swoje życie, a młodociany
w trakcie zdarzenia znajdował się w wieku późnego dzieciństwa lub wczesnej adolescencji
(7/8−13/14 rok życia). Wydarzeniem traumatycznym o poważnych i podobnych do wskazanych wyżej skutkach jest także rozwód rodziców. Nieobecność fizyczna bądź psychiczna
jednego z rodziców, niezależnie od tego, jaki ten rodzic był, zostawia poważny ślad i tworzy
lukę, którą młoda osoba próbuje w jakiś sposób wypełnić.
Nie mogąc znaleźć oparcia w domu rodzinnym, młody człowiek zaczyna poszukiwać go
w otoczeniu znajomych i kolegów, gdzie najczęściej następuje najczęściej inicjacja alkoholowa lub narkotykowa.
Innym czynnikiem dotyczącym rodziny, który popycha młodą osobę na ścieżkę kryminalną
jest wychowywanie się w rodzinie patologicznej, dysfunkcjonalnej. W rodzinie takiej
problemem może być alkoholizm lub narkomania jednego lub obydwojga rodziców,
zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich. Ponadto istotnym czynnikiem jest przebywanie
w najbliższym otoczeniu dziecka/młodej osoby postaci charakteryzujących się przeszłością
kryminalną, nierzadko imponujących swoim zachowaniem lub wpajającym swoje wzorce
zachowań młodej osobie. Taką osobą może być zarówno członek rodziny (rodzic, rodzeństwo, wuj), jak i znajomi rodziny. Można stwierdzić, że zaniedbywanie obowiązków wychowawczych jest niemal tak samo niebezpieczne w skutkach, jak wpajanie niewłaściwych
wzorców zachowań. Młoda osoba pozostawiona sama sobie szybko popada w niewłaściwe
towarzystwo, które kusi łatwym trybem życia bez obowiązków, w którym na porządku
dziennym są alkohol oraz inne środki psychoaktywne (tytoń, marihuana, amfetamina itp.).
Nie bez znaczenia jest tutaj miejsce zamieszkania młodocianego. Większość młodocianych
sprawców pochodzi ze środowisk przestępczych.
Wszystkie wymienione wyżej czynniki w istotny sposób rzutują na karierę szkolną
młodocianego. Zauważalny jest pewien schemat pogarszania sytuacji szkolnej młodocianego. Nauka w klasach I−III najczęściej przebiega bez większych problemów, zarówno
wychowawczych, jak i w nauce szkolnej. Pierwsze problemy pojawiają się najczęściej
około V klasy szkoły podstawowej oraz w momencie rozpoczęcia gimnazjum. Najczęstszym
ich objawem jest zaniedbywanie obowiązków szkolnych oraz wagarowanie. Problemy
szkolne mają charakter błędnego koła. Coraz większe zaniedbania i absencje powodują
strach przed szkołą, chęć uniknięcia konsekwencji, nierzadko docinki, a nawet ostracyzm
ze strony rówieśników i nauczycieli, co z kolei prowadzi do nasilania się wagarowania
i pogarszania się wyników w nauce145. Młodociani sprawcy najczęściej kończą swoją
edukację na poziomie podstawowym (rzadko udaje im się dotrwać do końca gimnazjum),
145 Por. Ostrowska K., Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych, Warszawa 1981, s. 54−55.
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tak więc są to osoby o bardzo niskim poziomie wykształcenia, wiedzy i świadomości na
temat otaczającego ich świata. Ich wiedza ma najczęściej charakter praktyczny, użytkowy
i ograniczony. Poziom wiedzy i wykształcenia wpływa na zakres kontaktów międzyludzkich
i sposoby rozwiązywania problemów146.
Stopień rozwoju umysłowego, pojmowany w kategoriach IQ (mierzonego za pomocą
skali WAIS-R), oscyluje w granicach od przeciętnego z tendencją spadkową do granicy
lekkiego upośledzenia umysłowego (od 105 do 75 IQ). Najczęstsze braki młodociani
wykazują w ramach skal słownych147. Często charakteryzują się oni problemami na tle
emocjonalnym, brakiem stałości stanów emocjonalnych, brakiem wiary w siebie i we
własne możliwości. Powołując się na wyniki testu osobowości 16 PF Cattela, zauważa się
tendencję do występowania u młodocianych niskich wyników w czynnikach Rozumowania
(B) (związanego z wykształceniem), Otwartości na zmiany (Q1), Abstrakcyjność (M) oraz
wysokie i średnie wyniki w czynnikach Obawy (O) (w stronę bojaźliwości). Często charakteryzuje ich także chłodny racjonalizm.
Na ogół charakteryzują się oni niską lub średnią agresywnością i wysokim stopniem
kontroli impulsów – wyniki uzyskane na podstawie IPSA według Gasia148.
Najczęściej używanym przez młodocianych środkiem psychoaktywnym jest alkohol, zwykle
w postaci piwa, w drugiej kolejności – wódki. Zwykle inicjacja alkoholowa występuje
ok. 16 roku życia, czasem w wieku młodszym (związane jest to ze środowiskiem, w jakim
młodociany się obracał). Często w drugiej kolejności następuje inicjacja narkotykowa,
zwykle w podobnym czasie lub niewiele później (ok. roku). Innymi często używanymi
i przez młodocianych środkami psychoaktywnymi są: marihuana i amfetamina, rzadziej
extasy, LSD, butapren. Nierzadko zdarza się, że do zakładu karnego trafiają oni już jako
osoby uzależnione, a przestępstwa, za które są karani, zwykle popełniane są pod wpływem
alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
Pierwszy kontakt ze środowiskiem przestępczym młodociani przeżywają w dzieciństwie,
w domu, lub w okresie wczesnej adolescencji. Zachowania przestępcze występują
u nich w wieku ok. 15−16 rok życia Osoby te karane są zwykle przez Sąd dla Nieletnich
za uchylanie się od obowiązku szkolnego lub drobne kradzieże. Często odbywają kary
w zakładach poprawczych. Z wiekiem następuje nasilenie zachowań przestępczych. Do
aresztu i więzienia, już po osiągnięciu pełnoletniości, najczęściej trafiają z art. 279 § 1 k.k.,
288 § 1 k.k., 278 § 1 k.k., 280 § 1 k.k.

Charakterystyka młodocianego w oparciu
o dane z wybranej literatury
H. Machel o młodocianych (do 24 roku życia) w izolacji penitencjarnej pisze, że to
grupa bez zawodu, o złym stosunku do pracy i raczej słabym wykształceniu. Podkreśla
buntowniczość, impulsywność i skłonność do podlegania wpływom grupy: łatwo łączą
się w grupy nieformalne, skłonni są do negatywnego solidaryzowania się, mogą być
146 Por. tamże, s. 133.
147 Por. tamże, s. 51.
148 Ze szczegółowym opracowaniem dotyczącym agresywności młodych mężczyzn w wieku 19−24 lata można zapoznać
się w artykule: Kwiecień-Głaz M., Agresywność młodocianych przebywających w areszcie śledczym, Warszawa 2003,
nr 38−39.
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nieobliczalni w czasie zbiorowych wystąpień i buntów, podatni na działanie podkultury
więziennej. Przejawiają wyraźne niechętne postawy wobec regulaminu. Autor wskazując
na etap rozwoju psychospołecznego, pisze, że jest to grupa bezkompromisowa w stosunku
do innych. Młodocianych cechuje szybkość podejmowania decyzji, irracjonalność w zachowaniu, dynamiczność, wrażliwość. Ustalając kierunki oddziaływań penitencjarnych, należy
oprzeć się na urozmaiceniu oddziaływań (m.in. praca, nauka, zajęcia sportowe, kontakt
z rodziną)149.
Bielicki E. w książce Młodociani przestępcy ich wartości i orientacja wartościująca zawiera
wnioski z badań dotyczące różnych grup przestępców. Dotyczą one m.in. niechęci do
pracy i nauki, praca nie jest wartością cenioną u młodocianych skazanych, co w badaniach
Bielickiego odróżniało grupę przestępców i nieprzestępców. Przestępców charakteryzowało zorientowanie na życie wygodne, zaspokajanie własnych potrzeb, pragnień, co
zostało określone jako dionizyjska orientacja wartościująca (wyższa u młodocianych
recydywistów niż u przestępców jednorazowych). Autor postuluje przekształcenie
orientacji dionizyjskiej przestępców jako warunek pozytywnej prognozy kryminologicznej.
W szeroki sposób opisuje preferowanie przez młodocianych wartości konsumpcji opisywane
m.in. jako skłonność do zaspokajania swych potrzeb w nadmiarze, zdobywanie środków na
konsumpcję za wszelką cenę oraz ich wydawanie bez ograniczeń. Wartości te w zestawieniu
z wyborami stylu życia ukierunkowanego na gotowość walki, preferowanie siły fizycznej
bądź inhych form przemocy oraz niezależności od innych, rozumiana m.in. jako brak
zaufania do innych, liczenie na siebie i samodzielne radzenie sobie, ocenianie negatywne
innych ludzi i możliwości uzyskania od nich pomocy, tworzyły w badaniach Bielickiego rys
charakterystyczny dla populacji młodocianych przestępców150.
Wartości preferowane przez młodocianych więźniów badała również K. Ostrowska (1977).
Z analizy przeprowadzonych badań sformułowane zostały następujące wnioski: przestępcy
nie wybierają wartości odnoszących się do społeczeństwa jako całości, w swych wyborach
najczęściej wymieniali zabawę, zmianę, ryzyko, humor. Autorka badań sformułowała
również przypuszczenie, że jednostki popełniające czyn o charakterze chuligańskim […]
znacznie częściej posługują się schematem reakcji emocjonalnych niż reakcji poznawczych,
racjonalnych. W zależności od metod badawczych stosowanych w badaniach opisujących
młodocianego sprawcę oraz sposobów ich prowadzonych różne cechy zachowań i osobowości są bardziej akcentowane. Sporządzony przez Sanockiego profil młodocianego
więźnia na podstawie badań MMPI (K. Ostrowska, s. 151) zawierał m.in. konkluzję, że
układ wyników uzyskanych w badaniach charakteryzuje jednostki w etapie rozwojowym
dojrzewania. W podsumowaniu badań autor przytoczył takie cechy funkcjonowania
charakteryzujące młodocianych, jak trudności w przystosowaniu, niechęć do podporządkowania się normom i autorytetom, dążenie do niezależności, nieumiejętność uczenia się na
bazie własnych doświadczeń, buntowniczość, lekceważące normy, skłonność do kłamstwa,
chłód uczuciowy, skłonność do używania alkoholu i narkotyków. Jednocześnie były to
osoby gadatliwe, skłonne do kłamstwa, ryzykanctwa i indywidualizmu (Sanocki 1967).
W badaniach przeprowadzonych przez Stanika (1971) uzyskano wyniki, które świadczą
o tym, że młodociani przestępcy różnią się od swych rówieśników nie będących sprawcami
149 Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.
150 Bielicki E., Młodociani przestępcy ich wartości i orientacja wartościująca, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych,
seria F/nr 21, Bydgoszcz 1991.
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czynów karalnych cechami, które można zawrzeć w trzech wymiarach: odpowiedzialności,
dojrzałości i uspołecznienia.
Kolejne dane dotyczące stosunku do pracy młodocianych (sprawców czynów chuligańskich) wskazują, że chcąc podjąć pracę, nie wykazywali motywacji do podwyższania
kwalifikacji.
Stosunek młodocianych do rzeczywistości, ich wiedzę o sobie samym oraz emocjonalność
badała K. Ostrowska (jw.). I choć przytaczane wyniki badań zostały uzyskane w latach 70.
ubiegłego stulecia, praktycy pracujący z tą grupą wychowawczą odnajdą wspólne cechy
również i dla dzisiejszej populacji. I tak za autorką badań należy przytoczyć, że młodociani
m.in. spostrzegali świat i ludzi jako otoczenie wrogie i pełne konfliktów, cechowali się
biernością wobec zmian w świecie zewnętrznym, nieadekwatną samooceną w stosunku
do własnych dokonań życiowych, skłonni byli w określaniu siebie używać skrajnych ocen.
Emocjonalnie scharakteryzowani jako pobudliwi, impulsywni, nieadekwatni w prezentowanych reakcjach, posiadający deficyty w kontroli i wyrażaniu emocji.

Młodociani w świetle przepisów dotyczących
wykonywania kary pozbawienia wolności
Młodociani w izolacji penitencjarnej w świetle przepisów prawa karnego wykonawczego
to osoby, które nie ukończyły 21 roku życia. Osoby takie karę pozbawienia wolności
odbywają w zakładach karnych dla młodocianych. W uzasadnionych wypadkach odbywać
karę mogą w nich skazani po ukończeniu 21 roku życia oraz, zgodnie z przepisami ustawy,
dorosły pierwszy raz skazany, wyróżniający się dobra postawą i za jego zgodą. Z uwagi
na szczególne zainteresowanie młodocianym sprawcą przestępstwa w polityce penitencjarnej, etapem jego rozwoju psychospołecznego, a przede wszystkim potrzebą ustalenia
sposobów pracy w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności, osobę młodocianą,
której pozostało co najmniej 6 miesięcy do nabycia praw do ubiegania się o warunkowe
przedterminowe zwolnienie lub sprawiającego trudności wychowawcze poddaje się
badaniom psychologiczno-penitencjarnym. Ich wynikiem jest orzeczenie psychologiczno-penitencjarne, w którym formułuje się między innymi specjalistyczne zalecenia do
pracy z więźniem, ustalając tym samym kierunki dalszych oddziaływań wychowawczych
i psychologicznych.
W wykonywaniu kary pozbawienia wolności wobec osób młodocianych uwzględnia się
odstępstwa od ogólnych zasad wykonywania kary. Dotyczą one :


kontaktów ze światem zewnętrznym – młodociani odbywający karę w zakładzie
karnym typu zamkniętego i półotwartego korzystają z jednego więcej widzenia,
odstępstwo to wskazuje na uznanie konieczność budowania wsparcia dla młodocianego, akcentuje znaczenie roli rodziny w procesie resocjalizacji;



żywienia – norma żywieniowa dla młodocianych (2800 kcal) jest inna niż dla
pozostałych skazanych, uwzględnia zwiększone zapotrzebowanie energetyczne
i potrzeby dojrzewającego człowieka;



edukacji – w związku z wiekiem osadzonych i potrzebą szczególnych oddziaływań,
które mają zapobiegać powrotowi do przestępstwa skazani młodociani mają
pierwszeństwo w objęciu nauczaniem w szkole ponadpodstawowej oraz na
kursach zawodowych (art. 133 § 3 k.k.w.);
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resocjalizacji – obligatoryjnie odbywają karę pozbawienia wolności w systemie
programowanego oddziaływania (art. 95 § 1 k.k.w.) (w odróżnieniu od osadzonych
dorosłych, którzy mają wybór w tej kwestii), w szczególności dla tej grupy skazanych prowadzi się programy resocjalizacyjne w szerokim zakresie i różnorodnych
formach (Zarządzenie nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia
24 lutego 2012 roku).

Przepisy polskiego prawa wykonawczego akcentują oddziaływania resocjalizacyjne wobec
grupy młodocianych od obejmowania obligatoryjnymi badaniami psychologiczno-penitencjarnymi do angażowania do udziału w oddziaływania resocjalizacyjne zapobiegające
powrotowi do przestępstwa.

5.2. Rekrutacja do projektu
5.2.1. Rekrutacja do projektu w świetle możliwości
uzyskania warunkowego zwolnienia
Instytucja warunkowego zwolnienia oraz podstawowe przesłanki jego stosowania
określone zostały w art. 77 § 1 k.k. i art. 155 § 1 i 2 k.k.w. Dopuszcza się rezygnację
z wykonania pozostałej części kary pozbawienia wolności wobec osoby osadzonej na
okres próby (art. 160 k.k.w.). Założono, że diagnoza osoby osadzonej jako potencjalnego
uczestnika programu powinna dawać podstawę do sformułowania pozytywnej prognozy
kryminologicznej. W jej ramach istotne jest określenie postawy osoby skazanej (względnie
trwały stosunek do porządku prawnego), jej właściwości i warunki osobiste (wiek, stan
zdrowia, poziom rozwoju intelektualnego, temperament, zdolności do samokrytyki,
wrażliwość sumienia, skłonności do nałogów, środowisko życia i odbywania kary pozbawienia wolności), charakteru popełnionego przez nią przestępstwa, jej zachowanie po
popełnieniu przestępstwa oraz w czasie odbywania przez nią kary pozbawienia wolności.
Formalnie ustawodawca (art. 78−79 k.k.) nie eksponuje żadnej z przesłanek. Uznano
jednak, że najważniejsze znaczenie ma zachowanie skazanego w czasie odbywania przez
niego kary pozbawienia wolności. Uczestnikiem programu może być osoba skazana na
karę pozbawienia wolności, która odbyła co najmniej połowę kary. Jednak, skazanego
z art. 64 § 1 k.k. można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast
przestępstwa określonego w art. 64 § 2 k.k. – po odbyciu trzech czwartych kary. Skazanego
na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić dopiero po 15 latach,
a skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po 25 latach odbywania kary.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd wymierzający karę pozbawienia wolności
może wyznaczyć surowsze ograniczenia niż te przewidziane w art. 78 k.k. (art. 77 § 2 k.k.).
Zasady stosowania przesłanek formalnych warunkowego zwolnienia do sumy kar pozbawienia wolności reguluje art. 79 § 1, 2 i 3 k.k. Art. 79 § 1 k.k. mówi o karach pozbawienia
wolności, które skazany ma odbyć kolejno, co oznacza, że na sumę tą składają się wyłącznie
prawomocnie orzeczone kary pozbawienia wolności włącznie z tą, którą skazany aktualnie
odbywa, pod warunkiem, że pomiędzy wykonaniem jednej, a wprowadzeniem następnej do
wykonania nie ma przerwy. Skazanego można zwolnić warunkowo niezależnie od warunków
określonych w art. 78 § 1 i 2 k.k. po odbyciu 15 lat pozbawienia wolności. W czasie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby. Nie może być on
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krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 5 lat. W przypadku gdy osoba jest skazana w myśl art. 64
§ 2 k.k., okres próby nie może być krótszy niż 3 lata. Natomiast jeśli warunkowe zwolnienie
dotyczy skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia
wolności, okres próby wynosi 10 lat. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego
warunkowe zwolnienie traktowane jest jako instytucja uprzywilejowanego warunkowego
zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności (art. 155 k.k.w.). W myśl art. 155
k.k.w. łączne występowanie istnienie czterech przesłanek umożliwia warunkowe zwolnienie
skazanego z odbywania reszty kary, bez ograniczeń wynikających z art. 78 k.k. i art. 79 k.k.
Skazany powinien korzystać z przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności przez
co najmniej rok i odbyć uprzednio co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. Czas
orzeczonej kary (sumy kar) nie może przekroczyć 3 lat i muszą istnieć materialne przesłanki
warunkowego zwolnienia z art. 77 k.k. Sąd penitencjarny może odwołać warunkowe
zwolnienie (art. 160 § 1 k.k.w.), jeśli osoba poddana próbie popełniła przestępstwo umyślne,
za które prawomocnie orzeczono karę pozbawienia wolności, gdy uchyla się ona od wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 159 § 2 k.k.w. lub od dozoru, wykonywania
nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych lub w okresie próby rażąco
naruszyła porządek prawny. Kolejne przesłanki odwołania warunkowego zwolnienia zawarto
w § 2 tego samego artykułu. Na niekorzyść skazanego działa popełnienie przez niego
przestępstwa z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej
osoby małoletniej zamieszkującej z nim, rażące naruszenie porządku prawnego, ponowne
użycie przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej
zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.
Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 1 zaistnieją
po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego
(art. 160 § 4 k.k.w.). W wyjątkowych przypadkach sąd może jednak odstąpić od odwołania
warunkowego zwolnienia (poza sytuacją określoną w § 1 pkt. 1) (art. 160 § 5 k.k.w.).
Warunkowe zwolnienie może również zostać udzielone w trybie przepisów kodeksu
karnego wykonawczego, tj. art. 155 k.k.w. Jest to niejako instytucja uprzywilejowanego
warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Art. 155 k.k.w.
określa cztery przesłanki, których łączne istnienie stwarza możliwość warunkowego
zwolnienia z odbycia reszty kary bez ograniczeń wynikających z art. 78 k.k. i art. 79 k.k.
Należą do nich:


korzystanie przez skazanego z przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
przez okres co najmniej roku;



uprzednie odbycie przez skazanego co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności;



wymiar orzeczonej kary (suma kar) nie przekracza 3 lat;



materialne przesłanki warunkowego zwolnienia z art. 77 k.k.
(wcześniej omówione).

O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny na posiedzeniu, które powinno
odbyć się w zakładzie karnym. Ma w nim prawo wziąć udział skazany, jego obrońca, jeżeli
został ustanowiony, prokurator, a także inne osoby, którym służy uprawnienie do złożenia
wniosku o warunkowe zwolnienie, jeżeli wniosek taki złożyły. Wniosek o warunkowe
zwolnienie może złożyć również dyrektor zakładu karnego lub sądowy kurator zawodowy.
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Dyrektor zakładu karnego składając wniosek o warunkowe zwolnienie, przesyła jednocześnie opinię sporządzoną przez administrację zakładu karnego, zawierającą w szczególności
prognozę kryminologiczno-społeczną. Skazany warunkowo zwolniony, na którego
nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany jest przestrzegać obowiązków
ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.
Skazany oddany pod dozór obowiązany jest bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od
zwolnienia z zakładu karnego, zgłosić się do kuratora sądowego tego sądu rejonowego,
w okręgu którego dozór ma być wykonywany, a wykonuje się go w miejscu stałego pobytu
skazanego. Jest on obowiązany stawić się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego
w określonych przez niego terminach i udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na niego obowiązków, bez zgody sądu nie może zmieniać miejsca
stałego pobytu, musi umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować go
o zmianie miejsca zatrudnienia (art. 159 § 2 k.k.w.).
W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz w sprawie odwołania warunkowego zwolnienia właściwy jest sąd penitencjarny, który udzielił
warunkowego zwolnienia, a jeżeli warunkowo zwolniony przebywa w okręgu innego Sądu,
właściwy jest sąd penitencjarny, w okręgu którego skazany ma miejsce stałego pobytu.
Przesłanki odwołania warunkowego zwolnienia zawarte zostały w art. 160 k.k.w.
Zgodnie z § 1 tegoż artykułu sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli
warunkowo zwolniony:

1 w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę
pozbawienia wolności;

2 uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 159 § 2 k.k.w.;
3 uchyla się od dozoru, wykonywania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków
karnych;

4 w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne
przestępstwo niż określone w pkt. 1 lub została orzeczona inna kara niż określona
w pkt. 1.
Ponadto zgodnie z § 2 sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec
osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólni ze sprawcą w okresie
próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby
bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie
ze sprawcą. § 4 wskazanego przepisu nakłada na sąd obowiązek odwołania warunkowego
zwolnienia skazanego, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 1 pkt. 2−4, zaistnieją po
udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego,
chyba że przemawiają za tym szczególne względy. Natomiast § 5 mówi, że sąd może
odstąpić od odwołania warunkowego zwolnienia, o którym mowa w § 1, w wyjątkowych
przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Nie dotyczy to jednak sytuacji
określonej w § 1 pkt 1. Warunkowe zwolnienie może być odwołane tylko w okresie próby
i dalszych 6 miesięcy. W przypadku nieodwołania warunkowego zwolnienia karę uważa się
za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.
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5.2.2. Sposób rekrutacji i selekcji osadzonych w trakcie
odbywania kary pozbawienia wolności
Program adresowany jest do oskarżonych pierwszy raz odbywających karę pozbawienia
wolności: osób młodocianych, pierwszy raz karanych w wieku do 24 roku życia, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania, wobec
których istnieje możliwość postawienia pozytywnej prognozy społeczno-kryminologicznej.
Udział w programie Nowa Droga jest dobrowolny. Każdy, wobec kogo planowana może być
realizacja Nowej Drogi, powinien zostać szczegółowo zapoznany z etapami realizacji programu oraz obowiązkami uczestnika projektu. Zanim osadzonemu zostanie przedstawiona
propozycja udziału w programie, decyzja taka musi być poprzedzona wnikliwą analizą cech
osobowości kandydata, jego potencjału i podatności na oddziaływania resocjalizacyjne,
które mają określić zdolność skazanego do podjęcia trudu w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z programu, po opuszczeniu izolacji. Jednocześnie należy zaznaczyć,
że program w założeniach polskiej wersji nie jest przeznaczony dla osób ze stwierdzonymi
antyspołecznymi zaburzeniami osobowości, nie jest również adresowany do osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. W szczególności przeznaczony
jest dla osób, u których w diagnozie wykolejenia społecznego można wymienić:


negatywne wpływy środowiska rówieśniczego,



brak pozytywnych wzorców społecznego funkcjonowania,



brak wykształcenia, stałej pracy i zawodu,



brak motywacji i aspiracji do podjęcia stałej pracy,



brak pracy po opuszczeniu izolacji penitencjarnej.

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie w następujący sposób:


w przypadku osób młodocianych, skazanych, którym pozostało nie więcej niż
6 miesięcy do nabycia uprawnień do ubiegania się o udzielenie warunkowego
przedterminowego zwolnienia, skazanych dorosłych odbywających karę po raz
pierwszy o możliwości udziału w projekcie informuje wychowawca, opracowując
diagnozę do IPO;



w przypadku skazanych młodocianych, którym do warunkowego przedterminowego zwolnienia pozostało więcej niż pół roku, o możliwości udziału
w programie dodatkowo informuje psycholog w ośrodku diagnostycznym,
przeprowadzający badania psychologiczno-penitencjarne, psycholog w orzeczeniu
psychologiczno-penitencjarnym określając zalecenia, może również dodać
zalecenia np. motywowania skazanego do udziału w takim programie;



w przypadku skazanych, którzy kończą odbywanie kary, udział w programie może
być zawarty również w IPO, bądź też może być zaproponowany przez kuratora
zawodowego, który przygotowuje program wolnościowy w ramach art. 164 k.k.w.
jako jeden z elementów przygotowania do życia po zwolnieniu.
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Dokumenty rekrutacyjne
Na dokumentację rekrutacyjną do udziału w programie Nowa Droga składają się:

1 list motywacyjny osadzonego – kandydata do programu;
2 ankieta, wypełniana przez kandydata, składana do wychowawcy;
3 kwestionariusz wypełniany przez wychowawcę psychologa.
List motywacyjny jest formą dowolną wybraną przez skazanego. Powinien zawierać
osobistą motywację skazanego do udziału w programie. Wzory dokumentów znajdują się
w zał. nr 1.

5.3. Przygotowanie psychologiczne,
wychowawcze i fizyczne…
młodocianych więźniów
5.3.1. Readaptacyjna funkcja współpracy instytucji
współdziałających w projekcie
Program Nowa Droga jest szczególnym programem, gdyż jest przeznaczony dla osób
do 24 roku życia, a więc tych, które nie mają doświadczeń zawodowych, nie mają
konkretnych umiejętności, wykształcenia. Projekt ma na celu aktywizację zawodową
młodych ludzi, którzy opuszczają zakłady karne i nie mają perspektyw znalezienia pracy.
Działania zaplanowane w projekcie mają na celu zapobieganie powrotowi do przestępstwa
opuszczających zakłady karne w oparciu o zintegrowane oddziaływania jednostek penitencjarnych oraz instytucji pozarządowych i przedsiębiorców. Dzięki tak skonstruowanej
współpracy model umożliwia przystosowanie się jednostki do aktywnego i samodzielnego
funkcjonowania w społeczeństwie, a tym samym – właściwe pełnienia ról społecznych
w obszarze pracy zawodowej. Na powodzenie procesu readaptacji wpływa wiele czynników, wśród których można wymienić te, które są zależne od osoby opuszczającej zakład
oraz te, które tkwią w środowisku, do którego jednostka powraca.
Wśród pierwszej grupy czynników wymienić można m.in. poziom demoralizacji, zaburzeń
osobowości, uzależnienia, a także pozytywnych zmian, które zaszły w wyniku prowadzonych oddziaływań penitencjarnych. Aby czynniki pozytywne, ułatwiające readaptację,
a tym samym ograniczające powrotność do przestępstwa zoptymalizować, SW prowadzi
oddziaływania m.in. w ramach indywidualnych programów oddziaływań, programów resocjalizacyjnych skierowanych do grup skazanych wyodrębnionych z uwagi na podobieństwo
zdiagnozowanych problemów, a także zatrudnienia, nauczania, środków terapeutycznych,
kontaktów ze światem zewnętrznym. Skutecznej resocjalizacji służy również współpraca ze
społeczeństwem w wykonywaniu orzeczeń w formach przewidzianych przez prawo.
W programie Nowa Droga działania Służby Więziennej zapobiegające powrotności do
przestępstwa zostaną wsparte przez instytucje pozarządowe, urzędy pracy oraz przedsiębiorców poprzez uruchomienie działań pomocowych w podjęciu zatrudnienia przez
młodych ludzi. Oferowana pomoc to nie tylko możliwość otrzymania pracy, ale również
przerwanie kształtowania się tożsamości przestępczej, odbudowywanie reputacji zniszczo-
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nej przez pobyt w więzieniu, odizolowanie od środowiska przestępczego przez ukazanie
innych perspektyw oraz umożliwienie ich urealnienia.
Wśród czynników utrudniających readaptację leżących po stronie środowiska należy
wymienić m.in.: trudności związane z zatrudnieniem wynikające z lokalnego rynku pracy,
ale i z powodu niskich kwalifikacji zawodowych eks-dewiantów oraz braku zaufania
pracodawców do osób z przeszłością przestępczą, trudności w przystosowaniu do życia
na wolności, wynikające z leku towarzyszącemu powrotowi dawnego towarzystwa jak
i ze zmian, które dokonały się w konkretnym środowisku czy społeczeństwie151. W oparciu
o założenia projektu należy wskazać, że powyższe przykładowe problemy powinny ulec
zminimalizowaniu. Projekt umożliwia zmianę nastawienia przedsiębiorców do zatrudnienia osób opuszczających zakłady karne, w dalszej perspektywie również stosunek ogółu
społeczeństwa do byłych skazanych.
Model Nowa Droga realizuje postulat budowania właściwych postaw w trakcie odbywania
kary, psychokorekcji negatywnych aspektów funkcjonowania młodocianego, a także
wsparcia i pomocy osadzonemu po opuszczeniu zakładu karnego i – tym samym – wzmocnienia całokształtu pomocy readaptacyjnej. Utrwaleniem pozytywnych zmian, które mają
miejsce w trakcie pobytu w jednostce penitencjarnej, jak również dostarczeniem pozytywnego wsparcia oraz modelowania jest kontakt z osobą opiekuna, który wędruje z młodym
uczestnikiem przez 800 km. Projekt opiera się na doświadczeniach francuskich i osiąganych we Francji efektach resocjalizacyjnych. Jest to czas, który ma stać się przyczynkiem
do wzbudzenia w młodym człowieku refleksji wiodącej do zmiany w postrzeganiu siebie,
swych możliwości i miejsca w świecie.
W polskiej literaturze dotyczącej metod wychowania czytamy o podobnych sposobach
oddziaływań na osoby w różnym wieku, o tzw. survivalu. Cechą wspólną powyższych sposobów pracy, jako alternatywnych do tzw. klasycznych sposobów wychowania, jest zdanie
się na własne umiejętności wychowanka i opiekuna, ich wytrwałość, cierpliwość, odpowiedzialność, umiejętność współdziałania. Maszerujący młody człowiek i jego opiekun obcują
z naturą oraz ze swoimi ograniczeniami. Poznają siebie samych, swoje słabe i mocne strony
(fizyczne i psychiczne). Młodzi uczą się pokory i bycia zależnym. Sytuacja wędrówki z jedną
osobą w oddaleniu od ludzi pozwala na poznanie własnych reakcji psychicznych, zmusza
do konfrontowania się z problemami osobistymi oraz ich rozwiązywania, przez co tworzy
konieczność konstruktywnej komunikację z drugim człowiekiem, pozwala na zebranie
pozytywnych i negatywnych doświadczeń. W czasie tego wysiłku fizycznego i psychicznego
następuje koncentracja na tym, co dzieje się aktualnie, człowiek żyje w oderwaniu od
swego środowiska, rodziny. Można zaryzykować stwierdzenie, że żyje w zapomnieniu
swojej przeszłości. Jest skoncentrowany na konkretnych czynnościach, zadaniach, powinna
towarzyszyć mu otwartość na rzeczywistość, na pojawiające się bieżące problemy i ich
wspólne rozwiązywanie. Młody człowiek powinien być skoncentrowany na zadaniu –
wędrowcy mają dojść do celu, zrealizować pewien etap wędrówki. Osoba dorosła i młody
człowiek dążą do porozumienia, powstaje sytuacja dialogu152.
151 Za: Ambroziak T., Czynniki społecznej readaptacji byłych przestępców, w: Urban B., Stanik J.M. (red.), Resocjalizacja,
Warszawa 2008, t. 2.
152 Kwiatkowski K.J., Zapomniane wpływy natury. Survival droga do samego siebie, w: Hirszel K., Szczepanik R.,
Zbonikowski A., Modrzejewska D. (red.), Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, Warszawa
2010.
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Propozycja wędrówki dla młodych opuszczających zakłady karne ma oderwać ich od
środowiska, poddać ich alternatywnej formie resocjalizacji, w której bardzo ważnym jest
wybór opiekuna. Z pewnością musi to być osoba będąca dla młodego wędrowca autorytetem, cierpliwa i życzliwa, akceptująca towarzysza wędrówki, autentyczna, posiadająca
kompetencje osobowościowe do realizacji takiego przedsięwzięcia. Opiekun będzie mógł
poznać swego podopiecznego jeszcze w czasie odbywania przez młodocianego/młodego
dorosłego kary pozbawienia wolności. Podczas rozmowy będą mogli poznać się wzajemnie
i odpowiedzieć sobiena pytanie, czy pójdą razem w drogę ku zmianom.

5.3.2. Indywidualny Program Oddziaływań realizowany
jako forma przygotowania osadzonego
podczas pobytu w zakładzie karnym
W zakładzie karnym praca z młodym więźniem oparta jest na Indywidualnym Programie
Oddziaływań, będącym narzędziem pracy penitencjarnej. IPO polega na sporządzeniu
indywidualnej diagnozy, określeniu celów i zakresu oddziaływań, a także zadań do
realizacji przez samego osadzonego oraz terminów i kryteriów ich realizacji.
W Indywidualnym Programie Oddziaływań przygotowującym do udziału w Nowej Drodze
proponowane są m.in. następujące metody pracy penitencjarnej:
a) metody wpływu osobistego:


przykład własny,



doradzanie wychowawcze,



doradzanie psychologiczne,



przekonywanie wychowawcze,



przekonywanie psychologicznego;

b) metody wpływu sytuacyjnego:


rozmowa,



organizowanie doświadczeń uczących i umożliwiających zdobycie nowego zawodu,
nabywanie nowych umiejętności interpersonalnych,



uświadamianie skutków negatywnych zachowań,



karanie i nagradzanie wychowawcze;

c) metody wpływu grupy:


wskazanie przez uczestnika programu Nowa Droga osoby najbliższej, która
zaangażuje się w program,



wspieranie oraz dalsze motywowanie skazanego do życia w trzeźwości oraz
wskazywanie na zgubne skutki nadużywania alkoholu – dotyczy to skazanych,
którzy odbyli terapię odwykową i rozumieją swój problem, jakim jest uzależnienie
od alkoholu, mają motywacje do pracy w kierunku trzeźwienia,
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udział skazanych w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych, wewnątrz i poza
terenem jednostki w celu dbałości o kondycję fizyczną uczestnika w wędrówce,



udział w programach resocjalizacyjnych adekwatnych do zdiagnozowanych
problemów;

d) metody wpływu kulturowego:


wzory kulturowe,



organizacja rekreacji,



aktywizacja pracownicza;

e) specjalistyczne metody indywidualnej pracy psychologicznej, np. rozmowa motywująca,
krótka interwencja (wobec osób z problemem nadużywania alkoholu), itp.;
f) metody indywidualnej pracy z doradcą zawodowym (Indywidualny Plan Działania);
g) metody kontroli wychowawczej i psychologicznej:


posługiwanie się jasnymi kryteriami – wyraźnie sprecyzować oczekiwania,



stopniowanie stawianych wymagań – nie egzekwować wymagań zbyt rygorystycznie, precyzując normy zachowania,



silna i zdecydowa kontrola – kontrola zachowania jako następstwo dotychczasowych działań uczestnika,



kontrola silna lecz empatyczna – jasność kryteriów oceny zachowania, wyraźne
precyzowanie i stopniowanie wymagań,



kontrola połączona z instruktażem i podaniem prawidłowych sposobów postępowania,



kontrola luźna zmierzająca w kierunku kształtowania samokontroli.

Zadania wychowawcy wspierającego i psychologa w realizacji programu:
1. Koordynowanie procesu resocjalizacji, prowadzenie formalnej dokumentacji uczestnika
programu resocjalizacyjnego.
2. Poznanie sytuacji rodzinnej i problemów osadzonego, które spowodowały osadzenie go
w jednostce penitencjarnej.
3. Nawiązanie kontaktu z rodziną bądź opiekunami wytypowanymi przez uczestników
programu. Współpraca z rodziną, wdrażanie członków rodziny, którzy zgodzili się uczestniczyć w przedsięwzięciu, do pomocy w motywowaniu i mobilizowaniu uczestnika.
4. Objęcie uczestnika szczególną opieką w okresie przygotowawczym do udziału w programie resocjalizacyjnym Nowa Droga.
5. Rozpoznanie sytuacji zdrowotnej uczestnika oraz jego potrzeb w tym zakresie.
6. Uaktualnianie IPO z podkreśleniem najważniejszych dla uczestnika problemów – określenie indywidualnych zadań oraz czasu ich wykonania.
7. Określenie kryterium realizacji zadań.
8. Zachęcanie uczestnika do podejmowania własnych inicjatyw.
9. Szukanie i podkreślanie „mocnych stron” uczestnika.
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10. Współpraca z:


doradcą zawodowym,



kuratorem, opiekunem w trakcie wędrówki,



przedsiębiorcą, instytucjami wspierającymi proces resocjalizacji oraz kontynuującymi pracę readaptacyjną w warunkach wolności.

Okres realizacji IPO w przypadku przygotowania uczestnika programu Nowa Droga ustala
się od minimum 2 miesięcy do 6 miesięcy.
Przykład IPO da uczestnika Nowej Drogi w Załączniku nr 9.

5.3.3. Przygotowanie fizyczne osadzonego
Sposoby przygotowania fizycznego skazanego do marszu w Nowej Drodze opiera się
na możliwościach wskazanych w przepisach wykonawczych. W zależności od bazy jaką
dysponuje jednostka penitencjarna, możliwe są różnorodne formy pracy nad kondycją
fizyczną. Najprostszą dostępna formą pracy jest codzienne, systematyczne uczestnictwo
w spacerze. Przepisy przewidują również inne formy dbania o rozwój kondycji, mianowicie
udział osadzonego w zajęciach z zakresu kultury fizycznej i sportu. Można je prowadzić
we współpracy z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 k.k.w. lub zlecić ich realizację
wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia. Zajęcia powyższe
intensyfikuje się odpowiednio do potrzeb wynikających z rozpoznania środowiska skazanych.
Organizuje się je w:


świetlicach,



halach sportowych,



salach sportowych,



na boiskach,



na placach spacerowych,



innych pomieszczeniach zakładu karnego przystosowanych do tego celu,



obiektach sportowych poza zakładem karnym.

Realizuje się w szczególności poprzez:


ćwiczenia ogólnorozwojowe,



gry zespołowe,



gry i zabawy ruchowe,



zajęcia rekreacyjne.

Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych nie należy:


zezwalać na uprawianie sportów walki,



stosować środków sztucznie wspomagających rozwój tkanki mięśniowej.

Urządzenia i sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć z zakresu kultury fizycznej
i sportu nie mogą zagrażać zdrowiu i życiu osób z nich korzystających, muszą być sprawne
oraz posiadać aktualny atest, zgodny z Polskimi Normami, określającymi sposób ich
bezpiecznego użytkowania. Uczestników zajęć, w szczególności zorganizowanych zajęć
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wychowania fizycznego i zajęć sportowych oraz imprez sportowych, w miarę możliwości
ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek udziału
w tego typu zajęciach.
Jak widać powyżej istnieje szeroki wachlarz możliwości dopuszczonych przez przepisy,
a stosowanie ich jest uzależnione od bazy, jaką posiadają poszczególne jednostki penitencjarne. W Areszcie Śledczym w Lublinie możliwy jest udział osadzonych w zajęciach
grupowych, np. w zajęciach rekreacyjnych na boisku piłki plażowej, siatkowej oraz halowej
piłki nożnej.

5.3.4. Ewaluacja przygotowań więźniów
Kryterium właściwego przygotowania skazanego do dalszej realizacji programu jest:


pozytywna ocena realizacji zadań z IPO,



pozytywna ocena postępów w resocjalizacji,



nagrody i kary,



opinia przełożonego z miejsca zatrudnienia,



wniosek dyrektora zakładu karnego o udzielenie warunkowego przedterminowego
zwolnienia.

5.4. Przygotowanie bezpośrednio przed wyprawą
5.4.1. Spotkania z kuratorem, opiekunem
wyprawy, kierownikiem wyprawy
Ważnym elementem przygotowania uczestnika do wędrówki jest tygodniowy obóz
przygotowawczy. Po opuszczeniu zakładu karnego uczestnik programu Nowa Droga będzie
przebywał w miejscu (ośrodku) wskazanym przez Zespół Zarządzający Wyprawą w konsultacji z Międzysektorowym Zespołem ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych
Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze. Na tym etapie uczestnik będzie
mógł bliżej poznać swojego opiekuna oraz nawiązać kontakt z kuratorem sądowym,
psychologiem i ojcem/matką chrzestną i wolontariuszem-opiekunem.
Kierownik wyprawy omówi wszystkie sprawy organizacyjne i logistyczne związane
z wędrówką. Uczestnik Nowej Drogi będzie kontynuował rozpoczęte w zakładzie karnym
przygotowanie kondycyjne do wyprawy.
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6. Etap wyprawy
6.1. Nowa Droga – założenia i cele
6.1.1. Założenia organizacyjne i logistyczne
Finansowanie


Zakłada się, że po okresie realizacji projektu powiaty, które decydują się wdrażać
całościowo model Nowa Droga, mogą etap wyprawy sfinansować z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, państwowego
funduszu celowego określonego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
W szczególności ze środków pochodzących z potrąceń w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych w formie umowy
o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej
podstawie prawnej. Środki te, w formie dotacji, są przeznaczane m.in. na rzecz
stowarzyszeń, fundacji, organizacji, instytucji, kościołów oraz innych związków
wyznaniowych, których celem jest m.in. świadczenie pomocy postpenitencjarnej
osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych.
Szczegółowy tryb i sposób funkcjonowania Funduszu określa Rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia
13 stycznia 2012 roku, poz. 49.



Istnieje potrzeba podjęcia rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości, dysponentem Funduszu o:
1) przeznaczeniu części pieniędzy – w formie dotacji celowej – dla stowarzyszeń
i innych podmiotów określonych w § 1 pkt 3 Rozporządzenia na realizację
modelu Nowa Droga (w części organizacji wyprawy);
2) zaplanowaniu na lata po 2013 r. środków finansowych na realizację wyprawy
w modelu Nowa Droga dla określonej liczby osób zwalnianych z zakładów
karnych i aresztów śledczych (np. 15 lub 20 osób).
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Zakłada się, że władze powiatu, Starosta będą współpracowały ze stowarzyszeniem, fundacją czy instytucją kościelną, która pozyska środki finansowe z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację wyprawy w ramach modelu Nowa Droga.



Stowarzyszenie lub inna organizacja dysponująca środkami finansowymi z Ministerstwa Sprawiedliwości na wyprawę powinna zawrzeć umowę z podmiotem, który
zabezpieczy noclegi wraz z wyżywieniem na całej trasie wyprawy. Z uwagi na potrzebę organizacji noclegów dla młodocianego więźnia i jego opiekuna w miejscach
bez kontaktu z turystami oraz bez możliwości zakupu alkoholu wskazane byłoby
zapewnienie noclegów np. w parafiach lub w namiotach. W sytuacji braku takiej
możliwości noclegi powinny być organizowane w schroniskach i hostelach, które
będą w stanie wypełnić wyżej wymienione warunki. Potrzebne będzie zawarcie
umowy z podmiotem, który zorganizuje na trasie wyprawy wszystkie noclegi oraz
zabezpieczy wyżywienie (w cyklu obiado-kolacja oraz suchy prowiant na cały
następny dzień). Taka forma organizacji zwolni opiekuna z konieczności osobistego
regulowania należności za noclegi i wyżywienie na trasie wyprawy. Zakłada się,
że opiekun będzie posiadał przy sobie nieznaczną kwotę pieniędzy (rozliczaną
w formie ryczałtu) na doraźne potrzeby aprowizacyjne.



Podmiotem, który mógłby zorganizować sieć noclegów z wyżywieniem na trasie
wędrówki powinna być organizacja/stowarzyszenie posiadające możliwość działania w skali całego kraju. Stowarzyszenie lub inny podmiot, który uzyska dotacje
celową z Ministerstwa Sprawiedliwości na wyprawę będzie samodzielnie decydował o wyborze podmiotu realizującego usługę – przy zachowania w/w wymogów.
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6.1.2. Trasy wędrówek
Informacje wstępne
WĘDROWANIE – to co zmienia, uszlachetnia i wyzwala…
Wędrowanie, które realizowane jest w ramach projektu nie jest klasyczną wycieczką.
Idąc miesiąc, dzień po dniu kształtujemy postawę uporu i konsekwencji, która pomoże
przemienić życie. Długa, miesięczna wędrówka jest szansą na głęboką przemianę, przy
czym wysiłek fizyczny jest wyzwaniem nie tylko dla ciała, ale przede wszystkim dla psychiki
i duchowości uczestników. Trasą, którą proponujemy są szlaki św. Jakuba, coraz bardziej
popularne w Polsce i Europie.
Kilka słów o Drogach Świętego Jakuba Apostoła znanych w świecie pod nazwą Camino
Santiago. Tradycja pielgrzymowania do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w Hiszpanii Galicyjskiej sięga IX wieku. Tysiące pielgrzymów, a lepiej powiedzieć
– wędrowców, już ponad 1100 lat przemierza ponad 800 km trasę, która klasycznie ma
swoje początki we francuskich Pirenejach, a kończy się w Santiago. Coraz modniejsze staje
się wędrowanie od progu własnego domu do Hiszpanii. Jak grzyby po deszczu wytyczane
są coraz to nowe odcinki Szlaku św. Jakuba w Polsce i w całej Europie.
W Polsce jest wiele wytyczonych Dróg św. Jakuba.
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Charakterystyczną cechą wędrowania tymi szlakami jest to, że nie chodzi się „stadnie”. Na
Szlakach Jakubowych wędruje się we dwie, trzy osoby. W Polsce kilka Dróg jest oznakowanych, wiele jest w fazie projektowania.

1 Przedstawione propozycje, chociaż są precyzyjne, stanowią jedynie inspiracje i kierunek wędrowania. Mądry opiekun, wiedząc gdzie chce dotrzeć w ciągu kolejnych dni,
będzie ZAWSZE wybierał drogi boczne, bite i jak najmniej uczęszczane.

2 Na każdy dzień przedstawiona jest mapa pieszej wędrówki. Trzeba pamiętać, że wiele
Dróg św. Jakuba jest opisanych w różnych wydawnictwach lokalnych i regionalnych.

3 Szlak św. Jakuba jest inspiracją i celem, stąd możliwe są korekty trasy. Jeśli „oczy”
poniosą nas nieco w prawo lub lewo nic złego się nie dzieje.

4 Najlepszym miejscem odpoczynku dla wędrowców będzie parafia. Parafie stanowią
bowiem niewątpliwie najdoskonalszą „sieć”, obecną niemal w każdej wsi, w których można zjeść i odpocząć po trudach wędrowania. Dla człowieka wracającego
do normalnego życia to również szansa na unikanie różnych pokus, które czają się
w pokojach gościnnych i schroniskach. Można też zaplanować noclegi w niedrogich
hostelach lub wędrować wraz z ekwipunkiem i nocować w namiotach.
Pierwsza z proponowanych tras rozpoczyna swój bieg w Lublinie i poprzez Sandomierz,
Kraków, Piekary Śląskie, Górę Świętej Anny, Opole, Wrocław i Legnicę dociera do Zgorzelca. Trasa ma długość ok. 840 km i została podzielona na 30 odcinków. Druga trasa zaczyna
się w Ogrodnikach na granicy Polsko – Litewskiej i biegnąc przez Olsztyn, Toruń, Gniezno,
Poznań, Głogów, Jakubów, Bolesławiec również dociera do Zgorzelca. Trasa ma długość
ok. 880 km i została podzielona na 32 odcinki.
Cały niniejszy rozdział został podzielony na kolejne dni wędrowania. W każdym dniu
znajdziemy informację, ile kilometrów liczy trasa, jaki jest przewidywany czas przejścia
(nie uwzględnia koniecznych odpoczynków!), oraz w jakiej parafii bądź innym miejscu
przewidywany jest nocleg.
Jak chodzimy, w jakim rytmie?
Każdy ma swój rytm i sposób chodzenia, niczego nie można więc narzucić. Prędkość
chodzenia to ok. 5−5,5 km na godzinę. Z doświadczenia wynika, że pierwszy odpoczynek
powinien mieć miejsce po dwóch godzinach marszu (ok. ½ godz.), a następne – co godzinę
(odpoczynek ok. 15 min.). W praktyce oznacza to, że odległość 25 km przejdziemy w ciągu
ok. 6,5 godziny, a 30 km w ciągu 7 godzin (dochodzi zmęczenie!).
Ubranie
Niezbędne minimum to:


bardzo wygodne i „przetrenowane” obuwie turystyczne oraz klapki lub sandały na
wypoczynek;



2 pary spodni – długie (model z odpinanymi nogawkami) i krótkie;



3 koszulki (w tym co najmniej jedna z długim rękawem);



3 zmiany bielizny, 3 pary skarpet;



ciepła bluza (np. polar) – niezbędna – ranki są zimne, a kiedy zaczyna padać
deszcz, robi się naprawdę nieprzyjemnie;
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średnio ciepła piżama – są noce, kiedy z gorąca nie można spać, ale zdarza się
także porządnie zmarznąć;



coś przeciwdeszczowego – polecane zwykłe plastikowe „poncho” – bardzo tanie,
lekkie, zajmujące mało miejsca a dość wytrzymałe i szybko schnące, poncho nie
może być jednak zbyt krótkie – w razie deszczu musi przykryć także (a może przede
wszystkim) plecak, można też skorzystać z parasola;



latarka.

Ponieważ niekorzystna pogoda może utrzymywać się kilka dni, warto mieć więcej niż
trzy zmiany bielizny i skarpet. Dodatkowa uwaga praktyczna: po długiej, męczącej
drodze i dotarciu na nocleg zawsze pozostaje trochę czasu na odpoczynek i zwiedzanie
okolicy. Dlatego warto mieć jeden „komplet” dodatkowy – (koszulka + spodenki) tylko na
popołudnia. Nakrycie głowy może stanowić kapelusz albo chustka. Najlepiej jedno i drugie
(w chustce jest chłodniej, ale rondo kapelusza chroni przed promieniami słońca, które
czasami mocno oślepia). W czasie drogi zdarzać się będzie także, że okrycie głowy chroni
nas przed chłodem i wiatrem.
Wyżywienie, woda
Zakładamy, że uczestnicy otrzymują zaopatrzenie na cały dzień wędrówki i nie będą
musieli nic kupować. Najważniejsza jest woda! Przynajmniej 1,5 litra na jedną osobę. Ale
i na trasę potrzeba przynajmniej 6 kanapek na osobę.
Bagaż
Bagaż powinien być lekki, należy ograniczyć ilość rzeczy do minimum. Mądre poradniki
sugerują, by ciężar plecaka nie przekraczał 10% masy ciała. Niestety w praktyce trudno
tak skomponować bagaż. Warto też ze spakowanym plecakiem zrobić zaprawę na sucho
– przejść kilka kilometrów, w komfortowych warunkach sprawdzić, czy wszystko jest
w porządku (klamry, regulacja długości pasków).
Czy Szlak jest dobrze oznakowany?
W Polsce pewne odcinki są bardzo dobrze oznakowane (białe muszle na niebieskim tle),
wiele odcinków jest jednak dopiero projektowanych. Doświadczenie i mądrość będą
decydowały ostatecznie o przebiegu trasy. Nie da się wszystkiego przewidzieć.
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TRASA nr 1
Dzień Pierwszy: Lublin – Niedrzwica Duża


Trasa liczy 25 km



Przewidywany czas przejścia – 5 godz.



Nocleg w Niedrzwicy w parafii Podwyższenia Krzyża, ul. Partyzancka 28

Miejscowości na trasie:
Lublin – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na
Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.
Niedrzwica Duża – pierwsza informacja o istnieniu Niedrzwicy Dużej jako wsi pojawia
się na początku XV wieku – w 1417 r. Jednakże pierwsze wzmianki o istnieniu wsi zwanej
Niedrzwicą pochodzą już z 1374 r. Wiadomość ta odnosi się do sąsiedniej wsi – Niedrzwicy
Kościelnej. W 1417 r. pojawia się w źródłach konkretna nazwa wsi Niedrzwica.
Dzień Drugi: Niedrzwica Duża – Gmina Urzędów


Trasa liczy 27 km



Przewidywany czas przejścia – 5,5 godz.



Nocleg w Gminie Urzędów w parafii św. Mikołaja, ul. Kościelna 1, tel. centrali:
81 532 10 58, 81 532 10 59
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Miejscowości na trasie:
Urzędów – wieś (w latach 1405−1869 – miasto) w Polsce położona w województwie
lubelskim, w powiecie kraśnickim, w gminie Urzędów. W latach 1975−1998 miejscowość
administracyjnie należała do ówczesnego województwa lubelskiego. Historycznie położona
jest w Małopolsce (początkowo w ziemi sandomierskiej, a następnie w ziemi lubelskiej).
Dzień Trzeci: Gmina Urzedów – Annopol


Trasa liczy 27 km



Przewidywany czas przejścia – 5,5 godz.



Nocleg w Annopolu w parafii św. Joachima i św. Anny, ul. Kościuszki 1,
tel. 15 831 34 18
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Miejscowości na trasie:
Annopol – miasto w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, w pobliżu Wisły,
na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły. Miasto położone jest w Małopolsce, w ziemi
lubelskiej.
Miejscowość jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy Annopol, a także rzymsko-katolickiej parafii św. Joachima i św. Anny należącej do dekanatu Zawichost w diecezji
sandomierskiej.
W Annopolu znajduje się most przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 74. Przez miasto
przebiegają również drogi wojewódzkie nr 824 i droga wojewódzka nr 854. Według danych
z 31 grudnia 2004 miasto miało 2679 mieszkańców.
Dzień Czwarty: Annopol – Sandomierz


Trasa liczy 31 km



Przewidywany czas przejścia – 6 godz.



Nocleg w Sandomierzu w parafii Nawrócenia św. Pawła, ul. Staromiejska 11,
tel. 15 832 43 83

Miejscowości na trasie:
Zawichost – miasto położone jest nad Wisłą, na wysokim wapiennym tarasie jej lewego
brzegu. W okolicy miasta znajdują się złoża kamienia wapiennego oraz glinki krzemionkowej. Zawichost położony jest ok. 17 km na północny zachód od Sandomierza. Przez miasto
przebiega droga wojewódzka nr 777 z Sandomierza do Maruszowa oraz droga nr 755
z Kosina do Ostrowca Świętokrzyskiego. W Zawichoście znajduje się przeprawa promowa
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przez Wisłę, powstała za pozwoleniem króla Zygmunta Augusta. Przez miasto przechodzi
czerwony szlak turystyczny z Gołoszyc do Piotrowic.
Sandomierz – ślady pierwszej obecności człowieka na tych terenach, znalezione w wykopaliskach archeologicznych, pochodzą z neolitu. W X w. na terenie wzgórza zamkowego
istniała osada, od XI wieku gród, siedziba książęca oraz miasto wojewódzkie. W sąsiedztwie zbudowanego później Domu Długosza powstał drugi gród, który dał początek miastu.
Dzięki położeniu nad Wisłą, w miejscu przeprawy szlaku handlowego z Europy Zachodniej
na Ruś, Sandomierz szybko zyskiwał na znaczeniu.
Dzień Piąty: Sandomierz – Klimontów


Trasa liczy 25 km



Przewidywany czas przejścia – 5 godz.



Nocleg w Klimontowie w parafii św. Józefa, ul. Krakowska 4, tel. 15 866 15 38

Miejscowości na trasie:
Klimontów – przez wieś przechodzi Małopolska Droga św. Jakuba.
Dzień Szósty: Klimontów – Kotuszów


Trasa liczy 35 km



Przewidywany czas przejścia – 7 godz.



Nocleg w Kotuszowie w parafii św. Jakuba Apostoła, tel. 41 354 07 66

Miejscowości na trasie:
Kotuszów – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie
staszowskim, w gminie Szydłów, w dolinie rzeki Czarnej Staszowskiej, ok. 2,5 km od Zalewu
Chańcza.
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Dzień Siódmy: Kotuszów – Szczaworyż


Trasa liczy 30 km



Przewidywany czas przejścia – 6 godz.



Nocleg w Szczaworyżu w parafii św. Jakuba Apostoła, tel. 41 376 12 78

Miejscowości na trasie:
Szczaworyż – położony jest na granicy Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się
ok. 8 km na południowy wschód od Buska-Zdroju. Przez miejscowość przebiega droga
krajowa nr 73.
Dzień Ósmy: Szczaworyż – Wiślica


Trasa liczy 20 km



Przewidywany czas przejścia – 4 godz.



Nocleg w Wiślicy w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, ul. Długosza 22,
tel. 41 379 20 39
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Miejscowości na trasie:
Wiślica – położona jest na Ponidziu, na lewym brzegu Nidy, w Nadnidziańskim Parku
Krajobrazowym.
Wieś znajduje się ok. 12 km na południe od Buska-Zdroju. Przez miejscowość przebiega
droga wojewódzka nr 776 z Buska do Kazimierzy Wielkiej.
Dzień Dziewiąty: Wiślica – Pałecznica (Przez Probołowice)


Trasa liczy 33 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 7 godz.



Nocleg w Pałecznicy w parafii św. Jakuba, ul. Św. Jakuba 10, tel. 41 384 80 13

Miejscowości na trasie:
Probołowice – wieś w południowej Polsce, położona w województwie świętokrzyskim,
w powiecie pińczowskim, w gminie Złota.
Przez wieś przebiega Małopolska Droga św. Jakuba.
Pałecznica – badania archeologiczne dowodzą, że tereny gminy Pałecznica były zamieszkane już około 600 lat temu. W pierwszych przekazach historycznych pojawiła się jako:
Pałesnica, Pałęsnica, Pałesznica, u Jana Długosza – Palcznycza. Wieś w powiecie miechowskim, w dokumentach z 1337 r. wspomniana została jako własność Mszczuja – wojewody
sandomierskiego. Większość miejscowości wchodzących w skład dzisiejszej gminy ma
średniowieczny rodowód. Świadczy o tym fakt, iż są one wymieniane przez Jana Długosza
w dziele Liber Beneficjorum.
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Dzień Dziesiąty: Pałecznica – Więcławice (przez Niegardów)


Trasa liczy 32 km



Przewidywany czas przejścia – 6,5 godz.



Nocleg w Więcławicach Starych w parafii św. Jakuba, tel. 12 388 50 57

Miejscowości na trasie:
Więcławice Stare – wieś w południowej Polsce, położona w województwie małopolskim,
w powiecie krakowskim, w gminie Michałowice. Sołectwo składa się z dwóch wsi: Więcławic Starych i Więcławic Dworskich. Wieś jest jednym z trzech centrów cywilizacyjnych
gminy. Znajduje się tam szkoła podstawowa i gimnazjum, parafia katolicka, kilka sklepów
i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Więcławice są siedzibą Ludowego Klubu Sportowego
„Polonia” oraz stowarzyszenia Parafialny Klub Sportowy „Jakub”. W 2002 r. w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego zostało odnowione centrum Więcławic, a także powstało
Informatyczne Centrum Edukacyjne. Miejscowość znajduje się na odnowionej trasie
Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Tyńca, która to jest odzwierciedleniem
dawnej średniowiecznej drogi do Santiago de Compostela.
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Dzień Jedenasty: Więcławice Stare – Kraków


Trasa liczy 28 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 6 godz.



Nocleg w Krakowie w Domu Generalnym Albertynek, ul. Woronicza 10,
tel. 12 413 55 99

Miejscowości na trasie:
Kraków – jedno z najpiękniejszych miast w Polsce.
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Dzień Dwunasty: Kraków – Ojców (przez Trojanowice)


Trasa liczy 27 km



Przewidywany czas przejścia – 5,5 godz.



Nocleg w Ojców-Grodzisko w parafii Najświętszej Marii Panny
i św. Józefa Rzemieślnika, ul. Grodzisko 7, tel. 600 450 334

Miejscowości na trasie:
Grodzisko koło Skały – jeden z najciekawszych zespołów architektoniczno-krajobrazowych
drugiej połowy XVII wieku, swą historią siegający średniowiecza, zapomniany jakby
w czasach oświecenia stało się przedmiotem zainteresowania krakowian oraz turystów
z bliższych i dalszych stron w epoce romantyzmu. Szczególnie za czasów Rzeczypospolitej
Krakowskiej (lata 1815−1846) odwiedzano go wraz z całą malowniczą i tajemniczą Doliną
Prądnika, stanowiącą kwintesencję rodzimego pejzażu, a zarazem zbiór cennych pamiątek
historycznych po utraconej Ojczyźnie.

ROZDZIAŁ 6

ETAP WYPRAWY

Dzień Trzynasty: Ojców – Olkusz (przez Pieskową Skałę)


Trasa liczy 24 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 5 godz.



Nocleg w Olkuszu w parafii św. Andrzeja Apostoła, ul. Szpitalna 1, tel. 32 643 15 20

Miejscowości na trasie:
Pieskowa Skała – osada na terenie wsi Sułoszowa, w granicach jednego z trzech jej
sołectw, położona w Dolinie Prądnika nieopodal Krakowa, na terenie Ojcowskiego Parku
Narodowego, znana przede wszystkim z zamku o tej samej nazwie.
Olkusz – na terenie Olkusza już we wczesnym średniowieczu rozwinęło się górnictwo,
ze względu na płytko położone pokłady srebra. Początkowo osadnictwo rozwijało się
na zachód od obecnego miasta, lecz w połowie XIII wieku gród został przeniesiony tuż
nad rzekę Babę. Przed 1299 rokiem miasto zostało lokowane na prawie niemieckim (akt
lokacyjny miasta zaginął, niemożliwe jest ustalenie dokładnej daty). Od tego momentu
następuje intensywny rozwój Olkusza.
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Dzień Czternasty: Olkusz – Sławków (przez Bukowno)
 Trasa liczy 18 km
 Przewidywany czas przejścia – ok. 4 godz.
 Nocleg w Sławkowie w parafii Podwyższenia Krzyża, ul. Kościelna 26, tel. 32 293 11 12

Miejscowości na trasie:
Bukowno – obszar gdzie obecnie leży Bukowno, leżący przy pograniczu z Krakowem, stanowił od dawna ważny rejon gospodarczy. Od średniowiecza (pierwsza wzmianka w 1402 r.)
do 1790 r. miejscowość była własnością biskupów krakowskich i przynależała do klucza
sławkowskiego. W 1795 r. dostała się pod zabór austriacki. Po Kongresie Wiedeńskim została
oddzielona od Krakowa, wchodząc w granice ziemi olkuskiej w Królestwie Kongresowym
(1815 r.). W latach późniejszych rozpoczął się proces rozluźniania związków z Krakowem na
rzecz powstającego Zagłębia Dąbrowskiego.
Sławków – odkrycia archeologiczne uprawdopodabniają istnienie na wzgórzu
sławkowskim przedchrześcijańskiego grodu być może już w VIII wieku. W epoce wczesnopiastowskiej położona w pobliżu grodu osada przedlokacyjna (stary Sławków) stanowiła
centrum zagłębia kruszcowego. Nie wiadomo dokładnie kiedy osada i gród przeszły (wraz
z całą kasztelanią sławkowską) pod zwierzchność biskupów krakowskich. Po raz pierwszy
Sławków wymieniony został w źródłach pisanych jako osada biskupia w 1220 r., kiedy
biskup Iwo Odrowąż uposażył dochodami z karczm sławkowskich klasztor św. Ducha
w Prądniku pod Krakowem. Natomiast pierwszy pisemny dokument nazywający Sławków
miastem pochodzi z 1286 r. Wobec zaginięcia aktu lokacyjnego rok ten przyjęto umownie
jako datę uzyskania praw miejskich, choć najprawdopodobniej miasto lokowane było na
prawie niemieckim już kilka dziesięcioleci wcześniej. Na początku lat 80. XIII wieku biskup
Paweł z Przemankowa wzniósł tu zamek obronny.
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Dzień Piętnasty: Sławków – Czeladź (przez Dąbrowę Górniczą)


Trasa liczy 28 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 6 godz.



Nocleg w Czeladzi w parafii św. Mateusza, ul. Powstańców Śląskich 34, tel. 510 150 021

Miejscowości na trasie:
Dabrowa Górnicza – pierwsza wzmianka o Dąbrowie pojawiła się w 1726 r. i pochodzi
z ksiąg parafialnych kościoła Świętej Trójcy w Będzinie, w których pod datą 25 lipca 1726 r.
odnotowana została jako matka chrzestna niejaka Anna Lisowa – mieszkanka Dąbrowy.
Według spisu ludności diecezji krakowskiej z 1787 osada liczyła 184 mieszkańców.
Natomiast najstarsze wzmianki o innych osadach z terenu dzisiejszej Dąbrowy Górniczej
pochodzą z: XII wieku o Trzebiesławicach, 1220 r. o Błędowie – w kronikach biskupa
krakowskiego Iwo Odrowąża, XIV wieku o Strzemieszycach i Ujejscu (pierwsza wzmianka
z 1372 r., XV wieku o Gołonogu, Ząbkowicach – w księgach Jana Długosza, oraz 1443 r.
o Sikorce, 1551 r. o Łęce. Prawdopodobnie od X wieku istniał Łosień, będący wczesnośredniowiecznym ośrodkiem wytopu metali.
Będzin – nazwa pochodzi prawdopodobnie od imienia osobowego Będa lub Będzan, choć
piękna (aczkolwiek nieprawdziwa) legenda mówi, jakoby miano nadał miastu (a przy okazji
również i okolicznym miejscowościom) sam Kazimierz III Wielki (według innych wersji
Kazimierz I Odnowiciel). Podczas lustracji nadprzemszańskiego grodu król miał powiedzieć:
Tam rosną dąbrowy, tam sosnowy, tutaj będziem My, tam Pogoń, a tam czeladź nasza,
a jeżli tu mało będzie miejsca to reszta stanie za górą.
Czeladź – miasto powstało w XIII wieku, dość wcześnie otrzymało prawa miejskie i od
1238 r. wymieniane jest jako miasto. W latach 1443−1790 wchodziło w skład księstwa
siewierskiego. Było ważnym ośrodkiem wydobycia węgla kamiennego (kopalnia Saturn,
dawniej Czeladź). W czasie II wojny światowej obowiązywała niemiecka nazwa miasta:
Häuerstadt.
W latach 1957−1975 Czeladź była miastem na prawach powiatu. W latach 1975−1998
miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego. W 1998 r. w Czeladzi
zostało wybudowane pierwsze centrum handlowe M1 w Polsce.
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Dzień Szesnasty: Czeladź – Tarnowskie Góry (przez Piekary Śląskie)


Trasa liczy 25 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 5 godz.



Nocleg w Tarnowskich Górach w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, tel. 32 285 32 42

Miejscowości na trasie:
Piekary Śląskie – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym
Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
(GOP). Miasto leży nad rzeką Brynicą, w południowej części Wyżyny Śląskiej.

ROZDZIAŁ 6

ETAP WYPRAWY

Dzień Siedemnasty: Tarnowskie Góry – Ujazd


Trasa liczy 39 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 8 godz.



Nocleg w Ujezdzie w parafii św. Andrzeja, ul. Strzelecka 4, tel. 77 463 70 10

Miejscowości na trasie:
Pyskowice – Pyskowice zasadniczo dzielą się na dwie części: Stare Pyskowice – tak zwana
Stara Bana (południowa część miasta) i Nowe Pyskowice – tak zwane Osiedle (północna
część miasta). Na dwie części Pyskowice dzieli rzeka Drama oraz równolegle do rzeki
wybudowana obwodnica z Bytomia do Opola. Nowe Pyskowice, poza starówką, to budynki
z lat pięćdziesiątych, w stylu socrealistycznym i bloki z wielkiej płyty (Osiedle Wieczorka).
Na terenie Nowych Pyskowic znajduje się rynek z ratuszem i kamieniczkami, stanowiące
starówkę miasta. Stare Pyskowice to budynki z lat trzydziestych, stary dworzec kolejowy,
osiedle z wielkiej płyty (Osiedle Traugutta) i dzielnica domków jednorodzinnych. W części
Starych Pyskowic znajduje się również dzielnica Dzierżno, niegdyś osobna wieś, oraz
dzielnica Zaolszany.
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Dzień Osiemnasty: Ujazd – Góra Świętej Anny


Trasa liczy 19 km



Przewidywany czas przejścia – 4 godz.



Nocleg w Góra świętej Anny w Domu Pielgrzyma, Al. Jana Pawła II 7,
tel. 77 462 53 01

Miejscowości na trasie:
Góra świętej Anny – najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej, o wysokości 408 m n.p.m. Wysokość względna mierzona od dna doliny Odry (przepływającej
w odległości 6,7 km) wynosi około 220 m. Na szczycie i stokach wzgórza znajduje się wieś
o tej samej nazwie.

ROZDZIAŁ 6

ETAP WYPRAWY

Dzień Dziewiętnasty: Góra Świętej Anny – Opole


Trasa liczy 35 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 7 godz.



Nocleg w Opolu w parafii św. Piotra i Pawła, Plac Mickiewicza 1, tel. 77 454 26 60

Miejscowości na trasie:
Kamień Śląski – wieś wzmiankowana w XII wieku jako gród warowny, siedziba rodu
Odrowążów. W 1183 r. urodził się tu święty Kościoła katolickiego – Jacek Odrowąż.
Pochodzą stąd błogosławieni: Czesław i Bronisława.
Od XVIII do XX wieku osada należała do rodu Strachwitzów, która powoływała się na
związki rodzinne z rodem Odrowążów. Każdy pan na zamku w Kamieniu Śląskim nosił imię
Hiacynt (Jacek).
Opole – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej,
nad rzeką Odrą.
Według danych z 31 marca 2011 r. miasto miało 122 625 mieszkańców. Od 1950 r. stolica
województwa opolskiego. Główny ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny i administracyjny województwa. Siedziba władz ziemskiego powiatu opolskiego. Jedna z historycznych
stolic Górnego Śląska i jedno z najstarszych jego miast.
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Dzień Dwudziesty: Opole – Skorogoszcz


Trasa liczy ok. 22 km



Przewidywany czas przejścia – ok 4,5 godz.



Nocleg w Skorogoszczu w parafii św. Jakuba Apostoła, ul. Ks. Popiełuszki 3,
tel. 77 412 10 27

Miejscowości na trasie:
Skorogoszcz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy jako pierwsza szkoła na
świecie przyjęła w marcu 2003 r. imię Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Dzień Dwudziesty Pierwszy: Skorogoszcz – Brzeg (przez Lewin Brzeski I Olszankę)


Trasa liczy 27 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 5,5 godz.



Nocleg w Brzegu w parafii Miłosierdzia Bożego, ul. Ks. Makarskiego 49,
tel. 77 411 57 70

Miejscowości na trasie:
Krzyżowice – kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny: pierwsze wzmianki pochodzą z 1376 r., kiedy wspomina się o kaplicy. Najprawdopodobniej następnie przerobiona
w XV wieku na kościół, kiedy to wzniesiono prezbiterium. W 1580 r. dobudowano wieżę.
Stalle z XVII wieku z malowaną dekoracją. Zwieńczenie ołtarza o tematyce ukrzyżowania.

ROZDZIAŁ 6

ETAP WYPRAWY

Dzień Dwudziesty Drugi: Brzeg – Czernica


Trasa liczy 32 km



Przewidywany czas przejścia – 6,5 godz.



Nocleg w Czernicy w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski,
ul. Sobieskiego 15, tel. 32 430 57 50

Miejscowości na trasie:
Jelcz-Laskowice – pierwsze wzmianki na piśmie dotyczące miejscowości wchodzących
w skład obecnego miasta Jelcz-Laskowice sięgają początków XII wieku, kiedy to 28 czerwca
1203 r. książę Henryk Brodaty nadał prawa do wsi Laskowice Leonardowi Włostowicowi
(wnukowi Piotra Włostowica). Natomiast nazwa Jelcz pojawiła się w bulli papieża Innocentego IV z 9 sierpnia 1245 r., kiedy to wieś przypisana została do posiadłości kościelnych biskupa
wrocławskiego Tomasza I. Fakty te świadczą o tym, że już wcześniej musiały istnieć tu osady,
a później wsie o pokaźnych rozmiarach i dużej wartości, skoro interesowali się nimi biskupi
i książęta.
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Dzień Dwudziesty Trzeci: Czernica – Wrocław


Trasa liczy 19 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 5 godz.



Nocleg we Wrocławiu w parafii św. Jakuba i św. Krzysztofa, Psie Pole,
ul. Bolesława Krzywoustego 291, tel. 71 345 78 13

Miejscowości na trasie:
Wrocław – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz
województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego. Położone w Europie Środkowej na
Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej, nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami. Jest
historyczną stolicą Śląska oraz Dolnego Śląska.
We Wrocławiu krzyżowały się dwie główne drogi handlowe: Via Regia i Szlak Bursztynowy.
Miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej.
Jest głównym miastem aglomeracji wrocławskiej. Czwarte pod względem liczby ludności
miasto w Polsce – 631 235 mieszkańców, piąte pod względem powierzchni – 293 km².
Wrocław jest również jednym z najstarszych miast Polski pod względem lokacji na prawach
miejskich.

ROZDZIAŁ 6

ETAP WYPRAWY

Dzień Dwudziesty Czwarty: Wrocław – Brzeg Dolny


Trasa liczy 37 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 7,5 godz.



Nocleg w Brzegu Dolnym w parafii Chrystusa Króla, ul. Naborowska, tel. 71 319 96 41

Miejscowości na trasie:
Brzeg Dolny – osadnictwo na obecnym terenie gminy Brzeg Dolny pojawiło się stosunkowo wcześnie, bo już w epoce brązu. W 1819 r. odkryto cmentarzysko zawierające
88 urn, przedmioty codziennego użytku oraz szereg przedmiotów z brązu. Na terenie
obecnego miasta pierwszą osadę datuje się na wczesne średniowiecze (VI – VIII wiek),
co potwierdzają wykopaliska archeologiczne (osiedle Stary Warzyń, które przez długi
czas nie było ujęte w granicach administracyjnych miasta).
Dzień Dwudziesty Piąty: Brzeg Dolny – Prochowice


Trasa liczy ok. 30 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 6 godz.



Nocleg w Prochowicach w parafii św. Jana Chrzciciela, ul. Legnicka 44,
tel. 76 858 44 56

Miejscowości na trasie:
Prochowice – założone zostały w początkach XIII wieku, na terenie bardzo dobrym
dla obrony, w rozwidleniu ważnych szlaków komunikacyjnych: Wrocław – Zgorzelec
i Wrocław – Głogów. Mieszkańcy zajmowali się głównie rybołówstwem, myślistwem,
rzemiosłem, hodowlą bydła i rolnictwem. Właścicielem osady w XII wieku był palatyn
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Legnicy – znajomy księcia Bolesława Rogatki. Siedzibą właściciela był drewniany gród
obronny, być może stojący na miejscu późniejszego zamku. W 1280 r. osada otrzymała
prawa miejskie, potwierdzone przez Bolka I Świdnickiego w 1293 r.
Dzień Dwudziesty Szósty: Prochowice – Legnica (przez Pątnów Legnicki)


Trasa liczy ok. 20 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 4 godz.



Nocleg w Legnicy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1,
tel. 76 855 05 95

Miejscowości na trasie:
Legnica – miasto w południowo-zachodniej Polsce, w środkowej części województwa
dolnośląskiego, na równinie legnickiej, położone nad rzekami: Kaczawą (lewy dopływ
Odry) i wpadającą do niej Czarną Wodą. Historycznie na Śląsku. Od 1 czerwca 1975 r.
do 31 grudnia 1998 r. miasto było stolicą województwa legnickiego. Obecnie miasto na
prawach powiatu, siedziba władz powiatu ziemskiego. Od 1992 r. stolica diecezji legnickiej.

ROZDZIAŁ 6

ETAP WYPRAWY

Dzień Dwudziesty Siódmy: Legnica – Złotoryja


Trasa liczy 20 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 4 godz.



Nocleg w Złotoryi w parafii św. Józefa Robotnika, tel. 76 877 55 66

Miejscowości na trasie:
Złotoryja – od VIII do X wieku w okolicach dzisiejszej Złotoryi mieszkali przedstawiciele
plemienia Trzebowian. Pod koniec XII wieku osiedlili się tu niemieccy górnicy, by
wydobywać złoto, od którego Złotoryja wzięła swe wszystkie nazwy: Aurum – łac. złoto,
Goldberg – niem. Złota Góra). Prawa miejskie osadzie nadał w 1211 r. książę Henryk I Brodaty (stało się to na zamku w sąsiedniej Rokitnicy), osadzając tu niemieckich
kolonistów. Jest to najstarsza udokumentowana lokacja na ziemiach polskich, co pod
względem prawnym czyni Złotoryję najstarszym miastem Polski.
Dzień Dwudziesty Ósmy: Złotoryja – Lwówek Śląski


Trasa liczy ok. 21 km



Przewidywany czas przejścia ok. 4 godz.



Nocleg w Lwówku Śląskim w parafii św. Franciszka, ul. Szkolna 3, tel. 75 782 56 84

Miejscowości na trasie:
Lwówek Śląski – należy do grupy najstarszych miast Dolnego Śląska. Jest także jednym
z pierwszych miast w Polsce lokowanych na prawie magdeburskim. Według Benedykta
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Zientary, autora książki Henryk Brodaty i jego czasy, historyk Gerard Labuda podważył
autentyczność dokumentu lokacyjnego Lwówka Śląskiego i Złotoryji. Po śmierci Henryka
Pobożnego w Bitwie pod Legnicą 1241 r. zaczęły masowo pojawiać się falsyfikaty
rzekomych nadań czynionych przez Henryków Śląskich. Autorami tych falsyfikatów byli
osadnicy z Zachodu Europy, których sprowadzali Henrycy już od końca XII wieku.
Dzień Dwudziesty Dziewiąty: Lwówek Śląski – Lubań


Trasa liczy ok. 30 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 6 godz.



Nocleg w Lubaniu w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba,
Plac ks. Winiarskiego 1, tel. 75 646 40 41

Miejscowości na trasie:
Lubań – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim. Położony
na Pogórzu Izerskim, nad rzeką Kwisą.
Dzień Trzydziesty: Lubań – Zgorzelec


Trasa liczy 23 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 4,5 godz.



Nocleg w Zgorzelcu w parafii św. Józefa Robotnika, ul. Jana Kozaka 2,
tel. 75 755 63 73

Miejscowości na trasie:
Zgorzelec – miasto i gmina przygraniczna w województwie dolnośląskim, w polskiej części
Łużyc Górnych, na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, w Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim.
Łączna długość trasy to ok. 840 km!

ROZDZIAŁ 6

ETAP WYPRAWY

Trasa nr 2
Dzień Pierwszy: Ogrodniki – Krasnopol (przez Sejny)


Trasa liczy 19 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 4 godz.



Wędrówkę rozpoczynamy w Ogrodnikach, miejscowości na granicy z Litwą



Nocleg w Krasnopolu w parafii Przemienienia Pańskiego, ul. Wojska Polskiego 15,
tel. 87 516 40 56



Warto zatrzymać się w Sejnach

Miejscowości na trasie:
Ogrodniki – wieś położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie
Sejny. Wieś położona jest na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, nad rzeką Hołnianką,
dopływem Białej Hańczy, wpadającej do Niemna. We wsi znajduje się jezioro Hołny.
Dzień Drugi: Krasnopol – Suwałki


Trasa liczy 22 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 4,5 godz.



Nocleg w Suwałkach w parafii konkatedralnej św. Aleksandra, ul. Emilii Plater 2,
tel. 87 566 27 52

Miejscowości na trasie:
Suwałki – miasto powstało z osady założonej w XVII wieku przez zakon kamedułów z pobliskiego klasztoru w Wigrach, jako jedna z osad na kolonizowanych przez nich wyludnionych
terenach dawnej Jaćwieży. 3 marca 1720 r. przywilejem królewskim August II Mocny
potwierdził prawa miejskie Suwałk.

361

362

NOWA DROGA

MODEL I SCHEMAT POSTĘPOWANIA

Dzień Trzeci: Suwałki – Olecko (przez Stary Skazdub)


Trasa liczy 39 km



Przewidywany czas przejścia – 8 godz.



Nocleg w Olecku w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski,
ul. Plac Wolności 18, tel. 87 520 24 53

Miejscowości na trasie:
Olecko – leży na wschodnich krańcach Pojezierza Mazurskiego, na szlaku łączącym Krainę
Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim. Na rzeźbę terenu
największy wpływ miały zlodowacenia, w efekcie czego charakteryzuje się on bardzo
urozmaiconą rzeźbą. Obszar jest pagórkowaty – wzniesienia sięgają od 121 m n.p.m.
w południowej części gminy do 220 m n.p.m. w części północno-wschodniej. Okolice
Olecka przecina gęsta sieć strumieni łączących liczne jeziora. Działalność lodowca pozostawiła w gminie Olecko ślady w postaci 15 jezior. Większość z nich należy do wód otwartych
i posiada charakter rynnowy.
Dzień Czwarty: Olecko – Wydminy (przez Mazuchówkę)


Trasa liczy 35 km



Przewidywany czas przejścia – 7 godz.



Nocleg w Wydminach w parafii Chrystusa Zbawiciela, ul. Grunwaldzka 41,
tel. 87 421 00 61

ROZDZIAŁ 6

ETAP WYPRAWY

Dzień Piąty: Wydminy – Giżycko (przez Upałty Małe i Kożuchy Wielkie)
 Trasa liczy 22 km
 Przewidywany czas przejścia – 4,5 godz.
 Nocleg w Giżycku w parafii Ducha Świętego Pocieszyciela, ul. St. Moniuszki 2,
tel. 87 428 29 69

Miejscowości na trasie:
Giżycko – jest jednym z głównych portów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i jednym
z polskich ośrodków turystycznych i wypoczynkowych. Według danych z 31 grudnia 2010 r.
miasto miało 29 038 mieszkańców.
Dzień Szósty: Giżycko – Kętrzyn
 Trasa liczy 30,5 km
 Przewidywany czas przejścia – ok. 6 godz.
 Nocleg w Kętrzynie w parafii św. Katarzyny, ul. Powstańców Warszawy 5,
tel. 89 753 19 60

Miejscowości na trasie:
Kętrzyn – leży na ziemiach plemienia Bartów. Najazdy krzyżackie doprowadziły do spalenia
istniejących grodów, a mieszkańców, którzy przyjęli chrzest, przesiedlano. Pozostałą ludność mordowano, wsie i grody palono. Dopiero w 1329 r. zbudowano strażnicę krzyżacką
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– na zgliszczach grodu o pruskiej nazwie Rast. W pobliżu już w 1330 r. rozpoczęto budowę
kościoła św. Katarzyny (rozebrany w XIX wieku).
Dzień Siódmy: Kętrzyn – Reszel (przez Tolkiny)
 Trasa liczy 22 km
 Przewidywany czas przejścia – ok. 4,5 godz.
 Nocleg w Reszlu w parafii św. Piotra i Pawła, ul. Słowackiego 9, tel. 89 755 01 05

Miejscowości na trasie:
Reszel – w 1241 r. wojska krzyżackie zdobyły gród pruskiego plemienia Bartów, który
w tym czasie nosił staropruską nazwę Resel (Reszel). W miejscu zniszczonego grodu
postawiono strażnicę. Prusowie rok później, podczas powstania, odbili gród i utrzymali
go przez pięć lat. W 1247 r. gród został ponownie zajęty przez wojska zakonne. Kolejne
umocnienia krzyżackie zostały pobudowane dwa lata później i przetrwały do 1261 r.
Dzień Ósmy: Reszel – Jeziorany
 Trasa liczy 33 km
 Przewidywany czas przejścia – ok. 7 godz.
 Nocleg w Jezioranach w parafii św. Bartłomieja, ul. Plac Kościelny 2,
tel. 89 718 10 18

Miejscowości na trasie:
Jeziorany (dawniej Zybork, niem. Seeburg, prus. Azarāin) – miasto w województwie
warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, położone nad rzeką Symsarną, siedziba
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gminy miejsko-wiejskiej Jeziorany. W latach 1975−1998 miasto administracyjnie należało
do województwa olsztyńskiego.
Dzień Dziewiąty: Jeziorany – Olsztyn


Trasa liczy 33 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 7 godz.



Nocleg w Olsztynie w parafii św. Jakuba – Katedra, ul. St. Staszica 12,
tel. 89 527 07 11

Miejscowości na trasie:
Olsztyn – miasto na prawach powiatu, stolica województwa warmińsko-mazurskiego,
siedziba władz ziemskiego powiatu olsztyńskiego, kurii archidiecezji warmińskiej
i luterańskiej diecezji mazurskiej. Główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy,
siedziba władz i instytucji regionu, a także ważny węzeł komunikacyjny. Miasto centralne
aglomeracji olsztyńskiej. Według danych GUS populacja Olsztyna wynosi 175 420. Olsztyn
leży w południowej części Warmii, historycznej krainy będącej w latach 1466−1772 częścią
Rzeczypospolitej.
Dzień Dziesiąty: Olsztyn – Olsztynek


Trasa liczy ok. 26 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 5,5 godz.



Nocleg w Olsztynku w parafii bł. Anieli Salawy, ul. Wilcza 11, tel. 89 519 16 47
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Miejscowości na trasie:
Olsztynek – niemiecka nazwa zamku, a później miasta, pochodzi od jego założyciela, komtura ostródzkiego Güntera von Hohensteina. W źródłach polskich już w XV wieku występuje
nazwa zbliżona znaczeniem do obecnej: Parvum Olstin – Mały Olsztyn lub Olsztynek.
Dzień Jedenasty: Olsztynek – Lipowo


Trasa liczy 38 km



Przewidywany czas przejścia – 6,5 godz.



Nocleg w Ostródzie w parafii bł. Hiacynty i Franciszka, ul. Zawiszy Czarnego 1,
tel. 89 642 01 26

Miejscowości na trasie:
Ostróda – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim. Położone na Pojezierzu Iławskim, nad Jeziorem Drwęckim. Przez miasto przepływa
rzeka Drwęca. Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 33 191 mieszkańców.
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Dzień Dwunasty: Ostróda – Iława (przez Tynwałd)


Trasa liczy 36 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 7 godz.



Nocleg w Iławie w parafii św. Andrzeja Boboli, ul. Lipowy Dwór, tel. 89 648 58 88

Miejscowości na trasie:
Iława – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, siedziba
władz powiatu. W latach 1975−1998 miasto administracyjnie należało do województwa
olsztyńskiego. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak (Pojezierze
Iławskie) oraz nad rzeką Iławką. Iława jest również ośrodkiem wypoczynkowym, sportowym
i turystycznym. Znajduje się na terenie Zielonych Płuc Polski.
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Dzień Trzynasty: Iława – Nowe Miasto Lubawskie


Trasa liczy 22 km



Przewidywany czas przejścia – 4,5 godz.



Nocleg w Nowym Mieście Lubawskim w parafii św. Tomasza, ul. Kościelna 10,
tel. 56 474 29 39

Miejscowości na trasie:
Nowe Miasto Lubawskie – we wczesnym średniowieczu ziemie te zamieszkiwało bałtyjskie plemię Sasinów. Pierwsza wzmianka o nowej osadzie pochodzi z 1325 r. z kroniki
Piotra z Duisburga.
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Dzień Czternasty: Nowe Miasto Lubawskie – Brodnica
 Trasa liczy 25 km
 Przewidywany czas przejścia – 5 godz.
 Nocleg w Brodnicy w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, tel. 61 283 55 69

Miejscowości na trasie:
Brodnica – miasto i gmina w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim
obecnie położone po obu stronach rzeki Drwęcy. Historyczne centrum miasta leży na
prawym (zachodnim) brzegu rzeki, w ziemi chełmińskiej.
Dzień Piętnasty: Brodnica – Golub-Dobrzyń
 Trasa liczy 30 km
 Przewidywany czas przejścia – 6 godz.
 Nocleg w Golubiu-Dobrzyniu w parafii św. Katarzyny, ul. Kościelna 11,
tel 56 683 23 26
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Miejscowości na trasie:
Golub-Dobrzyń – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, siedziba powiatu
golubsko-dobrzyńskiego i gminy Golub-Dobrzyń.
Dzień Szesnasty – Golub-Dobrzyń – Toruń


Trasa liczy 37 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 7,5 godz.



Nocleg w Toruniu w parafii św. Jakuba, ul. Rynek Nowomiejski 6, tel. 56 622 29 24

Miejscowości na trasie:
Toruń – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim. Prawobrzeżna
część miasta leży na Pomorzu, lewobrzeżna część położona jest na Kujawach. Miasto leży
nad Wisłą i Drwęcą. Duży ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy.
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Dzień Siedemnasty: Toruń – Gniewkowo (przez Cierpice)


Trasa liczy 25 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 5 godz.



Nocleg w Gniewkowie w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ul. Jana III Sobieskiego 31, tel. 52 351 01 64

Miejscowości na trasie:
Gniewkowo – niegdyś siedziba kasztelanii i jednego z księstw kujawskich. W mieście
znajdował się gród księcia kujawskiego Kazimierza III gniewkowskiego, zdobyty w 1332 r.
przez Krzyżaków, następnie spalony. Na jego miejscu Krzyżacy zbudowali zamek Argenau.
Później książęta kujawscy odzyskali Gniewkowo i władali nim do czasów słynnego pretendenta do polskiego tronu księcia Władysława Białego, który sprzedał księstwo królowi
Kazimierzowi Wielkiemu w 1365 r., a po śmierci Kazimierza zdobył i spalił zamek w 1375 r.
Od 1379 r. Gniewkowo było lennem Władysława Opolczyka a później rodziny Kościeleckich
(w latach 1457−1599).
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Dzień Osiemnasty: Gniewkowo – Pakość (przez Ściborze)


Trasa liczy 33 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 6,5 godz.



Nocleg w Pakości w parafii św. Bonawentury, ul. Inowrocławska 3, tel. 52 351 85 43

Miejscowości na trasie:
Pakość – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim,
siedziba gminy miejsko-wiejskiej Pakość. W latach 1975−1998 miasto administracyjnie
należało do województwa bydgoskiego.
Dzień Dziewiętnasty: Pakość – Mogilno


Trasa liczy 21 km



Przewidywany czas przejścia – 4 godz.



Nocleg w Mogilnie w parafii św. Jakuba, ul. Benedyktyńska 12, tel. 52 315 24 05
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Miejscowości na trasie:
Mogilno – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim,
siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Mogilno oraz siedziba dekanatu w archidiecezji
gnieźnieńskiej. Ośrodek przemysłowy, centrum handlowo-usługowe dla okolicy o wysokiej
kulturze rolnej.
Dzień Dwudziesty: Mogilno – Gniezno


Trasa liczy ok. 36 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 7,5 godz.



Nocleg w Gnieźnie w Katedrze św. Wojciecha, tel. 61 428 40 80

Miejscowości na trasie:
Gniezno – miasto w województwie wielkopolskim, pierwsza stolica Polski, pierwsza metropolia kościelna. Siedziba władz powiatu gnieźnieńskiego i gminy Gniezno oraz archidiecezji
(arcybiskupów gnieźnieńskich i Prymasów Polski). Według danych Narodowego Spisu
Ludności i Mieszkań GUS na dzień 31 marca 2011 r. miasto liczyło 70 322 mieszkańców.
Dzień Dwudziesty Pierwszy: Gniezno – Kiszkowo


Trasa liczy ok. 24 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 5 godz.



Nocleg w Kiszkowie w parafii św. Jana Chrzciciela, ul. Gnieźnieńska 9,
tel. 61 427 60 56
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Miejscowości na trasie:
Kiszkowo – wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim,
w gminie Kiszkowo, nad Małą Wełną. Prawa miejskie posiadało od końca XIV do końca XIX
wieku. W latach 1876−1881 w Kiszkowie pracował i tworzył Franciszek Ksawery Tuczyński.
Dzień Dwudziesty Drugi: Kiszkowo – Murowana Goślina


Trasa liczy 20 km



Przewidywany czas przejścia – 4 godz.



Nocleg w Murowanej Goślinie w parafii św. Jakuba Apostoła,
Plac Powstańców Wielkopolskich 21, tel. 61 812 21 08

Miejscowości na trasie:
Murowana Goślina – położona jest na zboczach doliny rzeczki Trojanki, którą dawniej
nazywano Goślinką, Wełnianką lub Czarną Wełną, niedaleko jej ujścia do Warty.
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Dzień Dwudziesty Trzeci: Murowana Goślina – Poznań (przez Biedrusko)


Trasa liczy 24 km



Przewidywany czas przejścia – 5 godz.



Nocleg w Poznaniu w parafii św. Jakuba Większego, ul. Głuszyna 150,
tel. 61 878 80 10

Miejscowości na trasie:
Biedrusko – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie
poznańskim, w gminie Suchy Las, leżąca nad Wartą, ok. 5 km na północ od granic Poznania
i ok. 15 km od centrum. Według danych Urzędu Gminy z dnia 6 stycznia 2010 r. wieś
w 2009 r. liczyła 1997 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały.
Poznań – miasto na prawach powiatu położone w zachodniej Polsce, na Pojezierzu
Wielkopolskim, u zbiegu rzek Warty i Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, obecnie
siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto stanowi
węzeł drogowy i kolejowy, funkcjonuje tu międzynarodowy port lotniczy.
Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce (553 600 mieszkańców) i siódme pod
względem powierzchni (262 km²). Poznań jest powiązany ekonomicznie i komunikacyjnie
z otaczającym go powiatem poznańskim oraz gminami: Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem,
tworząc razem z nimi aglomerację poznańską.
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Dzień Dwudziesty Czwarty: Poznań – Czempiń


Trasa liczy ok. 34 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 7 godz.



Nocleg w Czempinie w parafii św. Michała Archanioła, Plac Niezłomnych 1,
tel. 65 512 11 22

Miejscowości na trasie:
Czempiń – nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska kmiecego Czempa. Czempiń
pierwotnie był osadą targową. Pierwsze wzmianki o tym mieście pochodzą z 1399 r.
W 1561 r. ówczesny starosta wałecki, Stanisław Górka, ostatecznie potwierdził prawa
miejskie Czempinia.
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Dzień Dwudziesty Piąty: Czempiń – Leszno


Trasa liczy 40 km



Przewidywany czas przejścia – 8 godz.



Nocleg w Lesznie w parafii św. Jana Chrzciciela, ul. Bolesław Chrobrego 39,
tel. 65 520 26 68

Miejscowości na trasie:
Leszno – miasto na prawach powiatu w województwie wielkopolskim, położone w zachodniej części Polski, pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi: Poznaniem
i Wrocławiem. Zamieszkuje je 64 630 mieszkańców na powierzchni 31,86 km², co daje
miastu siódmą lokatę pod względem wielkości w województwie.
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Dzień Dwudziesty Szósty: Leszno – Wschowa




Trasa liczy 20 km
Przewidywany czas przejścia – 4 godz.
Nocleg we Wschowej w parafii św. Stanisława Biskupa, Plac Farny 2,
tel. 65 540 21 21

Miejscowości na trasie:
Wschowa – miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Śląska. Pierwsza
wzmianka o mieście pochodzi z 1136 r., kiedy została wymieniona w bulli papieża Innocentego II jako wieś arcybiskupów gnieźnieńskich.
Dzień Dwudziesty Siódmy: Wschowa – Głogów




Trasa liczy 24 km
Przewidywany czas przejścia – 5 godz.
Nocleg w Głogowie w parafii św. Klemensa Hofbauera, ul. Sikorskiego 23,
tel. 76 834 26 82
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Miejscowości na trasie:
Głogów – przypuszcza się, że osada Lugidunum z mapy Ptolemeusza może być Głogowem.
Miejscowość Lugidunum została odwzorowana w dziele Geografia Klaudiusza Ptolemeusza z lat 142−147 naszej ery. O tym, że miejscowość ta była Głogowem, informuje
kompendium Lexicon Universale oraz wynika to z jej położenia względem innych zidentyfikowanych miejscowości Śląska. Inne źródła identyfikują jednak Lugidunum z Legnicą.
Dzień Dwudziesty Ósmy: Głogów – Grodowiec (przez Jakubów)


Trasa liczy ok. 29 km



Przewidywany czas przejścia – 6 godz.



Nocleg w Grodowcu w parafii św. Jana Chrzciciela, tel. 76 831 51 64

Miejscowości na trasie:
Jakubów, Sanktuarium św. Jakuba Apostoła – kościół pw. św. Jakuba Apostoła położony
w Jakubowie należącym do gminy Radwanice, powiat polkowicki w województwie
dolnośląskim.
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Dzień Dwudziesty Dziewiąty: Grodowiec – Chocianów (przez Polkowice)


Trasa liczy 29 km



Przewidywany czas przejscia – ok. 6 godz.



Nocleg w Chocianowie w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
ul. Głogowska 2, tel. 76 818 50 38

Miejscowości na trasie:
Polkowice – losy ziemi polkowickiej były od wczesnego średniowiecza związane z losami
politycznymi całego Śląska. W szczególności utworzonego w połowie XIII wieku Księstwa
Głogowskiego.

ROZDZIAŁ 6

ETAP WYPRAWY

Dzień Trzydziesty: Chocianów – Bolesławiec


Trasa liczy 33 km



Przewidywany czas przejścia – 6,5 godziny



Nocleg w Bolesławcu w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
ul. Kościelna 3, tel. 75 646 63 50

Miejscowości na trasie:
Bolesławiec – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim,
historycznie leżące na Dolnym Śląsku. Przez miasto przepływa rzeka Bóbr, okoliczne
obszary leśne należą do Borów Dolnośląskich.
Dzień Trzydziesty Pierwszy: Bolesławiec – Lubań


Trasa liczy 28 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 6 godz.



Nocleg w Lubaniu w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba,
Plac ks. Winiarskiego 1, tel. 75 646 40 41
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Miejscowości na trasie:
Lubań – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim. Położony
na Pogórzu Izerskim, nad rzeką Kwisą.
Dzień Trzydziesty Drugi: Lubań – Zgorzelec


Trasa liczy 22,5 km



Przewidywany czas przejścia – ok. 4,5 godz.



Nocleg w Zgorzelcu w parafii św. Józefa Robotnika, ul. Jana Kozaka 2,
tel. 75 755 63 73

Miejscowości na trasie:
Zgorzelec – miasto i gmina przygraniczna w województwie dolnośląskim, w polskiej części
Łużyc Górnych, na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, w Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim.
Łączna długość całej trasy ok. 880 km
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6.2.1. Dokumentowanie wędrówki
Przez młodocianego (kamera i dziennik wyprawy)
Bardzo ważnym elementem wyprawy jest dokumentacja. Uczestnikowi, w czasie
7-dniowego obozu przygotowawczego, zostanie przedstawiony przez kierownika
wyprawy sposób dokumentowania miesięcznej wędrówki. Uczestnik zostanie wyposażony w kamerę lub aparat fotograficzny z funkcją kamery oraz zeszyt, który będzie spełniał
funkcję dziennika. Uczestnik codziennie wieczorem będzie podsumowywał w dzienniku
najważniejsze – jego zdaniem – wydarzenia w formie krótkiej notatki. W czasie wędrówki będzie też dokumentował wyprawę zdjęciami lub krótkimi filmami. Całość materiału
zostanie zebrana i opracowana przy współudziale skazanego, a następnie wykorzystana
w celach informacyjnych i promocyjnych Nowej Drogi.

Przez opiekuna wyprawy
Opiekun wyprawy, podobnie jak uczestnik, codziennie będzie przygotowywał notatki
z wędrówki. W notatkach będzie zapisywał swoje spostrzeżenia oraz ważne informacje
dotyczące spraw organizacyjnych i logistycznych. Jego dziennik będzie podstawowym
materiałem służącym do dokonania analizy wyprawy pod kątem jej organizacji i relacji
z podopiecznym. Raz w tygodniu opiekun będzie sporządzał, na podstawie codziennych
notatek, sprawozdanie w formie elektronicznej i przesyłał ją do kierownika wyprawy.
Międzysektorowy Zespół ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób
Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze będzie dokonywał analizy sprawozdań
opiekuna wyprawy pod kątem rozwiązywania ewentualnych problemów.

6.3. Zadania Zespołu Zarządzającego Wyprawą
W skład Zespołu Zarządzającego Wyprawą wchodzą osoby, które podejmują kluczowe
decyzje dotyczące wędrówki opiekuna z uczestnikiem Programu. Są odpowiedzialne za
obszar merytoryczny, finansowy oraz monitorowanie i kontrolę postępów wędrówki na
poszczególnych odcinkach szlaku. Są to:


kierwonik wyprawy,



psycholog,



ojciec chrzestny/matka chrzestna,



opiekun biznesowy,



wolontariusz-opiekun.

Do wspólnych zadań Zespołu Zarządzającego Wyprawą należy:

1
2
3
4

systematyczna wzajemna współpraca na poszczególnych etapach wędrówki;
współpraca z opiekunem i uczestnikiem wędrówki na poszczególnych etapach wyprawy;
znajomość profili psychologicznych osób uczestniczących w wędrówce;
szczegółowa znajomość trasy wędrówki, długości tras pokonywanych dziennie i lokalizacji miejsc noclegowych;
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5 dysponowanie informacjami na temat dostępności do służb, instytucji i placówek, które mogą okazać się niezbędne podczas wędrówki (głównie placówki służby zdrowia).
Psycholog – jest dostępny dla opiekuna i uczestnika programu przez cały okres 30-dniowej
wędrówki, celem udzielenia pomocy .
Ojciec/matka chrzestna – uczestnik programu podczas pobytu w jednostce penitencjarnej
wybiera do systematycznych kontaktów osobę z zewnątrz. Osoba wybrana przez uczestnika nie może być z nim spokrewniona – ma być to osoba spoza rodziny. Może to być
zarówno kobieta (matka chrzestna), jak i mężczyzna (ojciec chrzestny). Osoba ta winna
być zaakceptowana przez realizatorów programu Nowa Droga.
Kierownik wyprawy – wespół z pozostałymi członkami zespołu osoba odpowiedzialna za
prawidłową 30-dniową wędrówkę.
Opiekun biznesowy – wybrany na etapie przygotowawczym w jednostce penitencjarnej,
wspiera i doradza uczestnikowi podczas realizacji wszystkich etapów modelu.
Wolontariusz-opiekun – wybrany na etapie przygotowawczym w jednostce penitencjarnej, wspiera i doradza uczestnikowi podczas realizacji wszystkich etapów modelu oraz
pomaga mu w kontaktach z instytucjami i innymi osobami.

6.4. Zakończenie i podsumowanie wędrówki
W Nowej Drodze społeczeństwo, w osobach przedstawicieli różnych struktur, od zakładu
karnego poczynając, poprzez centra integracji społecznej, opiekunów wyprawy, aż po
pracodawców, wychodzi z propozycją do skazanego. Na każdym etapie zakładane jest
oddziaływanie spersonalizowane, zindywidualizowane, zmierzające do przepracowania
motywacji życiowych skazanego oraz ukierunkowania go na drogę integracji społecznej.
Przyjęty model nie generuje wysokich kosztów, ponieważ odwołuje się do już funkcjonujących rozwiązań finansowych, w pewnym stopniu je koordynuje i koryguje.
Doświadczamy współcześnie ogromnej akceleracji procesów cywilizacyjnych, kulturowych
i społecznych, co w sposób szczególny dotyka ludzi młodych i często jest przyczyną ich
konfliktu z prawem. Taka sytuacja rodzi potrzebę poszukiwania nowych form resocjalizacji
i otwarcia się na innowacje i tej potrzebie wychodzi naprzeciw Nowa Droga.
Jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały
świat. Nowa Droga to pomysł na uratowanie wielu młodych ludzi.
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7. Etap reintegracji zawodowej
7.1. Przyjęcie do Centrum Integracji Społecznej
Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych, do których należą
m.in. osoby opuszczające placówki penitencjarne. Specyfika funkcjonowania grupy jest bardzo zróżnicowana, jednakże występują w nich osoby mające silną motywację do podjęcia
pracy. Aby podtrzymać motywację u tych osób, kluczowym oddziaływaniem na uczestników
programu jest ich udział w reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej w Centrach
Integracji Społecznej (CIS). CIS są kluczowym partnerem ośrodków pomocy społecznej,
powiatowych urzędów pracy oraz przedsiębiorców w realizacji działań mających na celu
powrót osób opuszczających placówki penitencjarne na rynek pracy. Prawidłowy powrót
do życia zawodowego młodych więźniów zapewnia reintegracja społeczna i zawodowa
prowadzona w Centrach Integracji Społecznej przez systematyczną współpracę interdyscyplinarną i realizację szeregu usług opisanych poniżej. Celem udzielenia kompleksowej
pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w ich powrocie na rynek pracy
jest interdyscyplinarność działań służb i instytucji zaangażowanych w realizację zadania na
wszystkich poszczególnych etapach programu w postaci pomocy postpenitencjarnej.
Pomoc postpenitencjarna polega na świadczeniu pomocy socjalnej więźniom odbywającym karę w zakładzie karnym oraz opuszczającym jednostki penitencjarne. Zadaniem
jej jest opracowywanie i realizacja programów, które mają na celu pomóc skazanym
w adaptacji społecznej po opuszczeniu zakładu karnego. Składają się na nią: aktywizacja
społeczna, aktywizacja zawodowa, pomoc specjalistyczna (prawna, psychologiczna itp.)
oraz pomoc materialna.
Większość osób przebywająca w zakładach karnych znajduje się w trudnych sytuacjach
życiowych spowodowanych brakiem wzorców rodzinnych, a co za tym idzie – nieumiejętnością funkcjonowania w życiu społecznym. Więźniowie bardzo często nie posiadają odpowiedniego wykształcenia, bądź są uzależnieni od alkoholu, środków psychoaktywnych
itp. Analizując powyższe, stwierdzić należy, iż udzielenie tym osobom pomocy zmniejsza
ryzyko ich ponownego wejścia w konflikt z prawem, co przyczyni się do zwiększenia
bezpieczeństwa społecznego. Jest to interes wspólny służb, instytucji i organizacji pozarządowych.
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Niekorzystna sytuacja na rynku pracy, brak odpowiedniego wykształcenia oraz nieaktualne
kwalifikacje zawodowe powodują, iż osoby opuszczające zakłady karne wymagają
wsparcia służb, instytucji i organizacji pozarządowych w adaptacji do nowych warunków
życia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Jednym z głównych zadań instytucji (OPS,
PUP i zaangażowanych w program CIS) jest pomoc osobom opuszczającym jednostki
penitencjarne w wyborze i uzyskaniu miejsca pracy, czyli podjęciu jednej z najważniejszych
życiowych decyzji. Start w życie zawodowe dla tej grupy osób ma szczególne znaczenie.
To właśnie praca po długiej nieobecności na rynku pracy (często jest to pierwsza praca)
na ogół decyduje o dalszej karierze zawodowej. Młodzi ludzie, wchodzący w życie
zawodowe, często nie zdają sobie sprawy z własnych atutów, nie zastanawiają się nad
nimi. Ich poczuciu niepewności na rynku pracy towarzyszą zwykle wątpliwości co do
słuszności wyboru i poczucie niewiary w skuteczność własnych działań. Wynikać one
mogą m. in. z braku informacji o rynku pracy. Rynek pracy jest szczególnym miejscem,
na którym obowiązują pewne prawa, do których trzeba się dostosować, by znaleźć na
nim swoje miejsce, a poznanie tych praw ułatwi poruszanie się na rynku pracy. Kluczową
rolę w programie odgrywają CIS, których zadaniem jest realizowanie pełnego zakresu
programu zatrudnienia socjalnego, umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, poprzez prowadzoną aktywizację społeczną i zawodową.
Informacja o uczestnictwie w Centrum Integracji Społecznej podczas realizacji Nowej Drogi
przekazywana jest potencjalnym kandydatom/uczestnikom na etapie pracy ze skazanym
już podczas odbywania kary oraz po wyjściu na wolność. Osoby zaangażowane w realizację
projektu kontaktują się z CIS, celem poznania form i rodzajów wsparcia, przedstawienia
oferty osobom zainteresowanym uczestnictwem w projekcie. W placówce penitencjarnej
prowadzona jest analiza kwalifikacji warunkowo zwalnianego, jego predyspozycji osobowościowych, celem ustalenia możliwości udziału w reintegracji zawodowej i społecznej CIS
w miejscu pobytu/zamieszkania.
Uczestnicy programu, tj. osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem mogą być uczestnikami CIS na podstawie: własnego wniosku
lub wniosku przedstawiciela ustawowego, wniosku zakładu lecznictwa odwykowego,
powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR), ośrodka pomocy społecznej (OPS),
organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej (KIS), za zgodą tej osoby lub jej
przedstawiciela ustawowego. Na podstawie powyższego wniosku właściwy dla miejsca
zamieszkania lub pobytu ośrodek pomocy społecznej kieruje osobę do uczestnictwa
w zajęciach prowadzonych przez CIS.
Wniosek o skierowanie do CIS podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego OPS
właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do CIS po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Warunkiem przyjęcia do CIS osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków jest zakończenie programu psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego lub programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej.
Centrum Integracji Społecznej jest zaangażowane w realizację projektu Nowa Droga na
dwóch etapach pracy pospenitencjarnej, tj.:


etap I – praca ze skazanym podczas odbywania kary (praca w jednostce penitencjarnej);
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etap II – po wyjściu na wolność (kuratorzy sądowi, ośrodki pomocy społecznej,
powiatowy urząd pracy, pracodawcy), z wypełnieniem swojej kluczowej roli
w II etapie, poprzez zaangażowanie uczestników projektu Nowa Droga w zajęcia
reintegracji zawodowej i społecznej w CIS.

Współpraca interdyscyplinarna na wymienionych etapach przedstawia się według schematu zaprezentowanego poniżej:
Na etapie I praca ze skazanym odbywa się w jednostce penitencjarnej.
Służba Więzienna → wychowawcy ds. postpenitencjarnych:
Praca trwa 5 miesięcy i obejmuje:


rekrutację uczestników programu;



przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej
i oferowanych przez nie form wsparcia i pomocy;



przygotowanie zrekrutowanego uczestnika do uczestnictwa w programie (informacje, wskazówki);



nawiązanie kontaktu i współpraca z kuratorem sądowym w miejscu zamieszkania
osoby warunkowo opuszczającej zakład karny i zakwalifikowanej do projektu;
nawiązanie kontaktu i przekazanie niezbędnych informacji o projekcie;



kontakt z CIS, celem ustalenia aktualnie prowadzonej reintegracji zawodowej
i ewentualnej możliwości uczestnictwa osoby warunkowo zwalnianej z zakładu
karnego;



uzyskanie informacji, czy statut CIS przewiduje uczestnictwo osoby w wybranej
grupie zawodowej, czy osoba posiada predyspozycje do danej grupy zawodowej,
czy wybór wymaga rozszerzenia i uzupełnienia statutu danego CIS;



przedstawienie oferty osobie opuszczającej zakład karny; praca nad wyborem
grupy zawodowej w CIS adekwatnie do kwalifikacji, zainteresowań i możliwości
uczestnika projektu;



nawiązanie kontaktu z ośrodkiem pomocy społecznej adekwatnym do miejsca
pobytu osoby po opuszczeniu zakładu karnego:
– informacja o programie,
– podjecie działań dotyczących skierowania uczestnika do CIS,
– zapytanie o formę pomocy, którą może być objęta osoba opuszczająca jednostkę
penitencjarną;



analiza kwalifikacji warunkowo zwalnianego, jego predyspozycji osobowościowych,
celem ustalenia możliwości udziału CIS w reintegracji zawodowej i społecznej
w miejscu pobytu/zamieszkania.

Na etapie II praca ze skazanym odbywa się w warunkach wolnościowych.
Kuratorska służba sądowa → kuratorzy sądowi:


Opracowanie diagnozy środowiskowej;



Opracowanie planu pracy uwzględniającego zakres niezbędnej pomocy dla dozorowanego, ze zwróceniem uwagi na reintegrację zawodową.
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Ośrodki pomocy społecznej (OPS) → pracownicy socjalni:


przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez OPS w celu rozpoznania sytuacji
domowej, lokalowej, zdrowotnej i rodzinnej osoby, po wcześniejszej informacji
z zakładu karnego o proponowanym udziale podopiecznego w projekcie;



przyznanie świadczeń w zależności od kryterium dochodowego i czasu rozpoczęcia
realizacji programu projektu w postaci:
– świadczeń pieniężnych (zasiłek okresowy, celowy, specjalny celowy),
– świadczeń rzeczowych (posiłek, odzież, schronienie, usługi opiekuńcze, interwencja kryzysowa, poradnictwo specjalistyczne);



objęcie pracą socjalną rodziny osoby opuszczającej zakład karny;



kontakt z CIS, informacja o projekcie i możliwości zaangażowania w nim uczestnika;



współpraca z powiatowym urzędem pracy w celu rozpoznania statusu osoby
(osoba bezrobotna, poszukująca pracy);



kontakt z doradcą zawodowym w PUP, celem poradnictwa zawodowego dla
uczestnika projektu;



skierowanie uczestnika do CIS.

WAŻNE!
Ośrodki pomocy społecznej odgrywają bardzo ważną rolę jako partnerzy Centrum Integracji Społecznej m.in. w pracy z osobą opuszczającą jednostkę penitencjarną, tj. bezpośrednich odbiorców programu projektu, poprzez pracę dwubiegunową, która obejmuje:

1 Pracę socjalną z rodziną skazanego:


na wniosek skazanego,



na wniosek rodziny,



na wniosek innych służb i instytucji,



na wniosek rodziny/sąsiadów,



z inicjatywy pracownika socjalnego (z urzędu).

2 Wsparcie po zwolnieniu z zakładu karnego:
Pomoc udzielana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).


powód przyznawania pomocy – trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (art. 7 pkt. 12);



świadczenia pieniężne z pomocy społecznej (zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek
celowy i specjalny celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie);



świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej (praca socjalna, bilet kredytowany,
składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc rzeczowa – w tym na ekonomiczne
usamodzielnienie, poradnictwo specjalistyczne – w szczególności prawne,
rodzinne, psychologiczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne
ubranie);
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udział w projekcie systemowym – zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, podjęcie nauki w formach szkolnych;



kierowanie do CIS, KIS.

Osoby opuszczające zakłady karne są już pouczone o możliwości otrzymania wsparcia
z OPS. Zgłaszają się do OPS niezwłocznie po opuszczeniu ZK. Następuje wówczas wnikliwa
analiza sytuacji rodzinnej, lokalowej, ekonomicznej osoby/rodziny. Po wnikliwym
wywiadzie pracownik socjalny, wspólnie z klientem, ustala plan pomocy – zwłaszcza tej
nie finansowej. Z OPS kontakt nawiązują również kuratorzy sądowi, którzy wraz z OPS
monitorują osobę, która opuściła ZK.
Powiatowy urząd pracy (PUP) → doradcy zawodowi:


uzyskanie statusu osoby bezrobotnej/statusu osoby poszukującej pracy;



doradztwo zawodowe dla uczestnika:
– rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy,
– poznać predyspozycje zawodowe,
– wybrać odpowiedni rodzaj pracy bądź kierunek szkolenia lub przekwalifikowania,
– zaplanować ścieżkę kariery zawodowej,
– uzyskać szczegółowe informacje o zawodach rynku pracy;



zajęcia aktywizacyjne;



rozeznanie czy i w jakich szkoleniach/kursach organizowanych w PUP uczestnik
brał wcześniej udział (sprawdzić, aby nie dublować);



po zawarciu Indywidualnego Planu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) przez
pracownika socjalnego CIS z uczestnikiem (opisanego szczegółowo w pkt. IV.2)
osoba wyrejestrowywana jest z PUP z tytułu zatrudnienia socjalnego poprzez
uczestnictwo w IPZS realizowanego w CIS;



na wniosek OPS, po podpisaniu porozumienia o współpracy z CIS i wystąpieniu
z wnioskiem o zawarcie porozumienia o refundacji świadczeń, są one przez PUP
refundowane dla osób długotrwale bezrobotnych – uczestników CIS;



informacja dla pracodawców o zatrudnieniu wspieranym.

Opisana interdyscyplinarność działań zmierzających do powrotu osoby osadzonej na
rynek pracy wskazuje, iż Centrum Integracji Społecznej pełni bardzo ważną rolę w procesie
przyjęcia uczestnika projektu do udziału w reintegracji społecznej i zawodowej w CIS na
poszczególnych etapach współpracy. Na tej podstawie można wyodrębnić zadania CIS
związane z przyjęciem uczestnika do udziału w zajęciach. Do głównych zadań CIS należy:


współpraca z jednostką penitencjarną podczas rekrutacji osób osadzonych do
projektu;



współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej w miejscu pobytu potencjalnego
uczestnika CIS;



rozważenie możliwości zakwalifikowania uczestnika do reintegracji zawodowej,
adekwatnie do jego możliwości, kwalifikacji i uzdolnień;
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przygotowanie i rzetelne przeprowadzenie rekrutacji uczestników, stanowiące
podstawę do prawidłowo sporządzonego IPZS, będącego bazą dla dalszej pracy
oraz gwarantującego osiągnięcie zaplanowanych rezultatów;



systematyczny kontakt się z kuratorską służbą sądową (kuratorem osoby warunkowo zwalnianej z jednostki penitencjarnej);



przedłożenie do PUP Indywidualnego Planu Zatrudnienia Socjalnego (opisanego
w pkt. IV.2), celem kwalifikacji do CIS i refundacji świadczeń;



powołanie komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej proces naboru opiekunów
wyprawy oraz uczestnictwo w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów na
opiekunów;



organizacja terminu i miejsca spotkania opiekuna z podopiecznym; dopełnienie
wszystkich formalności i skompletowanie dokumentów związanych z wędrówką
oraz wskazanie miejsca tygodniowego pobytu przed wędrówką;



systematyczny kontakt z Zespołem Zarządzającym Wyprawą w czasie wędrówki;



kontakt z przedsiębiorcami, którzy będą zaangażowani w reintegrację zawodową
uczestników CIS; podpisanie umowy o współpracy (praktyki zawodowe) i późniejszego zatrudnienia.

Przedstawiona współpraca winna mieć charakter ciągły – od momentu informacji
o projekcie w jednostkach penitencjarnych, aż po okres ukończenia reintegracji społecznej
i zawodowej uczestnika w CIS.
Niezależnie od tego, czy CIS prowadzony jest przez samorząd czy też przez organizację
pozarządową wszystkie poszczególne etapy współpracy powinny być przestrzegane na
poszczególnych etapach realizacji Nowej Drogi, skierowanej do osób opuszczających
placówki penitencjarne.

7.2. Działalność CIS
Usługi Centrum Integracji Społecznej skierowane są do osób, które zagrożone są wykluczeniem społecznym i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić
swoich potrzeb życiowych. Często osoby te znajdują się w sytuacjach uniemożliwiających
lub ograniczających uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Podstawowym zadaniem CIS jest realizacja pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego
umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadania te realizowane
są poprzez:


reintegrację zawodową – są to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w CIS zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na
rynku pracy;



reintegrację społeczną – działania, w tym również o charakterze samopomocowym,
mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w CIS lub
zatrudnionej u pracodawcy umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej
i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
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zatrudnienie wspierane – oznacza to udzielenie wsparcia o charakterze doradczym
i finansowym osobom o których mowa w art. 1 ustawy, w utrzymaniu aktywności
zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, prac społecznie użytecznych –
w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub podjęcia działalności gospodarczej.

Uczestnik CIS przebywa w jednostce codziennie, przez minimum 6 godzin.
Przysługuje mu:

1 zaopatrzenie z tytułu wypadku w trakcie pobytu w CIS – na podstawie przepisów
o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych
okolicznościach;

2
3
4
5
6

nieodpłatnie jeden posiłek dziennie w trakcie pobytu w CIS;
szkolenie BHP;
badania lekarskie;
odzież robocza i obuwie robocze;
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środki ochrony
indywidualnej.

Okres próbny w CIS trwa jeden miesiąc, w czasie którego uczestnik otrzymuje świadczenie
integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych. Po okresie próbnym kierownik
OPS właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu uczestnika na wniosek kierownika
CIS kwalifikuje uczestnika do dalszego uczestnictwa w CIS – skierowanie uczestnika do
uczestnictwa w zajęciach CIS po zakończeniu okresu próbnego nie wymaga ponownego
zawierania z nim Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.
Okres uczestnictwa w CIS może trwać 11 miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy istnieje
potrzeba przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach wynikająca z analizy stanu realizacji programu, a także w przypadku tworzenia spółdzielni socjalnej lub podjęcia działalności
gospodarczej przez uczestnika CIS. Kierownik CIS na wniosek lub po zasięgnięciu opinii
pracownika socjalnego CIS może przedłużyć okres uczestnictwa w CIS o 6 miesięcy.
W okresie uczestnictwa w CIS, na wniosek uczestnika, kierownik CIS przyznaje świadczenie
integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane miesięcznie z dołu.
Świadczenie jest podzielne.
Uczestnik CIS na swój wniosek może mieć przyznane przez kierownika CIS 4 dni wolne od
zajęć. Za dni wolne przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości. Świadczenie
integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności
na zajęciach trwającej dłużej niż 3 dni w miesiącu.
W okresie uczestnictwa w zajęciach w CIS za okres niezdolności do udziału w zajęciach
spowodowanych chorobą, potwierdzoną przez lekarza, jednak nie dłużej niż 14 dni,
świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/40 za każdy dzień niezdolności. Za każdy
kolejny dzień niezdolności świadczenie nie przysługuje.
W okresie uczestnictwa w CIS kierownik może przyznać uczestnikowi motywacyjną premię
integracyjną. Premia nie może przekroczyć 20% wysokości świadczenia integracyjnego.
Premia może być przyznana za aktywną postawę i postępy w reintegracji społecznej
i zawodowej.
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Na wniosek kierownika CIS starosta z Funduszu Pracy refunduje kwotę wypłaconych
w poprzednim miesiącu świadczeń integracyjnych, wraz ze składnikami na ubezpieczenie
społeczne. W trakcie realizacji Indywidualnego Planu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) w CIS
bez uczestnictwa w CIS świadczenie integracyjne uczestnikowi nie przysługuje.
Po zakończeniu uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej uczestnik od kierownika CIS
otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, w którym określone
zostają umiejętności nabyte w ramach reintegracji zawodowej i społecznej i może wówczas podjąć zatrudnienie u przedsiębiorcy, z którym podpisana została umowa w ramach
realizacji projektu.

7.3. Partnerzy Centrum Integracji Społecznej
i ich rola w tworzeniu, funkcjonowaniu
i kontynuacji zatrudnienia po okresie
pobytu uczestników w CIS
…

Centrum Integracji Społecznej powinno odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej
i być odpowiedzią na problemy jego uczestników. Celem jego funkcjonowania jest prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnych, które są przez tę społeczność akceptowane
i pozytywnie odbierane. Bardzo ważne jest otoczenie CIS, które ma bardzo istotne
znaczenie w praktycznej realizacji zadań jednostki.
Centrum może działać na obszarze gminy, powiatu lub miasta. W przypadku CIS prowadzonego przez gminę ogranicza się terytorium działania tylko do gminy, która powołała
CIS. Wyjątek stanowią CIS, które powołane zostały w partnerstwie kilku gmin lub gmina
podpisała porozumienie o możliwości uczestnictwa mieszkańców innej gminy. Natomiast
w odniesieniu do CIS niepublicznego, w przypadku którego nie ma takich ograniczeń,
o obszarze działania decyduje organizacja pozarządowa tworząca lub prowadząca CIS.
W ramach uwarunkowań zewnętrznych funkcjonowania każdego CIS wśród partnerów
należy uwzględnić:

1 wojewodę;
2 starostwa powiatowe;
3 urzędy miast i gmin, w tym podległe im jednostki (powiatowe urzędy pracy, ośrodki
pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, publiczna zakłady opieki zdrowotnej);

4 organizacje pozarządowe;
5 sektor prywatny;
6 instytucje szkoleniowe itp.
Otoczenie Centrum Integracji Społecznej to szereg partnerów, którzy odgrywają bardzo
istotną rolę od momentu podjęcia inicjatywy o utworzeniu CIS, udostępnienia lokalu,
wsparcia w utworzeniu i zakupie niezbędnego wyposażenia do prawidłowej realizacji
reintegracji społecznej i zawodowej – po udostępnianie miejsc do tego, aby uczestnicy
odbywali praktyki, staże zawodowe i w późniejszym okresie uzyskali zatrudnienie na rynku
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pracy, dzięki zaangażowaniu i realizacji zadań zaplanowanych w CIS uczestniczą153. Wsparcie
w/w, zaangażowanie, wzajemna współpraca, pozwalają na pełną realizację zadań, jakie
w swojej ofercie zawierają centra integracji społecznej.
Kluczowych partnerów Centrum Integracji Społecznej i ich rolę w tworzeniu, funkcjonowaniu i kontynuacji zatrudnienia po okresie pobytu uczestników w CIS, przedstawia poniższa
tabela.

Działanie

Nazwa Partnera

Rola

Działania
zgodne
z zapisami
ustawy
o zatrudnieniu
socjalnym

Wojewoda

• Nadawanie statusu CIS w drodze decyzji
administracyjnej, na podstawie wniosku
składanego w terminie od dnia 1 kwietnia do
dnia 30 kwietnia lub od dnia 1 września do dnia
30 września danego roku (wzór wniosku na
stronie 449)
• Prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych, którym nadano status Centrum
• Przedstawianie corocznie, nie później niż do
dnia 30 kwietnia danego roku, ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie zbiorczego
• Na wniosek instytucji tworzącej, możliwość
wydania decyzji o przedłużeniu statusu
Centrum
• W przypadku nierealizowania przez Centrum
założeń przyjętych we wniosku, w stopniu
uniemożliwiającym wykonywanie usług lub
w razie stwierdzenia nieprawidłowości rozliczeń
finansowych przewidzianych ustawą, mających
wpływ na wynik finansowy wydawanie decyzji
o utracie statusu Centrum z urzędu lub na wniosek marszałka województwa, wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta przyznających dotacje
Centrum lub instytucji tworzącej Centrum
• W przypadku likwidacji instytucji tworzącej
Centrum wydawanie decyzji o utracie statusu
Centrum

153 Borowski M., Kowalska M., Półtorak M., Tomaszczyk J., Żukiert I., Model Centrum Integracji Społecznej, Warszawa 2011.
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Nazwa Partnera

Rola

Samorząd
gminny

• Tworzenie Centrum na zasadach określonych
w przepisach o finansach publicznych
• Przekazywanie dotacji pochodzącej z dochodów
własnych jednostek samorządu terytorialnego,
w tym przeznaczonych na realizację programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych

Starosta

• Refundowanie ze środków Funduszu Pracy
kwoty wypłaconych w poprzednim miesiącu
świadczeń integracyjnych, wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne
• Jest stroną umowy o skierowanie do pracy (zawartej między starostą właściwym dla siedziby
Centrum a pracodawcą, w której pracodawca
zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego
uczestnika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy
części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia
przez okres pierwszych 12 miesięcy)
• Dokonywanie ze środków Funduszu Pracy
refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa w podjęciu działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej na zasadach
określonych w przepisach o spółdzielniach
socjalnych

Ośrodek
pomocy
społecznej

• Opiniowanie wniosku przez pracownika
socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu
osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum,
po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego (rodzinnego)
• Skierowanie do uczestnictwa w zajęciach
prowadzonych przez Centrum
• Kwalifikowanie uczestnika do uczestnictwa
w zajęciach w Centrum po pomyślnym
zakończeniu okresu próbnego – przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, na wniosek
kierownika Centrum
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Nazwa Partnera

Rola

Powiatowy
urząd pracy

• Skierowanie do uczestnictwa w zajęciach
prowadzonych przez Centrum długotrwale
bezrobotnych, z powiadomieniem właściwego
dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby
ośrodka pomocy społecznej
• Możliwość skierowania uczestnika do pracy
– u pracodawcy lub w Centrum

Zlecanie usług
w ramach
współpracy.

Organizacja
pozarządowa

• Tworzy Centrum w oparciu o: zasoby instytucji
tworzącej – pochodzących ze zbiórek, darowizn
lub innych źródeł; dotacji na pierwsze wyposażenie – pochodzącej z dochodów własnych
gminy przeznaczonych na realizacjęgminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; innych dochodów
własnych jednostki samorządu terytorialnego

Samorząd
gminny

• Wykonywanie usług na rzecz współpracy gminy
i jej jednostek przez uczestników CIS w ramach
praktyk zawodowych lub zlecania usług

Ośrodek
pomocy
społecznej

• Zakup usług wytwarzanych przez CIS

Powiatowe
Centra Pomocy
Rodzinie

• Wykonywanie usług na rzecz PCPR przez uczestników CIS w ramach praktyk zawodowych, staży

Firmy prywatne

• Wykonywanie zleceń przez uczestników bądź
absolwentów CIS

Instytucje
edukacyjne

• Wykonywanie przez uczestników CIS usług
na rzecz placówek edukacyjnych (np. szkół
podlegających gminie lub powiatowi) w ramach
praktyk zawodowych (najczęściej remontów lub
usług cateringowych)

Placówki służby
zdrowia

• Wykonywanie przez uczestników CIS usług na
rzecz placówek służby zdrowia (np. szpitala)
w ramach praktyk zawodowych (najczęściej
remontów, prac porządkowych)

• Wykonywanie usług na rzecz OPS przez uczestników CIS w ramach praktyk zawodowych, staży

• Wykonywanie usług na rzecz innych jednostek
organizacyjnych powiatu w ramach praktyk
zawodowych, staży (np. w domach pomocy
społecznej, całodobowych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i innych)
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Nazwa Partnera

Rola

Powiatowy
urząd pracy

• Przekazywanie ofert pracy, udzielanie dotacji
dla spółdzielni socjalnych tworzonych przez
uczestników Centrum oraz rozpoczynających
własną działalność gospodarczą

Firmy prywatne

• Współpraca w ramach organizacji praktyk
i staży oraz zatrudnienie absolwentów CIS
• Współpraca przy organizacji zatrudnienia
wspieranego

Źródło:
Borowski M., Kowalska M., Półtorak M., Tomaszczyk J., Żukiert I., Model Centrum Integracji Społecznej, Warszawa 2011.

7.4. Alternatywy przy braku Centrum
Integracji Społecznej na danym terenie
W przypadku braku Centrum Integracji Społecznej w danym województwie (województwo
podlaskie) czy małej ilości CIS na terenie województwa (m.in. województwo dolnośląskie,
opolskie) alternatywą dla pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, mi.in.
zwalnianymi z jednostek penitencjarnych, mogą być:

1 Kluby Integracji Społecznej (KIS) utworzone przez gminę, ośrodek pomocy społecznej
lub organizację pozarządową;

2 projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy
rodzinie, które wpisują się ze swoimi działaniami w założenia projektu innowacyjnego
– projekty systemowe realizowane są w ramach Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej;

3 organizacje pozarządowe działające na danym terenie zajmujące się osobami wykluczonymi społecznie.

7.4.1. Kluby Integracji Społecznej
Kluby Integracji Społecznej są ważnym partnerem ośrodków pomocy społecznej i urzędów
pracy w aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wykluczenie społeczne ma bardzo różnorodne podłoże, np. ubóstwo, bezrobocie,
nieumiejętność przystosowania się do życia w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu
karnego. Poprzez świadczenie usługi reintegracji społecznej i zawodowej kluby stały się
ważnym ogniwem w realizacji gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Klub Integracji Społecznej (dalej KIS) może zostać utworzony przez gminę, ośrodek pomocy
społecznej lub organizację pozarządową. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym
KIS są jednostkami organizacyjnymi o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym
i samopomocowym.
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Głównym celem KIS jest stworzenie dla osób, które mają problemy z pełnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym warunków dla wzajemnego wsparcia oraz
samoorganizacji.
Ustawodawca precyzując zasady tworzenia i funkcjonowania KIS, pozostawił ich organizatorom dość dużą swobodę w zakresie organizacyjno-merytorycznym. Nie wszystkie gminy
czy organizacje pozarządowe mają środki na stworzenie Centrów Integracji Społecznej,
dlatego wybierają alternatywną formę, jaką jest KIS.
KIS nie ma tak rozbudowanej infrastruktury, wykorzystywany jest potencjał lokalny oraz
działania dotychczasowych liderów życia społecznego.

1 W KIS można organizować w szczególności:

2
3
4
5



działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na
czas wykonywania określonej pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu
pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych
oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie
spółdzielni socjalnej;



prace społecznie użyteczne;



roboty publiczne;



poradnictwo prawne, działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw
mieszkaniowych i socjalnych;



staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.

Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne.
Warunkiem uczestnictwa w KIS jest realizacja kontraktu socjalnego.
Okres uczestnictwa w KIS jest ustalony indywidualnie z każdym uczestnikiem.
Zakończenie uczestnictwa w KIS może zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym
przez podmiot prowadzący KIS, nie później jednak niż 2 miesiące od daty zakończenia
zajęć w KIS – zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby, która uczestniczyła
w KIS i zachowuje ważność w terminie 4 miesięcy od daty wystawienia.

6 Finansowanie działalności KIS:


ze środków Unii Europejskiej;



z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy.

7 Po zaprzestaniu działalności KIS podmiot prowadzący jest obowiązany do zgłoszenia
tego faktu wojewodzie, w formie pisemnej, nie później niż 30 dni od daty zaprzestania
prowadzenia KIS.
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7.4.2. Projekty systemowe OPS i PCPR w ramach
Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej
Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
i Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie.
Uczestnikami projektu systemowego mogą być m.in. osoby po zwolnieniu z zakładu
karnego lub innej placówki penitencjarnej.
Formy aktywnej integracji w ramach projektu systemowego:

1 Kontrakt socjalny – pisemna umowa między osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy
społecznej a pracownikiem socjalnym, mająca na celu określenie współdziałania
w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej,
umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu. W ramach kontraktu socjalnego mogą być przyznane zasiłki i pomoc
w naturze, praca socjalna, prace społecznie użyteczne, instrumenty aktywnej integracji, działania o charakterze środowiskowym,
Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy:


instrumenty aktywizacji zawodowej (uczestnictwo W CIS, KIS, staż zawodowy
w spółdzielni socjalnej, trener pracy, doradca zawodowy);



instrumenty aktywizacji edukacyjnej (zajęcia szkole na poziomie podstawowym,
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym, kształcenie ustawiczne w celu
uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego po konsultacji z PUP, gdy osoba
jest zarejestrowana w PUP, usługi brokera edukacyjnego);



instrumenty aktywizacji zdrowotnej (terapia rodzinna, psychologiczna i psychospołeczna, program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc,
psychoterapia w zakładzie lecznictwa odwykowego u osób uzależnionych od
alkoholu, turnusy rehabilitacyjne);



instrumenty aktywizacji społecznej (uczestnictwo w placówkach wsparcia
dziennego, świetlicach, klubach, voucher na samodzielny zakup usług społecznych,
finansowanie usług wspierających animację lokalną – w tym kosztów zatrudnienia
animatora lokalnego, lidera KIS, streetworkera, wsparcie rodzin marginalizowanych, organizowanie wolontariatu, finansowanie metod pracy w środowisku
rodzinnym, treningi umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwo specjalistyczne, podniesienie kompetencji życiowych i społeczno-zawodowych).

2 Program aktywności lokalnej (PAL) – skierowany jest do danego środowiska i ma za
zadanie je aktywizować.
Opisane powyżej alternatywne propozycje w przypadku gdy na danym terenie nie ma CIS,
umożliwiają podjęcie działań zmierzających do aktywizacji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym opuszczających zakłady karne.
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7.5. Doradztwo zawodowe
i Indywidualny Plan Działania
Do grup szczególnie dzisiaj dyskryminowanych na rynku pracy należą niewątpliwie byli
więźniowie. Skazany chcąc wrócić do społeczeństwa, musi zmierzyć się z wykluczeniem
i dyskryminacją. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, iż odbywanie kary pozbawienia
wolności niesie ze sobą skutek w postaci trwałego wyrzucenie jednostki na margines życia
społecznego. Osoba skazana po opuszczeniu ZK czy AŚ musi zmierzyć się ze społeczną
nietolerancją, wynikającą przede wszystkim ze społecznego lęku przed kontaktem ze
skazanym.
W kontekście rynku pracy jest to o tyle trudne, że pracodawcy bardzo często, zatrudniając
pracowników, ulegają społecznym lękom i funkcjonującym stereotypom. Również współpracownicy mogą postrzegać skazanego jako potencjalne zagrożenie.
Wciąż zbyt mało osób pracuje poza murami więzienia zarówno w prywatnych firmach,
jak i organizacjach pozarządowych. Po części wynika to z obaw, jakie żywią potencjalni
pracodawcy przed zatrudnianiem więźniów, po części z trudności, jakie nastręcza
zatrudnienie więźnia (np. konieczność zapewnienia w niektórych przypadkach ochrony
i transportu z więzienia), ale także z wciąż niewystarczającego otwarcia więziennictwa na
współpracę ze społecznością lokalną154.
Mury więzienne trwale odciskają swoje piętno na osadzonym, szczególnie jest to trudne
dla osób młodych. Szczególnie ważne staje się wczesne, jeszcze w trakcie odbywania
kary, wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej oraz nabyciu kompetencji społecznych,
ułatwiających funkcjonowanie poza murami więzienia.
Jedną z metod resocjalizacyjnych jest resocjalizacja przez pracę, stąd w wielu zakładach
karnych i aresztach śledczych więźniowie mają możliwość podjęcia pracy czy to na terenie
zakładu, czy też poza jego murami.
Jednym z podstawowych problemów współczesnego więziennictwa jest potrzeba
szczególnej dbałości o adekwatność przygotowania zawodowego skazanych, adekwatność
ich zawodowych doświadczeń nabytych w trakcie wykonywania kary do potrzeb rzeczywistości wolnościowej.
Miejsca pracy, w których zatrudniane są osoby pozbawione wolności spełniają jedynie
najbardziej podstawowe wymagania z punktu widzenia przygotowania do pracy i wejścia
na rynek po odbyciu kary. Praca ta bardzo rzadko pozwala na nabywanie nowych
umiejętności zawodowych lub doskonalenie już nabytych155. Tak naprawdę dopiero po
opuszczeniu więzienia skazani napotykają na trudności, jakie niesie ze sobą rynek pracy.
To, w jaki sposób skazany odnajdzie się na rynku pracy po odbyciu kary, zależy od niego
samego, ale również od specyfiki regionu, w którym zamieszkuje, sytuacji na danym rynku
pracy itp. Przeciętny więzień to najczęściej młody mężczyzna lub kobieta, źle lub w ogóle
niewykształcony, który często w swoim życiu pracował jedynie dorywczo lub w ogóle nie
pracował. Wielu więźniów jest uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, ma również
problemy w komunikowaniu się z innymi ludźmi, odznacza się postawą roszczeniową oraz
154 Korsak M., Więźniowie na rynku pracy w Polsce, Biuletyn nr 11, wrzesień 2008.
155 Tamże
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jest obarczonych stygmatem przestępcy. Skazanemu będzie dużo łatwiej, jeżeli w końcowej fazie odbywania wyroku będzie miał możliwość kontaktu z doradcą zawodowym,
który umożliwi mu odkrywanie predyspozycji zawodowych, talentów czy zainteresowań.
Doradca zawodowy powinien udzielić wsparcia w kwestii sposobów poszukiwania pracy,
konstruowania dokumentów aplikacyjnych, analizowania ofert pracy, odkrywania swoich
mocnych stron i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Rolą doradcy zawodowego
powinno być również ukierunkowanie edukacji pod kątem podniesienia kwalifikacji
zawodowych, zmiany kwalifikacji, zapoznanie z ofertą szkoleń, z których skazany może
skorzystać, zarówno będąc jeszcze w więzieniu, jak i po opuszczeniu jego murów.
Podczas pracy z doradcą zawodowym skazany powinien również zorientować się, jakie są
możliwości skorzystania z pomocy instytucjonalnej. Powinien mieć świadomość, iż poza
więzieniem nie zostaje sam z zadaniem znalezienia pracy i powrotu do społeczeństwa.
Rolą doradcy zawodowego w tym procesie jest szczere, a jednocześnie taktowne, udzielanie informacji zwrotnej na temat tego, jak jego klient jest spostrzegany przez otoczenie,
szczególnie w sytuacji gdy niektóre cechy klienta mogą utrudniać mu znalezienie pracy.
Rolą doradcy zawodowego jest również stymulowanie klienta do samorozwoju oraz
pomoc w interpretowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz politycznych.
Według teorii wyboru zawodu Franka Parsonsa lepiej jest wybierać zawód niż „polować”
na jakąkolwiek pracę, wybór zawodu powinien być poprzedzony gruntowną autodiagnozą
oraz rzetelną poradą doradczą156.
Przygotowanie człowieka do planowania i rozwoju kariery zawodowej jest często
procesem rozciągniętym w czasie i wymagającym wysiłku zarówno ze strony klienta, jak
i doradcy zawodowego.
W planowaniu kariery istotne są dwa czynniki:

1 Orientacja zawodowa, czyli samoocena preferencji zawodowych i predyspozycji
osobowościowych – wiedza na swój temat ma zawsze charakter subiektywny. Samoocenę tworzymy na bazie tego, czego dowiadujemy się na swój temat od środowiska
zewnętrznego. Urealnienie naszej samooceny stanowi poziom podejmowanych
przez nas decyzji oraz stopień dostosowania ich do indywidualnych możliwości. Gdy
podejmujemy jedynie łatwe zadania, może to świadczyć o naszej niskiej samoocenie,
zaś zbytnie przecenianie swoich możliwości może świadczyć o zbyt wysokiej samoocenie. W tym przypadku rolą doradcy zawodowego jest urealnienie samooceny i jej
zweryfikowanie.

2 Informacja zawodowa, czyli znajomość rynku pracy, jego wymogów oraz stanowisk
pracy – wiedza na temat rynku pracy, poszukiwanych specjalistów oraz wymogów
stawianych pracownikom na poszczególnych stanowiskach w dużym stopniu ułatwia
podejmowanie trafnych decyzji zawodowych. Warto trzymać się zasadny, która mówi,
iż dobieramy stanowisko pracy do osoby, a nie osobę do stanowiska pracy

156 Paszowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Warszawa 2003.
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Orientacja zawodowa
Zainteresowania – specyficzne nastawienie poznawcze i emocjonalne na przedmioty
i zjawiska w rzeczywistości, skłonność do selektywnego kierowania uwagi na pewne
obiekty. Gotowość do intelektualnego zajmowania się określonym przedmiotem, dążność
do poznawania otaczającego świata (dostrzeganie określonych cech przedmiotów oraz
związków między nimi, dążenie do ich zbadania, poznania, rozwiązania, przeżywanie różnorodnych uczuć związanych z nabywaniem i posiadaniem). Ukierunkowują one działania
osoby, pobudzają do wzmożonych wysiłków na rzecz poznawanego (wyodrębnionego
poznawczo) obiektu, zjawiska lub dziedziny. W konsekwencji sprzyjają nabywaniu wiedzy
oraz kształtowaniu się pewnych umiejętności, które mogą mieć znaczenie zawodowe.
Rodzaje zainteresowań: mechaniczne, rachunkowe, naukowe, perswazyjne, artystyczne,
literackie, muzyczne, społeczne, biurowo-administracyjne, prace na wolnym powietrzu, intelektualne (lingwistyczne, naukowo-badawcze, przyrodnicze, polityczne,
matematyczno-przyrodnicze), praktyczne (sportowo-turystyczne, techniczne, artystyczne,
społeczne). Zainteresowania przy doborze stanowiska pracy odgrywają o tyle istotną rolę,
że ukierunkowują nasze poszukiwania oraz ułatwiają nabywanie wiedzy niezbędnej do
wykonywania określonych działań zawodowych. Jest zasada, która mówi, iż dużo łatwiej
uczymy się czegoś, co leży w kręgu naszych zainteresowań.
Wśród zainteresowań zawodowych wyróżniamy pięć ich typów:
CZŁOWIEK – CZŁOWIEK – grupa ta obejmuje zawody związane z pracą wymagającą
stałego kontaktu z ludźmi. Wymaga ona z reguły łatwości w nawiązywaniu i utrzymywaniu
kontaktów interpersonalnych. Wskazane jest również optymistyczne usposobienie,
życzliwość, uczciwość, cierpliwość, dyskrecja, a także rozwaga i opanowanie.
CZŁOWIEK – TECHNIKA – w grupie tej znajdują się zawody wymagające kontaktu
z surowcami, maszynami, obróbką materiałów, produkcją dóbr materialnych, eksploatacją
urządzeń itp. W tej grupie zawodów pożądane są cechy typu: spostrzegawczość, umiejętność obserwacji, zdolność koncentracji, uwaga, opanowanie.
CZŁOWIEK – PRZYRODA – do tej grupy zalicza się zawody wymagające kontaktu z przyrodą. Zawody te wymagają zamiłowania do przyrody, zdolności prowadzenia obserwacji,
dużej sprawności fizycznej, cierpliwości, dokładności.
CZŁOWIEK – DANE/SYSTEMY – grupa ta obejmuje zawody związane z posługiwaniem się
systemami znaków i pojęć umownych, takich jak cyfry, znaki kartograficzne, znaki stenograficzne, kody, graficzne znaki językowe. Wskazane cechy osobowości w tych zawodach
to: odpowiedzialność, dobra pamięć, umiejętność przewidywania, systematyczność
w działaniu, zdolność skupienia uwagi niezbędna do zapobiegania błędom i pomyłkom.
CZŁOWIEK – DZIAŁALNOŚC ARTYSTYCZNA – grupa ta obejmuje zawody dotyczące szeroko
pojętej działalności artystycznej, wykonywanie wyrobów lub usług o charakterze artystycznym.
Wymagane cech to: wrażliwość estetyczna, wyobraźnia przestrzenna i artystyczna, twórcze
i kreatywne myślenie, uzdolnienia manualne, systematyczność, dokładność, precyzja.
Preferencje i skłonności zawodowe
Najdonioślejsze znaczenie w sferze preferencji i skłonności zawodowych ma teoria
osobowości zawodowej Johna Hollanda.
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W swojej teorii osobowości zauważył on m.in., że:


ludzie o podobnych cechach charakteru pracują na podobnych stanowiskach
pracy;



środowisko pracy człowieka odpowiada jego predyspozycjom osobowym.

W swojej teorii wyróżnił on sześć typów osobowości zawodowej i sześć typów środowisk
zawodowych:
– typ realistyczny,
– typ badawczy,
– typ artystyczny,
– typ społeczny,
– typ przedsiębiorczy,
– typ konwencjonalny157.
Koncepcja osobowości zawodowej Johna Hollanda

Realistyczny (R)

Konwencjonalny (C)

WƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌǇ;Ϳ

Badawczy (B)

Artystyczny (A)

^ƉŽųĞĐǌŶǇ;^Ϳ

157 Za: Bajcer B., Borkowska A., Czerw A., Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod.
Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego, nr 34, Warszawa 2006.
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TYP REALISTYCZNY
Preferowane
zachowania

posługiwanie się rzeczami, narzędziami, maszynami i zwierzętami

Kompetencje

manualne mechaniczne, rolnicze, elektryczne, techniczne

Słabe strony

społeczne, oświatowe

Wizerunek
samego siebie

zdolności mechaniczne, sprawność fizyczna

Wartości

pieniądze, władza, status

Cechy

nietowarzyski, bezpośredni, uparty, jednostronny

Zainteresowania
zawodowe

rośliny i zwierzęta, mechaniczne, ochronne przemysłowe

Zawody

inżynier mechanik, zawody rzemieślnicze, projektant
narzędzi, stolarz

TYP BADAWCZY
Preferowane
zachowania

badanie zjawisk: fizycznych, biologicznych, kulturowych

Kompetencje

naukowe i matematyczne

Słabe strony

przywództwo, perswazja

Wizerunek samego
siebie

zdolności intelektualne, szkolne, matematyczne i naukowe

Wartości

nauka

Cechy

analityczny, dociekliwy, niezależny, introspektywny,
precyzyjny, racjonalny, chłodny

Zainteresowania
zawodowe

naukowe

Zawody

biochemik, botanik, dentysta, chemik
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TYP ARTYSTYCZNY

Preferowane
zachowania

posługiwanie się materiałem fizycznym, słownym i ludzkim
w celu wytworzenia dzieł sztuki lub produkcji artystycznej

Kompetencje

artystyczne: języki, sztuka, muzyka, teatr, pisarstwo

Słabe strony

biurowe

Wizerunek samego
siebie

ekspresyjny, oryginalny, intuicyjny, introspektywny,
niekonformistyczny, niezależny, „niepoukładany”

Wartości

estetyka

Cechy

niezorganizowany, ekspresyjny, delikatny, oryginalny,
niezależny, introspektywny

Zainteresowania
zawodowe

artystyczne

Zawody

architekt, projektant wnętrz, projektant mody, autor
scenariuszy

TYP SPOŁECZNY

Preferowane
zachowania

manipulowanie innymi w celu informowania, szkolenia,
rozwoju

Kompetencje

międzyludzkie i oświatowe

Słabe strony

manualne i techniczne oraz zdolności naukowe

Wizerunek samego
siebie

lubiący pomagać innym, rozumiejący innych, zdolność
nauczania

Wartości

działalność społeczna i etyczna

Cechy

chętny do współpracy, przyjacielski, pomocny, dobry, pełen
taktu, ciepły

Zainteresowania
zawodowe

humanitarne, przywódcze – wpływanie na innych, usługi

Zawody

doradca zawodowy, dietetyk, pielęgniarka szkolna, opiekunka
do dziecka

ROZDZIAŁ 7

ETAP REINTEGRACJI ZAWODOWEJ

TYP PRZEDSIĘBIORCZY
Preferowane
zachowania

manipulowanie innymi w celu osiągnięcia celów organizacji
lub korzyści ekonomicznych

Kompetencje

przywódcze, międzyludzkie, umiejętność perswazji

Słabe strony

naukowe

Wizerunek samego
siebie

agresywny, lubiany, pewien siebie, towarzyski, zdolności
krasomówcze

Wartości

osiągnięcia w dziedzinie polityki i gospodarki

Cechy

pełen ambicji, dominujący, ekstrawertyczny, rozmowny,
optymistyczny

Zainteresowania
zawodowe

przewodzenie, wpływanie na innych, sprzedaż

Zawody

prawnik, reprezentant handlowy, kucharz, kierownik

TYP KONWENCJONALNY
Preferowane
zachowania

manipulowanie danymi

Kompetencje

biurowe, obliczeniowe

Słabe strony

artystyczne

Wizerunek samego
siebie

konformistyczny, zorganizowany, zdolności urzędnicze
i arytmetyczne

Wartości

osiągnięcia w biznesie

Cechy

zorganizowany, konformistyczny, wydajny, z kompleksami,
rozważny, posłuszny

Zainteresowania
zawodowe

szczegółowa praca biurowa

Zawody

księgowy, pracownik administracyjno-biurowy, pracownik
banku, kasjer bankowy, zawody wymagające przestrzegania
prawa

Kompetencje zawodowe
Kompetencje nie są cechami stałymi. Zmieniają się wraz z doświadczeniem oraz rozwojem
zawodowym i życiowym człowieka. Nie ma więc możliwości określenia raz na zawsze, czy
ktoś daną kompetencję posiada czy nie. Sam pomiar kompetencji jest złożonym procesem,
ale większość teoretyków zgadza się z tym, że obiektywnie można tego dokonać jedynie na
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podstawie zbioru obserwowalnych zachowań. Kompetencja to konglomerat opanowanej
wiedzy z danego zakresu (wiem co), umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak
i potrafię) i postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę)158.
Tomasz Rostowski159 wyróżnia 8 typów kompetencji zawodowych:


Kompetencje związane z uzdolnieniami
Odnoszą się do potencjału pracownika, możliwości rozwoju, wykorzystania
uzdolnień w celu zdobycia nowych kompetencji. Ich znaczenie jest tym większe
im bardziej przedsiębiorstwo nastawione jest na zmiany i konieczność rozwoju
„nowych kompetencji”.



Kompetencje związane z umiejętnościami i zdolnościami
Dotyczą czynników niezbędnych dla odniesienia sukcesu w konkretnym zadaniu
w pracy. Należą tu dobrze znane od dawna kompetencje komunikacyjne,
umysłowe, interpersonalne, organizacyjne, techniczne, biznesowe, przywódcze,
samozarządzania itp.



Kompetencje fizyczne
Dotyczy umiejętności związanych z fizycznymi wymaganiami stanowiska pracy.
Dzielą się na trzy grupy:
– sprawność fizyczna,
– wyczulenie zmysłów,
– zdolności psychofizyczne.



Kompetencje związane ze stylami działania
Opisują, w jaki sposób określane są cele, jaka jest umiejętność planowania
i zdolności organizacyjne. Jaka jest zdolność wizualizacji ciągu działań oraz ustalania, jakie zasoby są potrzebne do osiągania celu. Jaka jest umiejętność działania
w sposób dokładny, uporządkowany.



Kompetencje związane z osobowością
Przez kompetencje osobowościowe (społeczne) rozumiemy złożone umiejętności
warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego. Kompetencje te
wypływają z cech osobowości, mają bezpośredni wpływ na jakość i sposób wykonywania powierzonych zadań, decydują o właściwym funkcjonowaniu w grupie,
budowaniu odpowiednich relacji z innymi ludźmi. Kompetencje osobowościowe to
umiejętności zapewniające skuteczność realizacji celów w sytuacjach społecznych,
czyli podczas kontaktów z innymi ludźmi. Dzięki nim jesteśmy w stanie wykorzystywać w pełni nasz potencjał kwalifikacyjny, specjalistyczną wiedzę i zawodowe
doświadczenie.

158 Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Kraków 2002.
159 Rostowski T., Kompetencje jako jakość zarządzania zasobami ludzkimi, w: Sajkiewicz A. (red.), Jakość zasobów irmy.
Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Warszawa 2002.
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Kompetencje związane z zasadami i wartościami
Dotyczą zasad, wartości, wierzeń, pozwalają na określenie motywów działania.
Odnoszą się do tego, czego poszukuje się w pracy oraz do ról życiowych, które
wpływają na dokonywane wybory.



Kompetencje związane z zainteresowaniami
Oznaczają preferencje dotyczące zadań i rodzaju pracy oraz środowiska pracy.
Mają wpływ na efektywność, zwłaszcza wtedy, gdy rodzaj pracy jest w pełni
zgodny z rodzajem zainteresowań pozazawodowych.

Inny podział funkcjonalny kompetencji proponuje Grzegorz Filipowicz160, który wyróżnia:


Kompetencje osobiste – związane z indywidualną realizacją zadań. Poziom tych
kompetencji wpływa na ogólną jakość wykonywanych zadań – decyduje o szybkości, adekwatności i rzetelności podejmowanych zadań, np.:
– dążenie do rezultatów,
– elastyczność myślenia,
– gotowość do uczenia się,
– kreatywność,
– myślenie analityczne,
– organizacja pracy własnej,
– otwartość na zmiany,
– podejmowanie decyzji,
– radzenie sobie z niejednoznacznością,
– radzenie sobie ze stresem,
– rozwiązywanie problemów,
– rozwój zawodowy,
– samodzielność,
– sumienność,
– zarządzanie.



Kompetencje społeczne – wpływają na jakość wykonywanych zadań związanych
z kontaktem z innymi ludźmi. Poziom tych kompetencji decyduje o skuteczności
współpracy, porozumiewania się czy też wywierania wpływu na innych. Należą do
nich np.:
– autoprezentacja,
– budowanie relacji z innymi,
– dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
– identyfikacja z firmą,
– komunikacja pisemna,

160 Filipowicz G., Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi, Warszawa 2004.
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– komunikatywność,
– kultura osobista,
– negocjowanie,
– obsługa klienta,
– obycie międzykulturowe,
– orientacja na klienta,
– otwartość na innych,
– procedury – znajomość i stosowanie,
– proces sprzedaży,
– prowadzenie prezentacji,
– relacje z klientem,
– relacje z przełożonymi,
– współpraca w zespole,
– wywieranie wpływu.


Kompetencje menedżerskie – związane są z zarządzaniem pracownikami. Dotyczą
zarówno miękkich obszarów kierowania, organizacji pracy, jak również strategicznych aspektów zarządzania. Poziom tych kompetencji decyduje o sprawności
funkcjonowania podległego danej osobie obszaru. Są to np.:
– budowanie sprawnej organizacji,
– budowanie zespołów,
– coaching,
– delegowanie zadań,
– kierowanie,
– kontrola menedżerska,
– motywowanie,
– myślenie strategiczne,
– ocena i rozwój podwładnych,
– odwaga kierownicza,
– organizowanie,
– planowanie,
– przywództwo,
– rozwiązywanie konfliktów,
– zarządzanie informacjami,
– zarządzanie nowością,
– zarządzanie procesami,
– zarządzanie projektami,
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– zarządzanie przez cele,
– zarządzanie zmianą,
– zarządzanie nowością,
– zarządzanie procesami,
– zarządzanie projektami,
– zarządzanie przez cele,
– zarządzanie zmianą.


Kompetencje specjalistyczno-techniczne – to kompetencje mające związek ze
specjalistycznymi zadaniami dla danej grupy stanowisk. Często odnoszą się do specyficznych zakresów wiedzy (np. prawniczej czy też finansowej) lub umiejętności
(np. obsługa określonych systemów IT). Poziom tych kompetencji wpływa na
efektywność realizacji zadań związanych ze specyfiką zwodu, stanowiska bądź też
funkcji. Wśród nich wyróżnić można:
– analiza danych,
– analiza i opracowanie tekstów prawnych,
– analiza pracy,
– analiza rynku,
– budżetowanie,
– diagnozowanie potrzeb klienta,
– dyspozycyjność,
– ewaluacja projektów,
– inżynieria finansowa,
– języki obce,
– księgowość,
– obsługa przy kasie,
– planowanie i organizacja szkoleń,
– planowanie i rozliczanie kosztów administracyjnych,
– pozyskiwanie informacji,
– prowadzenie szkoleń,
– prowadzenie wykładów,
– rachunkowość,
– rachunkowość zarządcza,
– rekrutacja i selekcja,
– rozliczanie i administrowanie wynagrodzeniami,
– tłumaczenia,
– umiejętności IT,
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– użytkowanie systemów IT,
– wiedza zawodowa,
– wykorzystanie narzędzi biurowych,
– zachowanie w środowisku międzykulturowym,
– znajomość dystrybucji.
Motywacja do podjęcia zatrudnienia
Piramida potrzeb jest najczęściej przywoływana koncepcją wyjaśniającą mechanizm
działania systemu motywacji człowieka. Potrzeby ludzi są przedmiotem teorii pomagającej
opisać rzeczywistość stanowiącą tło dla procesu motywowania: teorii Abrahama Maslowa.
Stwierdził on, iż ludzkie potrzeby są zaspokajane stopniowo. Innymi słowy, człowiek stawia
przed sobą większe cele i ma większe aspiracje, jeśli zaspokoi najpierw swoje podstawowe
pragnienia.

5. Potrzeby
samorealizacji

potrzeby rozwijania
ƐŝĞďŝĞ͕ǌĚŽůŶŽƑĐŝ͕ƚĂůĞŶƚſǁ͕
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŷ͕ƌŽǌǁŽũƵ
ĚƵĐŚŽǁĞŐŽ͕ƉŽƚǁŝĞƌĚǌĞŶŝĂ
ǁųĂƐŶĞũǁĂƌƚŽƑĐŝ

4. Potrzeby uznania
ƉŽƚƌǌĞďǇƐƵŬĐĞƐƵ͕ƐǌĂĐƵŶŬƵ͕
ƉƌĞƐƟǏƵ͕ǌŶĂĐǌĞŶŝĂ

ϯ͘WŽƚƌǌĞďǇƉƌǌǇŶĂůĞǏŶŽƑĐŝ
ƉŽƚƌǌĞďǇĂŬĐĞƉƚĂĐũŝ͕ŵŝųŽƑĐŝ͕ƉƌǌǇũĂǍŶŝ͕
ƉƌǌǇŶĂůĞǏŶŽƑĐŝĚŽŐƌƵƉǇ͕ĞůŝƚǇ

Ϯ͘WŽƚƌǌĞďǇďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
ǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĞƉƌǌĞĚĐŚŽƌŽďČ͕ďĞǌƌŽďŽĐŝĞŵ
ŝƐƚĂƌĐǌČŶŝĞǌĚŽůŶŽƑĐŝČĚŽƉƌĂĐǇ

ϭ͘WŽƚƌǌĞďǇĮǌũŽůŽŐŝĐǌŶĞ
ƉŽǏǇǁŝĞŶŝĞ͕ŵŝĞƐǌŬĂŶŝĞ͕ŽĚǌŝĞǏ͕ƉƌŽŬƌĞĂĐũĂ

Piramida potrzeb ludzkich według Abrahama Maslowa
Potrzeby fizjologiczne – to podstawowe potrzeby przetrwania, zaspokojenia głodu,
wody, tlenu, snu czy biologicznego funkcjonowania człowieka. Potrzeby te zaspokajane są
w organizacji poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu płac oraz środowiska pracy.
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Potrzeby bezpieczeństwa – to potrzeby środowiska psychicznego i emocjonalnego.
Obejmują one między innymi takie elementy, jak zapewnienie sobie bezpieczeństwa czy
życia wolnego od trosk materialnych, jak również potrzebą stabilności, ochrony, porządku,
sprawiedliwości czy wyeliminowania zagrożeń. W organizacji zaspokojenie tych potrzeb
następuje między innymi w momencie ciągłości zatrudnienia, odpowiedniego programu
świadczeń socjalnych czy emerytalnych. Zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa pozwala na
rozwinięcie potrzeby miłości i przynależności, których deprywacja wywołuje chęć odnajdywania ludzi i sytuacji zaspokajających tę potrzebę lub konieczność zmodyfikowania
otoczenia pod kątem oczekiwanego zaspokojenia.
Potrzeby afiliacji (przynależności) – to potrzeby odnoszące się do relacji człowieka
z otoczeniem. Są to potrzeby nawiązywania bliskich kontaktów z ludźmi. Obejmują między
innymi potrzebę miłości, przyjaźni, przywiązania, akceptacji. Potrzeby te w większości
zaspokajane są przez rodzinę i najbliższych znajomych, jednakże również środowisko
organizacyjne może odgrywać w ich zaspokojeniu dożą rolę. Przyjaźnie w pracy czy
poczucie przynależności pozytywnie wpływają na efektywność pracy. Niezaspokojenie
potrzeb z tego poziomu może doprowadzić do zamknięcia się w sobie czy samotności, co
niekorzystnie odbije się na funkcjonowaniu człowieka oraz jego efektywności.
Potrzeby szacunku i uznania – to potrzeby zyskania uznania we własnych oczach i oczach
innych ludzi. Potrzeba szacunku może być deprymowana przez niską ocenę naszego
zachowania wystawioną nam przez innych, zajmowanie mało satysfakcjonującej pozycji
społecznej, niedostatek sił, prestiżu i sukcesu. Na tym poziomie nie wystarczają uczucia
bliskich, ważne jest, aby inni dostrzegali nasz profesjonalizm i doceniali go. Potrzeby te
mogą być zaspokojone w organizacji między innymi poprzez publiczne pochwały ze strony
kierownictwa, uznanie w zespole. Również ambitne i interesujące zadania delegowane
przez kierownictwo mogą być elementami zaspokajającymi potrzeby tego poziomu. Jest to
obszar szalenie istotny dla każdego człowieka.
Potrzeby samorealizacji – to potrzeby wynikające z dążenia jednostki do zajmowania się
tym, do czego czuje powołanie – do zaspokajania własnych ambicji. Zaspokajać najwyższą
potrzebę samoaktualizacji oznacza zaspokajać potrzebę nabywania wiedzy, zrozumienia
świata, poszukiwania doznań estetycznych. To potrzeby związane z pełnym wykorzystaniem własnego potencjału i osiąganiem celów, które przynoszą satysfakcję. Potrzeby te
dają nam możliwość ciągłego indywidualnego doskonalenia. Są to potrzeby, które nigdy
nie będą w 100% zaspokojone. Wynika to z faktu, iż ambicje ludzkie nie mają granic. Gdy
zaspokoimy jedną potrzebę, ciągle pojawiają się kolejne, stanowiące o naszym rozwoju.
Potrzeby tego poziomu zaspokajane są w głównej mierze przez działania indywidualne.
W organizacji przyczynić się może do tego możliwość uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji czy zdobywania nowych umiejętności, co z kolei może być źródłem poczucia
przez pracownika otwartej drogi do awansu.
Podstawowym motorem do podjęcia zatrudnienia jest zaspokojenie podstawowych
potrzeb, czyli zapewnienie pożywienia, mieszkania, odzieży itp. Dopiero po zaspokojeniu
tych potrzeb możemy dążyć do stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, a następnie myśleć
o społecznej akceptacji czy też samorozwoju. Do momentu opuszczenia murów zakładu
karnego osoba skazana te podstawowe potrzeby ma zaspokojone. Często też „wyrobiła”
sobie również określoną pozycję w środowisku współwięźniów. Po opuszczeniu murów
więzienia wkracza w nowy świat, nowe realia, w których od nowa będzie musiała
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budować swój społeczny autorytet. Począwszy od zaspokojenia potrzeb fizjologicznych aż
po autorytet społeczny. W życiu zawodowym warto uświadomić sobie, co napędza nas do
działań zawodowych, do pracy na określonym stanowisku i w danej firmie. Edgar H. Schein
(1990) na podstawie przprowadzonych badań doszedł do wniosku, że istnieje ścisły
związek między wyznawanym systemem wartości i potrzebami a obranym rodzajem
kariery. Schein wyodrębnił osiem grup takich wartości i nazwał je „kotwicami” kariery:

1 Profesjonalizm. Towarzyszy mu dążenie do „bycia fachowcem” w konkretnej dziedzinie, potwierdzenia własnego mistrzostwa, awansu poziomego. Tacy ludzie najczęściej
nie są zainteresowani stanowiskami kierowniczymi.

2 Przywództwo. Celem zawodowym staje się wówczas zdobycie nowych doświadczeń
w zakresie zarządzania, podejmowanie decyzji, zwiększenie zakresu władzy, dążenie do
sukcesu finansowego.

3 Autonomia i niezależność. Związana jest z dążeniem do poszerzenia marginesu
własnej swobody, uwolnienia się z krępujących więzów i ograniczeń (związanych np.
z biurokracją i autokratyzmem przełożonych). Osoby silnie nastawione na niezależność
nie poszukują stanowisk kierowniczych, ale nie chcą być jedynie wykonawcami poleceń
zwierzchników. Ich celem jest „bycie sobie sterem i żeglarzem” – praca na stanowisku
samodzielnych specjalistów i związana z nimi odpowiedzialność.

4 Bezpieczeństwo i stabilizacja. Głównym motorem działania jest w tym przypadku
emocjonalny związek z firmą, poczucie lojalności. Pracownicy o stosunkowo silnej
potrzebie bezpieczeństwa mogą aspirować do stanowisk kierowniczych, ale najczęściej
w ramach tej samej jednostki. Zwykle bronią się przed zmianami swojego środowiska,
np. nie interesuje ich na ogół kariera międzynarodowa.

5 Kreatywność i przedsiębiorczość. Przejawia się w tym, że osoby twórcze chętnie
posiadają wiedzę o sobie, organizacji i różnych jej podsystemach, dostrzegają problemy
i rozwiązują je, dążą do wprowadzenia zmian, innowacji itp. Są zwykle mobilne
i pozytywnie nastawione do rotacji jako drogi podwyższania kwalifikacji oraz do
awansu poziomego. Większość z nich satysfakcjonuje stanowisko doradcy szefa. Jedną
z odmian kreatywności jest także przedsiębiorczość.

6 Usługi i poświęcenie dla innych. Głównym celem w życiu staje się realizacja wartości
humanistycznych, rozwiązywanie problemów politycznych, pomaganie innym, leczenie, nauczanie. Osoby wyznające te wartości chętnie angażują się w akcje społeczne,
podejmują pracę jako wolontariusze.

7 Wyzwanie. Podłożem działanie jest często chęć przeciwstawiania się trudnościom
i możliwość podejmowania ryzyka. Osoby lubiące wyzwania chętnie podejmują pracę
w środowisku stwarzającym okazję do walki i rywalizacji. Pola wyzwań mogą być
bardzo różne, np. ratowanie firmy od bankructwa, ale również handel i sport.

8 Styl życia. Osoby prezentujące tę wartość starają się o zachowanie proporcji i harmonii
między różnymi aspektami życia – przede wszystkim między pracą i życiem osobistym.
Są gotowe zrezygnować z wyższych dochodów na rzecz spędzania większej ilości czasu
z bliskimi. Sukces to dla nich coś więcej niż sukces zawodowy.
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Skazany podczas pracy z doradcą zawodowym oraz psychologiem powinien uzyskać
maksymalną ilość rzetelnej i realnej wiedzy na temat siebie, swoich atutów, predyspozycji,
kompetencji, preferencji zawodowych. Winien zbudować lub odbudować swoją pozytywną i społecznie akceptowaną samoocenę. Wszystko to ułatwi mu odnalezienie się na
rynku pracy, pomoże w pozytywnej autoprezentacji przed pracodawcą. Skazanemu, który
jest świadom swoich atutów, a jednocześnie wie, jakie ma braki kwalifikacyjne, łatwiej
jest podczas spotkania z pracodawcą odwrócić jego uwagę od faktu, iż był karany i ma
przeszłość więzienną.
Wiedza o rynku pracy – instytucje wspierające
Schemat systemu pomocy penitencjarnej161
<Bz<ZE
tz,Kttz^͘
WK^dWE/dE:ZEz,

^Bht/%/EE
Z^dz_>

^zZ:KEKt
<hZdKZz^Kt/

^Bh<hZdKZ^<
^zK<Z%'Kt

WKt/dKtEdZ
WKDKzZK/E/
WZKtE/z^K:>E/

^Bh^WKBE
K_ZK</WKDKz
^WKBE:

ZzE<WZz

WKt/dKt
hZ%zWZz

KZztKKt/

161 Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom. Wybrane zagadnienia, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie, egzemplarz bezpłatny, Kraków 2005.
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Zakłady karne i areszty śledcze
Okres do 6 m-cy przed przewidywanym terminem zwolnienia lub wykonania kary jest
niezbędny na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu. Odbywa się to w ścisłej
współpracy z kuratorem sądowym. Osoby zwalniane uzyskują, w zależności od ich
indywidualnych potrzeb, stosowną informację o możliwościach uzyskania wsparcia po
opuszczeniu więzienia. Ponadto dyrektor jednostki penitencjarnej może udzielić skazanemu dodatkowej pomocy, w formie:


pieniężnej,



rzeczowej (odzież, bieliznę, obuwie, bilet na przejazd, artykuły żywnościowe),



pomocy w wyrobieniu dokumentu tożsamości.

Każdy zwalniany otrzymuje świadectwo zwolnienia, w którym jest informacja o tym, czy
otrzymał pomoc postpenitencjarną i w jakiej postaci oraz wysokości. Niektóre jednostki
penitencjarne realizują ponadto projekty readaptacji społecznej w ramach przygotowania
do życia na wolności.
Kuratorska służba sądowa
Kuratorzy sądowi sprawują nadzór nad funkcjonowaniem w warunkach wolnościowych
osób opuszczających zakłady karne w trybie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
czyli nad osobami, którym sąd zawiesił wykonywanie reszty kary pozbawienia wolności
oraz wyznaczył okres próby, a także nałożył zakres obowiązków do spełnienia (powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu czy innych środków odurzających, poddanie się
leczeniu odwykowemu, podjęcie pracy, zaprzestanie kontaktów z określonym środowiskiem, utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami, których pomoc w zakresie
resocjalizacji i readaptacji jest niezbędna, itp.) Kuratorzy sprawują również nadzór nad
wykonywaniem tak zwanych kar zawieszonych, wykonywaniem kary ograniczenia wolności
oraz nad wykonywaniem pracy społecznie użytecznej.
Kurator sądowy po nawiązaniu kontaktu z osobą oddaną pod dozór:


opracowuje diagnozę środowiskową i plan pracy uwzględniający zakres niezbędnej
pomocy dla dozorowanego;



określa spektrum zagrożeń funkcjonowania dozorowanego w warunkach wolnościowych;



składa wnioski o nałożenie na dozorowanego dodatkowych obowiązków lub
o zwolnienie od dotychczas nałożonych;



składa również wnioski o: udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
zmianę okresu próby, odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
zarządzenie wykonania kary.

Istotną rolę w zabezpieczeniu potrzeb socjalno-bytowych spełniają Ośrodki Pomocy
Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie162. Już podczas odbywania kary pozbawienia wolności pracownik socjalny na wniosek skazanego może objąć pracą socjalną jego
162 Formy pomocy dla osób opuszczających zakłady karne, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej, Nowy Sącz 2011.
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rodzinę. W okresie przygotowania się do opuszczenia zakładu karnego, skazani najczęściej
kontaktują się z pracownikiem socjalnym w sprawach porad rodzinnych. Bezpośrednio po
zwolnieniu, przysługuje im natomiast prawo do innych świadczeń, które udzielane są po
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, stosownie do zastanej sytuacji ekonomicznej
i rodzinnej oraz możliwości ośrodka.
Obejmują one w szczególności:


świadczenia pieniężne (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny
zasiłek celowy);



świadczenia rzeczowe (bilet kredytowany, posiłek, odzież, udzielenie schronienia,
usługi opiekuńcze, interwencja kryzysowa, poradnictwo specjalistyczne).

„Przepustką do normalności” dla osób opuszczających ZK jest podjęcie pracy zarobkowej,
a tym samym – aktywny powrót na rynek pracy. W realizacji tego celu napotykają jednak
wiele barier. Trudności w podjęciu pracy po opuszczeniu zakładu karnego, mające swoje
źródło zarówno w kwestii obiektywnej, jaką jest niekorzystna sytuacja na rynku pracy, jak
również w indywidualnych predyspozycjach (niewystarczające lub nieaktualne kwalifikacje
zawodowe, niedopasowane do rzeczywistych potrzeb lokalnego rynku pracy oraz stygmatyzacja społeczna osoby karanej) sprawiają, że problem zatrudnienia staje się priorytetem
w obszarze budowania systemu pomocy postpenitencjarnej.
Pośrednictwo pracy na terenie RP lub pośrednictwo do pracy za granicą prowadzą
powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy i Ochotnicze Hufce
Pracy.
Publiczne służby zatrudnienia – tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy
oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
Pośrednictwo pracy opiera się na zasadach dostępności, dobrowolności, równości,
jawności.
Wojewódzkie urzędy pracy:


pomoc w znalezieniu pracy;



poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa w ramach Centrów Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej: przygotowanie do wejścia na rynek pracy
poprzez indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz udział w warsztatach i spotkaniach grupowych, programach unijnych (szkolenia zawodowe);



usługi EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia.

Powiatowe urzędy pracy:


rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy;



przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych;



pośrednictwo pracy;



pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;



organizacja szkoleń;



wsparcie w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.
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Ochotnicze Hufce Pracy – są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na
rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz
bezrobotnych do 25 roku życia.

STRUKTURA OHP
OHP

CEiPM

Mobilne
Centra
Informacji
Zawodowej

DųŽĚǌŝĞǏŽǁĞ
Centra
Kariery

_,W
;_ƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁĞ
,ƵĨĐĞWƌĂĐǇͿ

Hufce
Pracy

KƑƌŽĚŬŝ
^ǌŬŽůĞŶŝĂ
i Wychowania

MBP
;DųŽĚǌŝĞǏŽǁĞ
ŝƵƌĂWƌĂĐǇͿ

Kluby
Pracy

Młodzieżowe Centra Kariery:


informacja i poradnictwo zawodowe;



pośrednictwo pracy;



przedsiębiorczość.

MCK są placówką otwartą, świadczącą swoje usługi młodzieży między 15 a 25 r.ż., ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży:


prowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, w tym
szkoleń z zakresu małej przedsiębiorczości;



badanie i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy;



prowadzenie pośrednictwa pracy;



prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej;



realizacja programów związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu wśród
młodzieży;



koordynacja działalności Młodzieżowych Biur Pracy i Klubów Pracy.
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Młodzieżowe Biura Pracy:


zajmują się pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym oraz krótkoterminowym zatrudnianiem uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów;



poszukują i gromadzą oferty pracy stałej i krótkoterminowej;



prowadzą ewidencję osób bezrobotnych;



tworzą banki informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy;



udzielają porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub dokonania reorientacji
zawodowych;



kierują na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego.

Kluby Pracy:


porady indywidualne,



pozyskiwanie ofert pracy i prowadzenie pośrednictwa pracy;



spotkanie z osobami niepełnosprawnymi;



warsztaty dla młodzieży, osób bezrobotnych.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP:


mobilne centra to 2−4-osobowe zespoły wyposażone w sprzęt komputerowy,
urządzenia techniczne oraz publikacje książkowe;



przemieszczają się z gminy do gminy mikrobusami, działając na rzecz osób
zamieszkałych na terenach wiejskich i w małych gminach.

Środowiskowe Hufce Pracy:


pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji
zawodowych w wybranych przez uczestników zawodach;



wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja młodzieży zagrożonej i niedostosowanej
społecznie;



współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami
pomocy społecznej, sądami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu
ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem;



organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież (imprezy kulturalno-oświatowe, koła zainteresowań, zajęcia klubowe i warsztatowe).

Adresaci działań ŚHP:


młodzież w wieku 15−18 lat (pomoc w wyrównaniu zaniedbań edukacyjnych
w zakresie szkolenia ogólnego oraz zdobycia zawodu);



bezrobotni w wieku 18−24 lat (w zakresie poradnictwa zawodowego, przekwalifikowania, doskonalenia swoich umiejętności i skierowania do pracy);



dzieci i młodzież w wieku 6−18 lat ze środowiska lokalnego (w zakresie zapewnienia całodziennej opieki i zorganizowania czasu wolnego);



młodzież wymagająca nagłej interwencji (odizolowanie od środowiska rodzinnego);



rodzice i opiekunowie prawni potrzebujący porady.
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Hufce Pracy:


pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji
zawodowych;



organizowanie zatrudnienia młodzieży pozostającej bez pracy;



wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja młodzieży zagrożonej i niedostosowanej
społecznie;



organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież;



współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami
pomocy społecznej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Ośrodki Szkolenia i Wychowania:


GPP – Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, tzw. młodzieżowe,
3-letnie, przeznaczone dla młodzieży od 15 roku życia, warunkiem przyjęcia dla
uczestników OHP jest umowa o przyuczenie do wykonywania określonej pracy
(3−22 m-cy);



ZSZ – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, przeznaczona dla młodzieży z ukończonym
gimnazjum, zawiera się umowę o naukę zawodu (24−36 m-cy w zależności od
zawodu);



ZSD – Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, przeznaczona dla młodzieży
z ukończonym gimnazjum, zawiera się umowę o naukę zawodu (24−36 m-cy
w zależności od zawodu), nauka w trybie wieczorowym lub zaocznym – obowiązek
nauki trwa do czasu ukończenia 18 roku życia.

Prywatne agencje doradztwa personalnego:


usługi doradztwa personalnego dla pracodawców,



przygotowywanie procesów rekrutacyjnych: opisy stanowisk pracy, przygotowywanie
profilu kandydata, analizy dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjne itp.,



tworzenie baz danych kandydatów,



pośrednictwo pracy, w tym pracy czasowej, leasingu pracowniczego itp.

Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są organizacje i instytucje zajmujące się
problematyką rynku pracy: organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych oraz organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia
i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zadań określonych ustawą. Obecnie
w Polsce aktywnie działa kilka organizacji zajmujących się wspieraniem więźniów oraz
byłych skazanych.


Stowarzyszenie Resocjalizacji, Rehabilitacji i Pomocy Społecznej im. H. Ch. Kofoeda
(Siedlce) – aktywizacja społeczna i zawodowa skazanych opuszczających jednostki
karne oraz grup zagrożonych marginalizacją i przestępczością – placówki stowarzyszenia są również miejscem alternatywnych kar probacyjnych.



Fundacja „Sławek” (Warszawa) – pomoc osadzonym, byłym osadzonym i ich
rodzinom. Prowadzone są różne programy pomocowe, np. Anioł Stróż, Świadectwa, mediacje między skazanymi a ich rodzinami, kursy zawodowe. Fundacja
zatrudnia także byłych skazanych, by ułatwić im powrót na rynek pracy.
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Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” (Poznań) – zakłada wspólnoty będące miejscami „do życia i pracy”, zwykle są to małe farmy ekologiczne, które same zarabiają
na swoje utrzymanie, prowadząc działalność gospodarczą. „Barka” stworzyła
początki systemu, który nazwany został później Solidarna Ekonomia Społeczna,
który polega na kompleksowej pomocy osobom wykluczonym społecznie, by stały
się samodzielne w społeczeństwie163.



Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. św. Brata Alberta (Płock i cała
Polska) – pomoc byłym więźniom w powrocie do społeczeństwa. Stowarzyszenie
prowadzi gospodarstwa pomocnicze, na których pracują byli skazani, pomaga
w wyjściu z bezdomności i w usamodzielnieniu się.



Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność „Emaus” (cała Polska)
– zakładane są wspólnoty, w których żyją i pracują byli skazani, którzy po wyjściu
z zakładu karnego nie mają gdzie się podziać.



Małopolskie Stowarzyszenie „Probacja” – świadczy doraźną pomoc bytową byłym
skazanym i ich rodzinom, pośredniczy w poszukiwaniu pracy dla opuszczających
zakłady karne.



Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” (Warszawa i oddz. terenowe) – niesienie
pomocy duchowej, materialnej i prawnej osobom pozbawionym wolności,
zwolnionym z zakładów karnych oraz ich rodzinom.

7.5.1. Zasady współpracy ZK i AŚ z doradcą zawodowym
Doradca zawodowy odgrywać będzie bardzo istotną rolę w procesie reintegracji społecznej skazanego. Jak już wcześniej wspomniano, jego zadaniem będzie pomoc skazanemu
w uświadomieniu własnych zasobów w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
oraz mocnych i słabych stron osobowości. Istotne będzie również wskazanie kierunku
dalszego rozwoju zawodowego i wskazanie istniejących na rynku edukacyjnym możliwości.
W związku z tym ważne staje się, aby sam doradca zawodowy był osobą kompetentną,
świadomą oczekiwań i możliwości lokalnego rynku pracy, posiadającą doświadczenie
(minimum dwa lata) na stanowisku doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy.
Rola doradcy zawodowego w poradnictwie kariery sprowadza się nie tylko do określania
poziomu i potencjału klienta, ale również do pomocy w sformułowaniu przez klienta celów
życiowych wynikających z nich średnio- i długofalowych celów zawodowych, uczenia
planowania ukierunkowanego na osiągnięcie satysfakcji zawodowej i pozazawodowej,
organizowania pomocy w taki sposób, aby klient wykształcił umiejętności własnego
wyboru ścieżki kariery i żeby potrafił postrzegać swoją pracę zawodową w kontekście
całego życia164.
Jako że model Nowa Droga zakłada ścisłą współpracę ZK i AŚ z powiatowymi urzędami
pracy wskazane jest, aby to właśnie z tej instytucji oddelegowany został doradca zawodowy. Doradca odbywałby raz w tygodniu swój dyżur zamiast w PUP na terenie ZK lub AŚ.

163 Szlachta K., Resocjalizacyjno-wychowawcza funkcja pracy na przykładzie działalności Fundacji Pomocy Wzajemnej
„BARKA”, niepublikowana praca magisterska KUL, Lublin 2008.
164 Metodologia tworzenia Indywidualnego Planu Działania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
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W ramach tego dyżuru realizowane byłyby sesje indywidualne z osadzonym w ramach,
w których budowany będzie Indywidualny Plan Działania.
Definicja IPD
Indywidualny Plan Działania (IPD) określić można jako:
 pomoc świadczona klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającą podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemów zawodowych;
 zaplanowaną aktywność klienta w kierunku zmiany sytuacji zawodowej umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia;
 efekt pracy doradcy zawodowego i klienta wyrażony w formie pisemnej deklaracji
stron, zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania, jakie będą podejmowane dla osiągnięcia celów i terminy ich realizacji165.
Wdrożenie Indywidualnego Planu Działania powinno prowadzić do wymiernych, zauważalnych efektów w postaci:
 identyfikacji zasobów klienta: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości;
 nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia;
 nabycia nowych kompetencji (szkolenia zawodowe, doświadczenie zawodowe);
 podejmowania działań przedsiębiorczych związanych np. z utworzeniem własnej
firmy.

SCHEMAT PRACY DORADCY ZAWODOWEGO Z KLIENTEM

ANALIZA POTRZEB KLIENTA (1 godz.)

WARSZTAT SAMOPOZNANIA (4–5 godz.)

RYNEK PRACY I EDUKACYJNY (4–5 godz.)

INDYWIDUALNA OCENA ZAWODOWA I PRZYGOTOWANIE IPD (2 godz.)

165 Tamże.
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Moduł 1: Analiza potrzeb klienta
Zajęcia prowadzi doradca zawodowy.
Kwalifikacje formalne prowadzącego konsultacje: wyższe wykształcenie z zakresu
psychologii, pedagogiki lub poradnictwa zawodowego bądź studia podyplomowe z zakresu
poradnictwa zawodowego; co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy
zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia.
Czas trwania: 1 godzina zegarowa.
Cel ogólny: rozpoznanie wstępnych celów zawodowych – zbudowanie atmosfery zaufania
w kontakcie z klientem.
Klient:


będzie świadom trudności zawodowych;



będzie świadom swojej postawy w odniesieniu do przyszłości;



zdefiniuje postrzeganie samego siebie;



ustali zasady wzajemnej współpracy i uczestnictwa w konstruowaniu IPD.

Lp

Cele ogólne

Tematyka

1

Rozpoznanie
wstępnych celów
zawodowych
– zbudowanie
atmosfery zaufania
w kontakcie
z klientem



rozpoznanie wstępnych celów
zawodowych



określenie trudności zawodowych



dokonanie oceny postawy klienta
w odniesieniu do przyszłości



postrzeganie samego siebie



ustalenie zasad wzajemnej
współpracy i uczestnictwa
w konstruowaniu IPD



zbudowanie atmosfery zaufania
w kontakcie z klientem

Liczba godzin

1,5 godz.
zegarowej

Rozmowa doradcza – podstawowa metoda w poradnictwie indywidualnym. Każda
profesjonalna rozmowa doradcza powinna zmierzać do określenia celu jasnego dla obu
stron. Podczas pierwszej rozmowy doradczej doradca proponuje klientowi pracę nad
sobą, po to, aby klient samodzielnie stworzył własne rozwiązania problemu zawodowego.
Rola doradcy polega na wspomaganiu klienta w jego działaniu, a nie na udzielaniu porad
poprzez proponowanie własnych rozwiązań.
We francuskiej Metodzie edukacyjnej określono następujące zasady postępowania
doradcy166:

166 Ho-Kim M.T., Marti J.E., Metoda Edukacyjna. Dossier Metodologiczne, Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy
zawodowego, nr 12, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1999.
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pomiędzy doradcą a klientem zawierana jest umowa, celem pracy doradcy jest
takie prowadzenie klienta, aby ten był świadom swojego działania;



doradca proponuje ćwiczenia, które osobiście angażują klienta w działanie;



doradca pomaga opracować Indywidualny Plan Działania w oparciu
o osobiste przemyślenia i plany klienta;



klient posiada i tworzy Osobisty Planer Kariery, dzięki któremu robi postępy, które
można śledzić.

Rozmowa doradcza składa się z trzech elementów:


analiza oczekiwań klienta;



ustalenie ram pracy;



sporządzenie umowy pomiędzy klientem a doradcą.

W czasie rozmowy doradczej doradca zawodowy powinien zebrać informacje dotyczące:


przebiegu kariery edukacyjno-zawodowej;



sytuacji osobistej i społecznej – czynniki wpływające na znalezienie zatrudnienia;



stanu fizycznego i zdrowia;



zainteresowań i hobby;



oczekiwań i celów zawodowych (Kwestionariusz oczekiwań).

Moduł 2: Warsztat samopoznania
Zajęcia prowadzi doradca zawodowy lub psycholog.
Kwalifikacje formalne doradcy zawodowego prowadzącego konsultacje: wyższe
wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki lub poradnictwa zawodowego bądź studia
podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego; co najmniej 24-miesięczny stażpracy
na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia.
Kwalifikacje formalne psychologa prowadzącego konsultacje: wyższe wykształcenie
kierunkowe oraz minimum 3 lata doświadczenia w pracy zawodowej na stanowisku
psychologa.
Czas trwania: 4 godziny zegarowe.
Cel ogólny: pogłębienie świadomości swoich mocnych i słabych stron.
Klient:


będzie świadom mocnych i słabych stron, będzie umiał rozwijać mocne strony
i radzić sobie ze słabościami;



rozwinie i wzmocni postrzeganie własnych atutów;



poszerzy wiedzę i świadomość własnych zainteresowań, wartości, uzdolnień
umiejętności;



będzie rozumiał związki i różnice między subiektywną oceną własnej osoby
a oceną społeczną.
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Cele ogólne

Tematyka

Pogłębienie
świadomości
swoich
mocnych
i słabych stron



rozwinięcie i wzmocnienie spostrzegania
własnych atutów



pogłębienie refleksji nad sobą, słabymi
stronami i zagrożeniami



poszerzenie wiedzy na temat zainteresowań, preferencji zawodowych, wartości,
umiejętności i zdolności



rozpoznanie i omówienie hierarchii
wartości

Liczba godzin

4 godz.
zegarowe

Kwestionariusze i ćwiczenia wspierające pracę diagnostyczną doradcy zawodowego
Oczywiście, oprócz metod proponowanych w opracowaniu doradca zawodowy, zgodnie
ze swoimi kompetencjami, może wykorzystać inne dowolne narzędzie wspomagające
samopoznanie klienta, czyli testy i kwestionariusze pomagające dokonać oceny temperamentu czy osobowości itp.:

1
2
3
4
5

Kwestionariusz do badania postaw
Kwestionariusz Style decyzyjne
Kwestionariusz Scheina Moja kariera
Kwestionariusz Moje preferencje zawodowe
Gra Hierarchia wartości.

Moduł 3: Rynek pracy i rynek edukacyjny
Zajęcia prowadzi doradca zawodowy.
Kwalifikacje formalne doradcy zawodowego prowadzącego konsultacje: wyższe
wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki lub poradnictwa zawodowego bądź studia
podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego; co najmniej 24-miesięczny staż pracy
na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia.
Czas trwania: 4 godziny zegarowe.
Cel ogólny: poznanie specyfiki współczesnego rynku pracy i metod poszukiwania pracy
oraz autoprezentacji.
Klient będzie:


świadom zmieniającego się rynku pracy i oczekiwań pracodawców;



wiedział, gdzie szukać pracy;



umiał skonstruować dokumenty aplikacyjne, czyli CV i LM;



świadom możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji.
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Lp

Cel ogólny

Tematyka

Liczba godzin

3

Poznanie
specyfiki
współczesnego
rynku pracy
i metod
poszukiwania
pracy oraz
autoprezentacji



zapoznanie ze współczesnym rynkiem
pracy – oczekiwania pracodawców oraz
poszukiwani pracownicy – umiejętność
analizowania ogłoszeń o pracę



instytucje wspierające w poszukiwaniu
pracy – portale internetowe



dokumenty aplikacyjne jako
pierwszy etap prezentacji – CV i list
motywacyjny; przygotowanie do
rozmowy kwalifikacyjnej



możliwości podnoszenia kwalifikacji –
analiza rynku edukacyjnego

4−5 godz.
zegarowych

Sposoby poszukiwania pracy. Źródło: Młodzi 2005, raport AIG OFE i Gazety Wyborczej
Sposób poszukiwania pracy

Wykorzystywany
kiedykolwiek [%]

Uważany
za najbardziej
skuteczny [%]

Przez znajomych/rodzinę

83

63

Poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcą

42

29

Przeglądanie ofert w gazetach

85

26

Przeglądanie ofert w Internecie

49

18

Wysyłanie CV bezpośrednio do różnych firm

40

17

Przez urząd pracy

50

15

Własne kontakty zdobyte podczas nauki
w poprzednich miejscach zatrudnienia

19

9

Przeglądanie ofert na tablicach ogłoszeń,
słupach

38

5

Umieszczanie swoich ofert w Internecie

11

5

Wyjazd za granicę, by tam szukać pracy

10

5

Przez prywatne firmy pośrednictwa pracy

13

4

Na targach/giełdach pracy

10

5

Umieszczanie swojej oferty pracy w gazetach

7

2

Umieszczanie swojej oferty na tablicach
ogłoszeń/słupach

3

1
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Propozycje ćwiczeń:
Ćwiczenie 1: Wady i zalety poszczególnych metod poszukiwania pracy,
Ćwiczenie 2: Analiza ogłoszeń prasowych,
Ćwiczenie 3: Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych CV i LM (na podstawie przykładowego ogłoszenia o pracę przygotowanego przez doradcę zawodowego lub
klienta).
Moduł 4: Indywidualna ocena zawodowa i przygotowanie IPD
Zajęcia prowadzi doradca zawodowy.
Kwalifikacje formalne doradcy zawodowego prowadzącego konsultacje: wyższe
wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki lub poradnictwa zawodowego bądź studia
podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego; co najmniej 24-miesięczny staż pracy
na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia.
Czas trwania: 2 godziny zegarowe.
Cel ogólny: podsumowania dotychczasowych działań doradczych.
Klient będzie:


posiadał indywidualną ocenę zawodową – wzrost samoświadomości;



miał plan rozwoju zawodowego – ułatwienie podjęcia działania.

Lp

Cel ogólny

Tematyka

4.

Podsumowania
dotychczasowych
działań doradczych



dokonania indywidualnej oceny
zawodowej klienta



określenia planów rozwoju
zawodowego



konstruowanie spójnego planu
działania dostosowanego do realnych
możliwości klienta

Liczba godzin

2 godz.
zegarowe

Indywidualne planowanie kariery zawodowej.
Indywidualne planowanie kariery zawodowej jest procesem, podczas którego konkretna
osoba wytycza sobie cel zawodowy, jego etapy i sposoby osiągnięcia167.
Karierę można zaplanować tylko indywidualnie, ponieważ tylko dana osoba wie, czego
oczekuje od życia i pracy. Kariera wewnętrzna jednostki koncentruje się wokół jej własnych
wyobrażeń o sobie, aspiracji i ambicji. Kariera zewnętrzna natomiast za podstawę bierze
postrzeganie uwarunkowań, w jakich działa organizacja i odbywa się praca. W grę wchodzą tu sprawy związane m.in.:


ze zmianami na rynku pracy;



ze zmianami w procesach demograficznych;

167 Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Poznań 2000.
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z dewaluowaniem się pewnych umiejętności;



ze zmianą wartości poszczególnych zawodów.

W karierze wewnętrznej istotne są cechy psychologiczne jednostek, kariera zewnętrzna
odbywa się w warunkach niezależnych od jednostki, choć istotną rolę odgrywają w jej
przebiegu procesy percepcji.

7.5.2. Analiza potrzeb szkoleniowych ze względu
na potrzeby pracodawców
Skuteczne doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy powinno być oparte na dogłębnej wiedzy na temat specyfiki lokalnego rynku pracy.
Zadaniem doradcy zawodowego, oprócz pomocy klientowi w analizie własnych zasobów,
jest pomoc w zaplanowaniu kariery edukacyjno-zawodowej, wskazanie możliwości
podnoszenia kwalifikacji w oparciu o dostępne kursy i szkolenia. Dla klienta ważne jest,
aby szkolenie zasugerowane podczas współpracy z doradcą było zgodne z jego zainteresowaniami oraz z potrzebami rynku pracy. Ten ostatni aspekt jest istotny ze względu
na skuteczność poszukiwania pracy. Osiągnięcie przez klienta kwalifikacji zgodnych
z potrzebami rynku pracy jest jednym z ważniejszych warunków podjęcia pracy. Aby
doradztwo było skuteczne, sam doradca powinien dokonywać okresowej analizy potrzeb
szkoleniowych, w szczególności na lokalnym rynku pracy, ale też ogólnokrajowym a nawet
europejskim.
Takie informacje powinny być aktualizowane przynajmniej raz na kwartał i powinny
bazować na:


analizie ogłoszeń internetowych, ze szczególny uwzględnieniem informacji
dotyczących umiejętności twardych, a także miękkich, np.:
– www.pracuj.pl,

– www.praca.gratka.pl,

– www.jobpilot.pl,

– www.praca.gov.pl/eures,

– www.jobs.pl,
– www.praca.gazeta.pl,
– www.praca.pl,
– www.praca.money.pl,

– www.regiopraca.pl,
– www.tablica.pl,
– www.infopraca.pl,

– www.jobsales.pl,

– www.monsterpolska.pl,

– www.praca.egospodarka.pl,

– www.lubelskie.gumtree.pl;



analizie ogłoszeń prasowych – prasa lokalna i ogólnopolska;



współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia pod kątem ofert pracy, proponowanych szkoleń i kursów;



analizie opracowań statystycznych – obserwatorium Rynku Pracy np. woj.
lubelskiego: http://lorp.wup.lublin.pl/phocadownload/raport_oferty_pracy_i%20_
iii_2012.pdf – takie opracowania są przygotowywane dla wszystkich województw;



współpracy z prywatnymi agencjami doradztwa personalnego pod kątem oczekiwań pracodawców – agencje te są doskonałym źródłem informacji, ponieważ
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pracodawcy są ich głównym klientem i pracownicy tychże agencji pozostają
w bezpośrednim kontakcie z pracodawcami, np.:
– Randstad,

– Job Finder,

– ITC Grupa,

– Go Work,

– In Temporis,

– Imar Service Group,

– Leader Service,

– BKM Consulting,

– Full Job,

– Grafton Recruitment,

– Work Service,

– KS Service,

– Adecco,

– HRK Hays,

– Start People,

– Manpower;



własnych kontaktach z pracodawcami – zdobywanie informacji na temat ich
oczekiwań, zapotrzebowania na fachowców specjalistów;



analizie stron internetowych firm szkoleniowych – wiedza na temat oferowanych
kursów i szkoleń;



analizie stron internetowych potencjalnych pracodawców – zakładki dotyczące
pracy w danej firmie;



współpracy z Biurami Karier uczelni wyższych.

Wnikliwa analiza powyższych źródeł informacji powinna znacząco wpłynąć na adekwatność
proponowanych klientowi szkoleń. Szkolenia dobrze dobrane do możliwości i zainteresowań
klienta oraz do oczekiwań rynku pracy w znacznym stopniu ułatwią mu znalezienie pracy.

7.6. Praktyka u przedsiębiorcy
7.6.1. Zasady organizacji
Po ukończeniu wędrówki uczestnik Nowej Drogi zostaje przyjęty do Centrum Integracji
Społecznej (CIS), gdzie zawiera Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego (IPZS).
Program jest opracowywany przez pracownika socjalnego CIS, przy współpracy z psychologiem i doradcą zawodowym, w oparciu o oczekiwania uczestnika.
Na tym etapie CIS intensywnie współpracuje z przedsiębiorcą, który jest zainteresowany
przyjęciem skazanego do pracy poprzedzonej okresem bezpłatnej praktyki zawodowej.
W CIS zostaje opracowany indywidualny plan zatrudnienia skazanego – w oparciu o jego
umiejętności zawodowe, posiadana praktykę oraz możliwość uzupełnienia umiejętności
i wiedzy w ramach planowanego szkolenia zawodowego. Indywidualny plan zatrudnienia
jest częścią IPZS uczestnika. Skazany zostaje skierowany na szkolenie zawodowe, a następnie na 5-miesięczną, bezpłatną praktykę zawodową u przedsiębiorcy.
Kierownik CIS zawiera z przedsiębiorcą umowę o zorganizowanie praktyki zawodowej dla
osób będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej (wzór w załączeniu), w której
zawarte są zasady organizacji praktyki oraz obowiązki stron umowy. Realizacja IPZS wraz
z indywidualnym planem zatrudniania zostaje zakończona w dniu, w którym uczestnik
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podjął zatrudnienie na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy. Okres pobytu
skazanego, uczestnika Nowej Drogi, określa się na 6 miesięcy. W Załączniku nr 12 znajduje
się przykładowa umowa o zorganizowanie praktyki zawodowej dla osób będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej.

7.7. Proces szkoleniowy
Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych młodocianych więźniów umożliwia zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych zakresach oraz wskazanie kierunków
rozwoju ich wiedzy i umiejętności potrzebnych i wskazywanych przez przedsiębiorców.
Badanie potrzeb koncentruje się na diagnozowaniu rozbieżności między stanem obecnym
a pożądanym. Potrzeby rozumiane są tu jako cele, dotyczące możliwych do modyfikowania wyników działań edukacyjnych, w których osiągnięciu ma pomóc szkolenie. Badanie
to powinno być procesem ciągłym i prowadzonym na wszystkich szczeblach oraz na
wszystkich etapach szkoleń, połączonym również z badaniem efektywności.
Badanie potrzeb szkoleniowych prowadzone jest, aby:


podjąć decyzję, kiedy i jakie szkolenia należy przeprowadzać;



poznać i dostosować się do uwarunkowań i oczekiwań pracodawców;



poznać motywację, postawy, wiedzę, umiejętności i zachowania uczestników;



efektywniej wykorzystać czas szkolenia;



pomóc skonkretyzować cele i oczekiwania zgłaszane przez pracodawców;



zmotywować przyszłych uczestników;



stworzyć podstawy do badania efektywności i skuteczności szkolenia.

Badanie przeprowadza powiatowy urząd pracy, który opracowuje indywidualny plan
aktywizacji zawodowej dla każdego młodocianego opuszczającego zakład karny lub areszt
śledczy i uczestniczącego w Nowej Drodze. Może zostać przeprowadzone za pomocą:


wywiadu indywidualnego – do analizy potrzeb szkoleniowych można wykorzystać
klasyczny, ustrukturyzowany wywiad, który często jest wykorzystywany podczas
rekrutacji. Jest on oparty na kompetencjach, a pytania ma skonstruowane w ten
sposób, aby odpowiadając na kolejne, respondent mógł wykazać się pożądanymi
umiejętnościami lub, oczywiście, ich brakiem. Podstawową wadą wywiadów jest
fakt, że osoba, z którą rozmawiamy, najczęściej będzie kreować swój sztuczny świat
umiejętności, a nie wykazywać się rzeczywistymi kompetencjami;



wywiadu grupowego – dość ciekawe narzędzie, które znajduje zastosowanie
podczas pracy z grupą;



testu kompetencyjnego – testy kompetencyjne to stosunkowo popularna metoda
diagnozy kompetencji;



dedykowanego kwestionariusza – skonstruowany najczęściej autorsko, wywiad
zamieniony w ankietę.

W cały proces diagnozy i analizy zaangażowani są pracodawcy, ze względu na potrzeby
których, w miarę możliwości, szkoleni będą młodociani więźniowie. Poprzez fakt zaan-
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gażowania pracodawców od I fazy wdrażania schematu Nowa Droga, jak i w cały model
współpracy, proces szkoleniowy jest skoncentrowany na tym, aby umożliwić młodocianym
znalezienie zatrudnienie a pracodawcom zatrudnić profesjonalnego pracownika.
Za proces szkoleniowy oraz diagnozę potrzeb szkoleniowych odpowiada Centrum Integracji Społecznej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy danego powiatu. Gdy nie ma CIS na
terenie danego powiatu – za omówiony proces odpowiada PUP, który może wykorzystać
narzędzie w postaci „umowy trójstronnej”.

7.8. Zatrudnienie wspierane
Po zakończeniu procesu szkoleniowego oraz praktyki u przedsiębiorcy osoba młodociana
jest kierowana w ramach zatrudnienia wspieranego do pracy. Zatrudnienie wspierane
(socjalne) to forma wsparcia osób, które mają szczególne trudności w wejściu lub
powrocie na otwarty rynek pracy np. po opuszczeniu ZK lub AŚ. Z tej formy wsparcia mogą
skorzystać osoby, które uczęszczały wcześniej, przez co najmniej 6 miesięcy, na zajęcia
Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej.
Na wniosek kierownika CIS, pracownika socjalnego w KIS lub samego zainteresowanego
(uczestnika), może on zostać skierowany przez powiatowy urząd pracy do pracy u pracodawcy lub w CIS.
W trakcie zatrudnienia wspieranego powiatowy urząd pracy refunduje pracodawcy część
wynagrodzenia i składek zdrowotnych należnych z tytułu świadczonej przez uczestnika
pracy, jeśli ten zatrudnia go nie krócej niż przez 12 miesięcy. Wysokość refundacji może
kształtować się następująco:


o 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne
w pierwszych 3 miesiącach;



o 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne
w 3 kolejnych miesiącach;



o 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne
w następnych 6 miesiącach.

Dodatkowo, jako że młodociani więźniowie są uczestnikami CIS lub KIS, mogą oni, przy
finansowym wsparciu starosty, założyć spółdzielnię socjalną168. Wsparcie to polega na
sfinansowaniu z Funduszu Pracy części składek należnych ZUS-owi, jak również na przyznaniu jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności oraz na dofinansowaniu konsultacji,
doradztwa, pomocy prawnej niezbędnej do założenia spółdzielni. Dokładnie zasady
wsparcia przy zakładaniu spółdzielni opisuje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.

168 Jest to propozycja rozwoju modelu.
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8. Ewaluacja i monitoring
modelu Nowa Droga
MONITORING I EWALUACJA
Czym jest?


proces zbierania informacji – systematyczne badanie, które opiera się na pytaniach: Czy projekt przebiega zgodnie z planem?, Czy udaje się osiągać zamierzone
produkty i rezultaty?;



monitoring – wykonywany jest w trakcie realizacji projektu i bada harmonogram
jego działań, budżet oraz zaplanowane rezultaty;



osoby odpowiedzialne za monitoring to osoby zarządzające projektem;



proces ciągły, systematyczne badanie wybranych elementów projektu;



odpowiada na pytanie: Czy i jak udało nam się osiągnąć zamierzone cele oraz
w jaki sposób udało nam się je osiągnąć?;



ewaluacja wykonywana jest po wybranym elemencie projektu lub po całościowej
realizacji projektu;



osoby odpowiedzialne za ewaluację to osoby zarządzające projektem (jeśli
przeprowadzamy „samoewalucję” – ewaluację wewnętrzną) albo wynajęta
instytucja/osoba (jeśli przeprowadzamy ewaluację zewnętrzną).

Czemu służy?


pozwala ocenić postępy z prowadzonych działań, zweryfikować tempo i kierunek,
w którym zmierza projekt;



pozwala na bieżącą modyfikację działań, harmonogramu, budżetu – tak by w razie
potrzeby móc dostosować projekt do zmieniających się warunków, bądź do
aktualnej sytuacji;



dane pochodzące z monitoringu są podstawą do wykorzystania w ewaluacji;



pozwala pomóc w planowaniu kolejnych działań;



dostarcza konkretnej oceny projektu, analizując poszczególne kryteria i precyzując
tym samym, jakie elementy projektu trzeba usprawnić i jak to zrobić;
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dostarcza informacji niezbędnych do podjęcia decyzji;



ocenia, czy i jak udało się osiągnąć zakładany cel;



dane pochodzące z ewaluacji pomagają w planowaniu kolejnych projektów, nie
stanowią zaś krytycznej oceny naszej pracy.
Podstawowe informacje o ewaluacji
EWALUACJA A MONITORING I AUDYT
tZE/WZK'ZDh;DK>hͿ

KONTROLA

KONTROLA

KONTROLA

DKE/dKZKtE/WZK'ZDh;DK>hͿ
OCENA

OCENA

OCENA

CZAS

Narzędzia służące monitoringowi modelu Nowej Drogi:


sprawozdania zespołu zarządzającego wędrówką, tj.; psychologa, kierownika
wyprawy, opiekunów;



dzienniki prowadzone przez odbywającego wędrówkę, jak i opiekuna;



karty pracy;



ankiety prowadzone przed i po odbyciu wędrówki z młodocianym więźniem;



raporty finansowe.

Cele ewaluacji:


określenie wielorakich efektów programu i działań instytucji;



identyfikacja słabych i mocnych stron;



dostarczanie informacji koniecznych dla podejmowania decyzji i rozwiązywania
problemów;



poprawa jakości modelu.

Kryteria ewaluacyjne:


trafność/adekwatność/odpowiedniość (relevance);



efektywność/wydajność (efficiency);
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skuteczność (effectiveness);



użyteczność (utility);



trwałość (sustainability).

EWALUACJA I MONITORING MODELU NOWA DROGA

Kryterium trafności:


odniesienie celów projektu do potrzeb beneficjentów;



pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy założenia projektu – w tym przede wszystkim jego cele – odpowiadają potrzebom beneficjentów;



pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy właściwie zidentyfikowane zostały potrzeby
i problemy rozwojowe w regionie w sferach wsparcia programu, w tym specyficzne
potrzeby i problemy wynikające z charakterystyki terytorialnej regionu.

Kryterium efektywności:


odniesienie efektów realizacji projektu do poniesionych nakładów, pozwala
odpowiedzieć na pytania dotyczące ekonomiczności projektu, czyli o to, w jakim
stopniu fundusze publiczne ukierunkowane są na wspieranie najbardziej efektywnych przedsięwzięć, które mogą generować potencjalnie największą wartość
dodaną, a w jakim stopniu dotyczą inwestycji prokonsumpcyjnych oraz o to, czy
zachowane są w tym względzie proporcje, które gwarantują długofalowy rozwój.

Kryterium skuteczności:


odniesienie rzeczywistych efektów realizacji modelu do jego zakładanych celów;



pozwala odpowiedzieć na pytanie o stopień realizacji założonych celów modelu.

Kryterium użyteczności:


odniesienie rzeczywistych efektów do potrzeb beneficjentów;



pozwala odpowiedzieć na pytanie czy efekty realizowanego projektu zaspokajają
potrzeby beneficjentów.

Kryterium trwałości:


pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy pozytywne efekty związane z realizacją
modelu będę wykraczać poza horyzont czasowy interwencji i czy będą zdolne do
generowania efektów dodatkowych;



kryterium (przewidywanej) trwałości pozwala odpowiedzieć na pytanie o to,
jakie istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości zostaną zapewnione środki
finansowe na utrzymanie powstałej (dzięki funduszom unijnym) infrastruktury
oraz o to, czy wynikłe w ten sposób obciążenia dla budżetów lokalnych/regionalnych nie będą ograniczać możliwości rozwoju podregionu.
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9. Źródła finansowania
modelu Nowa Droga
9.1. Ustawa o pomocy społecznej
Udzielanie pomocy (w tym finansowej) osobom opuszczającym zakłady karne wpisuje się
w zadania własne powiatu i gminy. Mając na uwadze kompleksową pomoc, jaką proponuje dla tych osób program Nowa Droga, za zasadną należy uznać potrzebę potraktowania
tej formy pomocy jako programu osłonowego adresowanego do grupy zagrożonej
w sposób szczególny wykluczeniem społecznym. W tej sytuacji mamy możliwość przeznaczenia bądź wydzielenia przez radę gminy/powiatu oddzielnych/dodatkowych środków na
realizację programu osłonowego, niezależnie od bieżącej pomocy świadczonej statutowo
przez każdą z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Art. 17. 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, […]
10) praca socjalna,
16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego.
2. Do zadań własnych gminy należy:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
3. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
4. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy
oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
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Art. 19. Do zadań własnych powiatu należy:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie
gminami; […]
16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym
tworzenie i realizacja programów osłonowych; […]
W przypadku indywidualnego ubiegania się o pomoc przez osobę opuszczającą zakład
karny, mają zastosowanie art.7 i 8 ustawy o pomocy społecznej:
Art. 8. 1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40,
41, 53a, 78 i 91, przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł,
zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł, zwanej
dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”
– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych
w art. 7 pkt 2−15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy
społecznej.
Osoby opuszczające zakłady karne wpisują się w art. 7 pkt 12:
Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

9.2. System pomocy postpenitencjarnej
9.2.1. Akty prawne regulujące system pomocy penitencjarnej:
Wzorcowe reguły minimalne postępowania z więźniami przyjęte w Genewie w 1955 r.
przez Pierwszy Kongres Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zapobiegania Przestępczości
i Postępowania ze Sprawcami Przestępstw i zaaprobowane przez Radę Gospodarczą
i Społeczną w rezolucji 663C (XXIV) z dnia 31 lipca 1957 r. i 2076 (LXII) z dnia 13 maja
1977 r. – Reguła 80 i 81 oraz Europejskie Reguły Więzienne z 1987 r. akcentują potrzebę
podtrzymywania więzi rodzinnych przez cały czas trwania kary pozbawienia wolności
i określają minimum wsparcia, do którego jest zobowiązana administracja penitencjarna
przy zwalnianiu więźnia.

1 Kodeks karny wykonawczy z 6 czerwca 1997 (Dz.U. nr 90, poz. 557) rozdział VII:
Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readap-
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tacji skazanych, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
art. 38−43.

2 Kodeks karny wykonawczy z 6 czerwca 1997 (Dz.U. nr 90, poz. 557) rozdział X, oddział
12: Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy,
art. 164−168.

3 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 stycznia 2012 (Dz.U. poz. 49) w sprawie
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 (Dz.U. nr 113,
poz. 723) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad
terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.
Zgodnie z art. 41 k.k.w. w celu ułatwienia społecznej readaptacji, a w szczególności
przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa, organy administracji rządowej i samorządu
terytorialnego oraz kuratorzy sądowi powinny udzielać skazanym oraz ich rodzinom niezbędnej pomocy, zwłaszcza materialnej, medycznej, w znalezieniu pracy i zakwaterowania,
a także porad prawnych. Może to być m.in. pomoc materialna (zapomogi pieniężne),
odzież i żywność, bilety na przejazd, kursy i szkolenia zawodowe, pomoc prawna, psychologiczna.
Organem państwowym zajmującym się koordynacją pomocy postpenitencjarnej i podziałem środków z Funduszu jest Rada Główna ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.
W jej skład wchodzą przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, innych resortów, naukowcy
oraz osoby i organizacje wymienione w art. 38 § 1 k.k.w. Wojewodowie mogą powoływać
terenowe rady do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym. (Art. 40 k.k.w.).
Organizacje wymienione w art. 38 § 1 k.k.w. mogą na swoją działalność otrzymywać środki
z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Prowadzą schroniska dla byłych więźniów oraz
punkty pomocy postpenitencjarnej, prowadzą terapię psychologiczną i uzależnień dla
więźniów i ich rodzin, zapewniają wsparcie duchowe i religijne, oferują pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych, pisaniu wniosków procesowych, organizują spotkania
z byłymi więźniami, którym udało się rozpocząć życie bez wchodzenia w konflikty
z prawem i zasadami społecznymi.

9.3. Możliwości finansowania z wykorzystaniem
funduszy Unii Europejskiej na lata
2014−2020 w szczególności przy
realizacji projektów w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój
W ramach PO WER model Nowa Droga może zostać wdrożony przy wykorzystaniu
środków przeznaczonych na realizację założeń II osi priorytetowej – efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.11
Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby
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zatrudnienia, oraz lepsze dostawanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników, oraz systemy
mobilności oraz lepszej współpracy instytucji właściwych zainteresowanych podmiotów.
W ramach priorytetu inwestycyjnego 8.11 model Nowa Droga może być wdrażany jako
rozwiązanie systemowe zwiększające efektywność usług świadczonych na rzecz klientów
instytucji rynku pracy oraz jako narzędzie aktywizujące skierowane do osób bezrobotnych
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osób zwalnianych
z zakładów karnych i aresztów śledczych.
Potencjalnymi beneficjentami priorytetu inwestycyjnego 8.11 będą:


minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego;



jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne;



ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.11 będą:


jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne;



instytucje rynku pracy;



publiczne służby zatrudnienia;



niepubliczne służby zatrudnienia;



Ochotnicze Hufce Pracy;



partnerzy społeczno-gospodarczy.

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki
Załącznik nr 1: Dokumenty rekrutacyjne
Ankieta dla kandydata do projektu Nowa Droga
Imię i nazwisko kandydata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZK/AŚ: . . . . . . . . . . . . . . . . Data wypełnienia ankiety: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiek: . . . . . . . . . . . . . . . . . Data urodzenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koniec kary: . . . . . . . . . . . Termin warunkowego przedterminowego zwolnienia: . . . . . . . .
Artykuły skazania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przewidywany adres zamieszkania po wyjściu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprzednia karalność: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
Wykształcenie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
Dotychczasowa kariera zawodowa (miejsce pracy i czas zatrudnienia): . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
Z czego się utrzymujesz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stan cywilny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sytuacja mieszkaniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z kim mieszkasz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gdzie będziesz mieszkać po wyjściu z więzienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czy masz zapewnione miejsce pracy po wyjściu z więzienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z jakiego powodu popadłeś w konflikt z prawem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Kto Cię odwiedza w więzieniu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czy jest ktoś kto Cię wspiera w zamiarach „normalnego życia”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napisz, kto to jest: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
............................................................................
Jakie są Wasze relacje obecnie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
............................................................................
Stan zdrowia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czy chorujesz na przewlekłe choroby? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak często używasz alkoholu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak często używasz narkotyków? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak często i jakie sporty uprawiałeś dotychczas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak dbasz w tej chwili o kondycję fizyczną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czy kiedykolwiek samookaleczałeś się? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeśli tak, to kiedy i dlaczego:
............................................................................
Czy podejmowałeś kiedykolwiek próby samobójcze, jeśli tak, to kiedy i z jakiego powodu?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Opisz, jak rozumiesz swój udział w programie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Co zyskasz/w czym pomoże Ci udział w projekcie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
............................................................................
............................................................................

ZAŁĄCZNIKI

Kwestionariusz dla wychowawcy i psychologa

1. Imię i nazwisko kandydata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Czy spełnia warunki formalne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Termin warunkowego przedterminowego zwolnienia/końca kary: .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Prognoza kryminologiczno-społeczna w oparciu o obowiązujące przepisy wykonawcze:
............................................................................
5. Prognoza penitencjarna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
6. Dotychczasowe zachowanie w warunkach izolacji penitencjarnej: .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
7. Stan zdrowia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Uzależnienia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . `
9. Krótki opis czynników wpływających na wykolejenie społeczne osadzonego: . . . . . . . . . .
............................................................................
10. Przewidywane kierunki pracy penitencjarnej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
............................................................................
11. Relacje osadzonego z rodziną: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
............................................................................
12. Inne osoby bliskie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Możliwość wyboru matki/ojca chrzestnego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Opinia wychowawcy dotycząca zakwalifikowania w projekcie: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
Tak/dlaczego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
Nie/dlaczego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
Opinia psychologa:
1. Uzależnienia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Motywacja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Silne strony osadzonego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Słabe strony osadzonego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5. Kierunki pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Uwagi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Popieram/nie popieram udziału skazanego w programie
Uzasadnienie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 2: Regulamin prac komisji rekrutacyjnej dokonującej naboru opiekunów
wyprawy w ramach realizacji projektu Nowa Droga
§1
PODSTAWY DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja Rekrutacyjna działa w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz
zasady projektu Nowa Droga.
§2
CZŁONKOWIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1. Komisja Rekrutacyjna powoływana jest przez Kierownika/Dyrektora Centrum Integracji
Społecznej (CIS) w: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Każdy z członków Komisji Rekrutacyjnej wypełnia Deklarację poufności i bezstronności
(Zał. 1).
3. Komisja Rekrutacyjna składa się z 7 osób, tj.:
a) Kierownika/Dyrektora (CIS) bądź wyznaczonego przez niego pracownika CIS,
b) psychologa,
c) osoby pełniącej funkcję przewodnika turystycznego,
d) pracownika socjalnego OPS/CIS,
e) członka NGO – osoby pracującej z osobami po opuszczeniu jednostki
penitencjarnej,
f) kuratora dla dorosłych,
g) kierownika wyprawy.
4. Komisja wybiera spośród osób wchodzących w jej skład Przewodniczącego Komisji.
5. W I i II etapie rekrutacji, tj. ocenie formalnej i ocenie merytorycznej, Przewodniczący
wybiera 2−3 członków do weryfikacji Kart Oceny Formalnej (Zał. 1) i Kart Oceny
Merytorycznej (Zał. 2).
6. W III etapie rekrutacji, tj. w rozmowach kwalifikacyjnych (wstępnej oraz według
modelu STAR) uczestniczą wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
7. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą być powołane dodatkowo osoby, wskazane przez
Dyrektora/Kierownika CIS.
§3
ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
1. Dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów.
2. Wyłonienie grupy osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu, które
spełnią wymagania formalne.
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3. Odbycie rozmów rekrutacyjnych z grupą osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji
do projektu, podczas których zostaną ocenione ich predyspozycje do pełnienia roli
opiekuna wyprawy, który wyruszy na wyprawę z uczestnikiem projektu.
§4
PROCES REKRUTACJI
Proces Rekrutacji będzie trwał od . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . i przebiegał będzie
w trzech etapach:
1. W I etapie Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formalnej nadesłanych zgłoszeń. Brak
spełniania wymogów formalnych na tym etapie, dyskwalifikuje uczestnika z udziału
w projekcie.
2. Po zakończeniu oceny formalnej Komisja Rekrutacyjna dokona oceny merytorycznej
wszystkich dokumentów zgłoszeniowych, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.
3. Każdy z członków Komisji Rekrutacyjnej II etapu rekrutacji przy ocenie merytorycznej
określa spełnianie wymagań na podstawie Karty Oceny Merytorycznej.
4. Podczas III etapu rekrutacji każdy z członków Komisji Rekrutacyjnej dokona oceny
kandydata na podstawie dwuetapowej (wstępnej oraz według modelu STAR) rozmowy
kwalifikacyjnej (III etap rekrutacji).
5. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
6. W przypadku rezygnacji wyłonionego uczestnika do pełnienia roli opiekuna
w projekcie zostaje utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji osoby
zakwalifikowanej, pierwsza osoba z listy rezerwowej zostaje zakwalifikowana do
udziału w projekcie.
§5
ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1. Komisja Rekrutacyjna na każdym etapie rekrutacji sporządza protokół z przebiegu
prac, który będzie dostępny do wglądu w siedzibie CIS. Załącznikami do protokołu
będzie Karta Oceny Formalnej (Zał. 2) i Karta Oceny Merytorycznej (Zał. 3) oraz
Protokół z Rozmowy Kwalifikacyjnej (Zał. 4), które stanowią załączniki do niniejszego
Regulaminu.
2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
§6
WYNIKI REKRUTACJI
Komisja Rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządzi protokół z przebiegu prac
(Zał. 4, 5, 6), który będzie podany do publicznej wiadomości w siedzibie CIS
w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oraz umieszczony na stronie projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAŁĄCZNIKI

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie CIS pod adresem:
..........................................................................
..........................................................................
oraz na stronie internetowej projektu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej.
3. Dopuszcza się zmiany niniejszego Regulaminu, które zostaną podane do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie CIS pod adresem:
..........................................................................
oraz na stronie internetowej projektu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
(podpis Kierownika/Dyrektora CIS)
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Załącznik nr 3: Deklaracja Poufności i Bezstronności
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: ...................................................................................
1. Zapoznałem/am się z REGULAMINEM PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ DOKONUJĄCEJ
NABORU OPIEKUNÓW WYPRAWY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „NOWA DROGA”.
2. Nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki,
kurateli z osobą uczestniczącą w projekcie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego
komisji i wycofania się z procesu rekrutacji osób do projektu Nowa Droga.
3. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy,
zgodnie z posiadaną wiedzą.
4. Zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek informacji pisemnych lub elektronicznych.
5. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów mi ujawnionych, wytworzonych lub przygotowanych przeze mnie w trakcie
prac lub jako rezultat rekrutacji i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko
dla celów procesów rekrutacji.
6. Zobowiązuję się do dokonania bezstronnej rekrutacji kandydata na opiekuna wyprawy
w projekcie Nowa Droga i nie ujawniania informacji dotyczących weryfikowanych
przeze mnie dokumentów aplikacyjnych oraz dołożenia należytej staranności dla
zapewnienia, aby informacje zawarte w dokumentach nie zostały przekazane osobom
nieuprawnionym.

.........................

.........................

Miejscowość i data

Czytelny podpis członka
Komisji Rekrutacyjnej

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 4: Karta Oceny Formalnej Dokumentów Zgłoszeniowych
Imię i nazwisko kandydata/tki: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lp.

Ogólne kryteria formalne

1.

Czy dokumenty aplikacyjne zostały
złożone w określonym terminie

Tak

Nie

Uwagi

(od . . . . . . . . . do . . . . . . . . . )?
2.

Czy dokumenty zostały wypełnione
w języku polskim?

3.

Czy złożone dokumenty są
kompletne?

4.

Czy osoba zgłaszająca się do
projektu złożyła Oświadczenie
o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby rekrutacji?

5.

Czy dołączone zostało
oświadczenie o niekaralności?

6.

Czy dołączone zostało
zaświadczenie o stanie zdrowia?

.........................

.........................

Miejscowość i data

Czytelny podpis członka
Komisji Rekrutacyjnej
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Załącznik nr 5: Karta Oceny Merytorycznej w II Etapie Rekrutacji
Imię i nazwisko kandydata/kandydatki: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko członka Komisji Rekrutacyjnej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lp.

Kryteria oceny merytorycznej

1.

Wiek powyżej 26 roku życia

2.

Doświadczenie w pracy
woluntarystycznej potwierdzone
referencjami/zaświadczeniami

3.

Doświadczenie z zakresu turystyki/
wędrówek pieszych potwierdzone
zaświadczeniami/referencjami.

4.

Doświadczenie w pracy z młodzieżą potwierdzone zaświadczeniami/
referencjami lub osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

5.

Wykształcenie:
a) wyższe

Tak

Nie

Uwagi/komentarze

b) pomaturalne
c) średnie
d) gimnazjalne
e) podstawowe

.........................

.........................

Miejscowość i data

Czytelny podpis członka
Komisji Rekrutacyjnej

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 6: Protokół Oceny Formalnej (I Etap) Prac Komisji Rekrutacyjnej Dokonującej Naboru Opiekunów w Ramach Realizacji Projektu „Nowa Droga”
Dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

W wyniku analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych na stanowisko opiekun
wyprawy w projekcie Nowa Droga do II etapu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna
zakwalifikowała . . . . . . . . . . osób, tj.:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . itd.
II etap rekrutacji odbędzie się dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O wynikach II etapu kandydaci zostaną poinformowani w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
poprzez upublicznienie wyników na tablicy ogłoszeń Centrum Integracji Społecznej
w . . . . . . . . . . . . . . ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oraz na stronie internetowej
projektu Nowa Droga.
.......................................
Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej
Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Załącznik nr 7: Protokół Oceny Merytorycznej (II Etap) Prac Komisji Rekrutacyjnej
Dokonującej Naboru Opiekunów w Ramach Realizacji Projektu „Nowa Droga”
Dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

W wyniku analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych na stanowisko opiekun
wyprawy w projekcie Nowa Droga do III etapu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna
zakwalifikowała . . . . . . . . . . osób, tj.:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . itd.
III etap rekrutacji odbędzie się dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uczestnicy zostaną indywidualnie poinformowani o terminie i godzinie Rozmowy Kwalifikacyjnej.
O wynikach III etapu kandydaci zostaną poinformowani w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
poprzez upublicznienie wyników na tablicy ogłoszeń Centrum Integracji Społecznej
w . . . . . . . . . . . . . . ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oraz na stronie internetowej
projektu Nowa Droga.
.......................................
Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej
Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 8: Protokół z Rozmowy Rekrutacyjnej (III Etap) Prac Komisji Rekrutacyjnej
Dokonującej Naboru Opiekunów w Ramach Realizacji Projektu „Nowa Droga”
Dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

W wyniku indywidualnych rozmów z kandydatami do udziału w projekcie Nowa Droga na
stanowisku opiekun wyprawy do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały następujące
osoby:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . itd.
Wszyscy kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o dalszych działaniach związanych z realizacja zadań na stanowisku Opiekun wyprawy w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pokój: . . . . . . . . . . , o godz. . . . . . . . . . . .
.......................................
Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej
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Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 9: Przykład IPO
Projekt indywidualnego programu oddziaływania penitencjarnego opracowuje się w oparciu o wyniki badań osobopoznawczych oraz analizę treści zapisów z rozmów przeprowadzonych ze skazanym oraz innych notatek dotyczących jego osoby. Indywidualny program
poprzedza opracowanie diagnozy zawierającej opis i wyjaśnienie przyczyn nieprzestrzegania norm prawnych lub niedostosowania społecznego, opis funkcjonowania w kontaktach
społecznych oraz opis podstawowych problemów skazanego. Opracowując indywidualny
program, należy określić zakres prowadzonych oddziaływań, cele oddziaływań możliwe do
realizacji w warunkach zakładu oraz wynikające z nich szczegółowe zadania nałożone na
skazanego, wraz z terminami ich realizacji, a także kryteria wywiązywania się skazanego
z tych zadań.
PROJEKT INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ODDZIAŁYWANIA
dot. Jan Kowalski s. Jana
I. Diagnoza.
1. Opis i wyjaśnienie przyczyn nieprzestrzegania norm prawnych lub niedostosowania
społecznego:
Skazany przebywa w warunkach izolacji więziennej pierwszy raz. Pochodzi z rodziny
niepełnej. Ojciec osadzonego zmarł, gdy skazany miał 9 lat. Nadużywał alkoholu, nie dbał
o potrzeby materialne ani emocjonalne dzieci. Atmosferę z tego okresu skazany określa jako
złą. Matka pracuje zawodowo, aby utrzymać synów często podejmowała się dodatkowych
zajęć. Pomimo to sytuacja materialna w domu badanego była zła. Jest najmłodszym z trójki
rodzeństwa, z braćmi ma raczej powierzchowne relacje.
Pierwsze problemy wychowawcze zaczęły pojawiać się na początku edukacji, na poziomie
gimnazjalnym. Pomimo że z nauką większych trudności nie miał, zaczął opuszczać lekcje.
Wagary nasiliły się już pod koniec klasy pierwszej. W kolejnej klasie, pomimo interwencji
matki i wychowawcy, zachowanie skazanego nie zmieniło się. Czas wagarów początkowo
spędzał z kolegami, rówieśnikami, potem w gronie jego znajomych zaczęły się pojawiać
osoby karane, również starsze od niego. Osoby te imponowały mu zarówno posiadanymi
pieniędzmi, jak i stylem życia. Koledzy mieli ogromny wpływ na jego postrzeganie świata,
sposób zachowania. W tym okresie zaczął pić alkohol, eksperymentował z marihuaną. Był
sprawcą wybryków chuligańskich. Czuł się bezkarny. Przestępstwo popełnił wraz z kolegami, którzy wcześniej dopuszczali się takich zachowań.
Podejmowane przez matkę dyscyplinowanie skazanego było nieskuteczne, w końcu
zaprzestała jakichkolwiek rozmów czy karania osadzonego. Brakowało jej konsekwencji
w egzekwowaniu właściwych zachowań, kontroli chłopca. Młodociany zakończył edukację
na poziomie gimnazjum. Nie ma wyuczonego zawodu. Prace podejmował okresowo,
najczęściej przy prostych pracach budowlanych. Pieniądze przeznaczał najczęściej na
zaspokajanie swoich potrzeb. Nie miał planów ani aspiracji w zakresie pracy, żył z dnia
na dzień, tłumaczył to raczej sytuacją na rynku pracy niż własna postawą. Nie wykształcił
żadnych zainteresowań.
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Podczas pobytu na wolności zamieszkiwał z matką. Był na jej utrzymaniu, rzadko partycypował w kosztach utrzymania domu. Sytuację materialną rodziny ocenia jako trudną, jego
bracia nie mają stałego zatrudnienia.
Przed osadzeniem w areszcie związał się z dziewczyną, z którą aktualnie nadal utrzymuje
kontakt. Rozluźniły się wówczas jego więzi ze środowiskiem kolegów. Przestał nadużywać
alkoholu. Pod jej wpływem rozpoczął przewartościowania dotychczasowego życia. Wobec
popełnionego przestępstwa prezentuje krytyczny stosunek.
2. Opis funkcjonowania w kontaktach społecznych:


dotychczas funkcjonował pod negatywnym wpływem grupy rówieśniczej;



z uwagi na potrzebę akceptacji łatwo ulegał namowom,



jest sprawcą przestępstwa z użyciem przemocy – art. 280 § 1 k.k.

3. Opis podstawowych problemów skazanego:


lekceważenia norm życia społecznego;



lekkomyślność przed popełnieniem czynu o znamionach przestępstwa;



brak przewidywania skutków własnego postępowania;



brak zawodu;



brak aspiracji do podjęcia zatrudnienia;



brak skonkretyzowanych planów na przyszłość;



uleganie negatywnym wpływom;



nadużywanie alkoholu.

II. Przewidywany zakres środków oddziaływania:


zatrudnienie;



motywowanie do podjęcia nauczania kursowego;



zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe;



poprzez rozmowy wychowawcze wskazać negatywne skutki popełniania przestępstw;



motywować do zmiany dotychczasowego stylu życia z wykorzystaniem możliwości
projektu Nowa Droga;



stosowanie systemu wzmocnień pozytywnych;



kształtowanie odpowiedzialności skazanego za efekty własnego postępowania;



pomoc w kształtowaniu prawidłowych i odpowiedzialnych więzi z bliskimi,
mających pozytywny wpływ na osadzonego;



pomoc doradcy zawodowego w określeniu predyspozycji zawodowych i konstruowaniu indywidualnego planu działania;

ZAŁĄCZNIKI



wskazywanie na negatywne skutki środowiska rówieśniczego;



korzystanie z pomocy psychologicznej w zakresie profilaktyki uzależnień, kontroli
emocji i psychokorekcji.

III. Opracował, przy współpracy skazanego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stopień służbowy, imię, nazwisko, podpis . . . . . . . . . . . . . . .

UWAGI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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INDYWIDUALNY PROGRAM ODDZIAŁYWANIA
dot. skazanego Jan Kowalski s. Jana
I. Cel oddziaływań penitencjarnych:


przygotowanie do funkcjonowania na wolności bez wchodzenia w konflikt
z prawem;



kształtowanie krytycznego stosunku do dotychczasowego stylu życia;



zainicjowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie;



wskazywanie na zgubne skutki nadużywania alkoholu;



wskazywanie na zgubne skutki ulegania negatywnym wpływom towarzyskim;



zdobycie kwalifikacji zawodowych;



motywowanie do udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych.

II. Zakres oddziaływań penitencjarnych możliwych do realizacji w warunkach ZK:


zangażowanie w prace społeczne;



dostarczanie właściwych wzorców osobowych;



rozmowy psychologiczne m.in. nt.: profilaktyki uzależnień, możliwości zmiany
dotychczasowych zachowań, motywowania



rozmowy wychowawcze, m.in. podtrzymywanie motywacji do udziału
w programie;



udział w zajęciach mających na celu odreagowanie napięć emocjonalnych w sposób
akceptowany społecznie (zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe);



wskazywanie na możliwości konstruktywnego spędzania czasu wolnego;



wspieranie kontaktu z bliskimi;



motywowanie do podjęcia stałej pracy;



motywowanie do zdobycia zawodu ułatwiającego podjęcie zatrudnienia,



wykształcenie nawyku pracy.

1. Zadania do realizacji przez skazanego.
Zadanie oraz sposób jego realizacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termin realizacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kryterium świadczące o realizacji zadania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Podjęcie starań o zatrudnienie w trakcie odbywania kary.
Termin: do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kryterium: napisanie prośby o zatrudnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. Zgłaszanie się skazanego na rozmowy wychowawcze i psychologiczne w trakcie
realizacji programu Nowa Droga.
Termin realizacji: czas trwania programu według indywidualnych ustaleń.
Kryterium: notatki osobopoznawcze dot. realizacji zgłoszeń.
4. Udział w spotkaniach z doradcą zawodowym.
Termin realizacji: czas trwania programu według indywidualnych ustaleń.
Kryterium: lista obecności na zajęciach.
5. Zgłaszanie się do psychologa na rozmowy nt. profilaktyki uzależnień.
Termin realizacji: 2 razy w miesiącu.
Kryterium: odnotowanie przez psychologa w dokumentacji osobopoznawczej
zgłoszenia i efektów podejmowanej pracy.
6. Udział w programie resocjalizacyjnym dla skazanych odbywających karę w AŚ Lublin
pt. Podaj łapę, przeciwdziałający agresji poprzez kontakt ze zwierzętami.
Termin realizacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kryterium: adnotacja w dokumentacji osobopoznawczej dotycząca obecności
i aktywności osadzonego w zajęciach wynikających z programu.
7. Systematyczny udział w programie resocjalizacyjnym przeciwdziałającym prokryminalnym postawom poprzez zajęcia sportowe pt. Grajmy razem.
Termin realizacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kryterium: adnotacja w dokumentacji osobopoznawczej dotycząca udziału
w zajęciach.
8. Utrzymywanie stałych kontaktów z osobami bliskimi poprzez wzajemne i serdeczne
kontakty.
Termin realizacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kryterium: kontrola kart widzeń, rozmowy wychowawców i psychologa z osobami
bliskimi.
9. Wskazanie przez skazanego osoby wspierającej w programie Nowa Droga, tzw. ojca
chrzestnego.
Termin realizacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kryterium: rozmowa wybranej osoby z psychologiem lub wychowawcą.
10. Sporządzenie pracy pisemnej pt. Co mnie skłoniło do wejścia w konflikt z prawem, jaki
motywy mną kierowały. Omówienie wykonanej pracy pisemnej z wychowawcą.
Termin realizacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kryterium: adnotacja w dokumentacji osobopoznawczej skazanego dot. sposobu
wykonania pracy.
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11. Udział w spotkaniach z wyznaczonymi osobami współrealizującymi program Nowa
Droga na wolności.
Termin realizacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kryterium: obecność na spotkaniach, adnotacja o odbytych spotkaniach w dokumentacji.
III. Opracował, przy współpracy skazanego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................
Data

............................
Stopień służbowy, imię, nazwisko
podpis wychowawcy

UWAGI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

IV. Termin najbliższej oceny wykonywania programu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 10: Umowa zorganizowanie praktyki zawodowej dla osób będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zawarta w dniu . . . . . . . . . w pomiędzy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wpisanym do KRS pod nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
reprezentowanym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zwaną dalej Zamawiającym,
a...........................................................................
............................................................................
NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zwanym w dalszej części umowy Organizatorem praktyki zawodowej.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest odbycie praktyki zawodowej u Organizatora praktyki
zawodowej, bez nawiązywania stosunku pracy, przez osobę(y) będącą(e) uczestnikiem
Centrum Integracji Społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
zwanym dalej: uczestnikiem(ami) skierowanym(mi) przez Zamawiającego według listy
uczestników, która stanowi integralna część Umowy.
§2
1. Praktyka uczestnika(ów) odbywać się będzie na stanowisku(ach) udostępnionym(ych)
przez Organizatora praktyki zawodowej.
2. Czas pracy uczestnika(ów) odbywającego(ych) praktyki zawodowe nie może przekroczyć
24 godzin tygodniowo.
3. Praktyka będzie odbywać się od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . każdego tygodnia, w okresie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(na postawie podpisanej listy obecności uczestnika(ów)).
4. Uczestnik(nicy) nie może(gą) odbywać praktyki zawodowej w godzinach nadliczbowych.
§3
1. Opiekunem(ami) uczestnika(ów) odbywającego(ych) praktykę jest(są) instruktor(rzy)
zawodowy(i) Organizatora praktyki zawodowej
Pan(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Opiekun udziela uczestnikowi(om) konsultacji i wskazówek w wypełnianiu powierzonych zadań u Organizatora praktyki zawodowej.
3. Opiekun pozostaje w stałym kontakcie z Zamawiającym oraz monitoruje sposób
wykonywania przez uczestnika(ów) praktyki.
§4
1. Kierując uczestnika(ów) do odbycia praktyki zawodowej Zamawiający:
a) informuje go(ich) o obowiązku przestrzegania ustalonego przez Organizatora
praktyki zawodowej rozkładu czasu pracy, sumiennego i starannego wykonywania
wskazanych zadań, stosowania się do poleceń Organizatora (o ile nie są one sprzeczne z prawem), przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u Organizatora
(w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych);
b) wypłaca uczestnikowi(om) w okresie odbywania stażu zawodowego przysługujące
mu(im) świadczenie integracyjne.
2. Zamawiający zapewnia uczestnikowi(om) badania lekarskie stwierdzające zdolność do
wykonywania pracy i przeszkolenie z zakresu BHP.
§5
1. Organizator praktyki zawodowej zobowiązany jest do:
a) przygotowania stanowiska praktyki zawodowej oraz zakresu zadań wykonywanych
przez uczestnika(ów) praktyki;
b) zapoznania uczestnika(ów) z zakresem praktyki;
c) przyjęcia do odbycia praktyki skierowanego(ych) przez Zamawiającego
uczestnika(ów);
d) zapoznania uczestnika(ów) z jego(ich) obowiązkami oraz uprawnieniami;
e) zapewnienia uczestnikowi(om) bezpiecznych i higienicznych warunków praktyki oraz
zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy;
h) zapewnienia uczestnikowi(om) bezpłatnie jednego, ciepłego posiłku w czasie
odbywania praktyki;
i) zapewnienia uczestnikowi(om) zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania
praktyki, na podstawie przedstawionych przez uczestnika(ów) biletów . . . . . . . . . . . . ;
j) informowania Zamawiającego niezwłocznie o przypadkach przerwania przez
uczestnika(ów) odbywania praktyki, najpóźniej w drugim dniu nieobecności.
2. Organizator praktyki zawodowej ponosi odpowiedzialność cywilną za uczestnika(ów)
w trakcie odbywania praktyki.
3. Organizator praktyki zawodowej jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia NNW na
rzecz uczestnika(ów).
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§6
1. Zamawiający, na wniosek Organizatora praktyki zawodowej lub działając samodzielnie,
po zasięgnięciu opinii i wysłuchaniu uczestnika(ów), może pozbawić go(ich) możliwości
kontynuowania praktyki zawodowej w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas praktyki;
b) naruszania podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
a w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy
alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
c) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu praktyki
zawodowej.
2. Zamawiający sprawuje nadzór nad odbywaniem praktyki zawodowej i zastrzega sobie
prawo monitorowania prawidłowości jego przebiegu.
§7
Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

.........................

.........................

Zamawiający

Organizator praktyki
zawodowej
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Załącznik nr 11: Regulamin obozu przygotowawczego i wyprawy w ramach projektu
Nowa Droga
§1
Uczestnicy wraz z opiekunami biorą udział w obozie przygotowawczym, czas trwania
którego jest uzależniony od decyzji Zespołu Zarządzającego Wyprawą.
§2
W czasie obozu przygotowawczego i wędrówki obowiązuje absolutna abstynencja od
środków odurzających, alkoholu oraz abstynencja seksualna.
§3
W trakcie trwania obozu opiekun i uczestnik biorą udział we wszystkich elementach
zaplanowanych przez kierownika wyprawy, po wcześniejszych konsultacjach
z uczestnikami wyprawy i opiekunami.
§4
Odwiedziny bliskich, przyjaciół i znajomych są możliwe tylko podczas obozu
przygotowawczego, pod warunkiem wyrażenia na nie zgody przez kierownika wyprawy.
W czasie wędrówki istnieje możliwość odwiedzin przedstawicieli Zespołu Zarządzania
Wyprawą.
§5
1. Sprzęt elektroniczny zostaje przekazany opiekunowi i podopiecznemu przed wyprawą
i podlega zwrotowi w stanie nienaruszonym. Za utratę sprzętu lub uszkodzenie
odpowiada finansowo osoba, której został on powierzony.
2. Przywłaszczenie sprzętu grozi konsekwencjami karnymi i wykluczeniem z projektu.
§6
1. Wyprawa obejmuje 30 dni wędrówki trasą wyznaczoną przez Zespół Zarządzania
Wyprawą.
2. Uczestnik ani opiekun nie może samodzielnie podjąć decyzji o zmianie trasy.
3. Decyzję o zmianie trasy w czasie trwania wędrówki podejmuje kierownik wyprawy po
konsultacjach z Zespołem Zarządzania Wyprawą.
4. Jeśli sytuacja zagraża bezpieczeństwu uczestników a nie ma możliwości kontaktu
z kierownikiem wyprawy, decyzję o zmianie trasy podejmuje opiekun. Po dokonaniu
zmiany informuje o niej niezwłocznie kierownika wyprawy.
§7
Opiekun i podopieczny wędrują zawsze razem. Niedopuszczalne jest oddalanie się
opiekuna od podopiecznego lub na odwrót.
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§8
Opiekun utrzymuje stały kontakt telefoniczny z kierownikiem wyprawy.
§9
1. Obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu elektronicznego w czasie drogi, z wyłączeniem
korzystania przez opiekuna z aparatu fotograficznego i kamery oraz telefonu
komórkowego.
2. Podopieczny może korzystać z telefonu komórkowego po dotarciu na nocleg, po
uzyskaniu zgody od opiekuna. Złamanie tej zasady skutkuje odebraniem telefonu
podopiecznemu lub uniemożliwieniem kontaktu.
§ 10
1. Przekroczenie przepisów prawa automatycznie kończy obóz (gdy doszło do niego
w czasie obozu przygotowawczego) lub wędrówkę (gdy doszło do niego w czasie
wędrówki). Automatycznie w takiej sytuacji o fakcie informowane są służby ścigania.
2. Jeśli czyn przestępczy popełnił podopieczny, jest on wykluczony z projektu.
3. Jeśli czyn popełnia opiekun, zostaje zerwana z nim umowa.
§ 11
1. Opiekun ma obowiązek informować o stanie przygotowań do wędrówki, braku
w osprzętowaniu lub o sytuacjach, które naruszają regulamin.
2. Opiekun ma obowiązek informować o wszystkich aspektach wędrówki kierownika
wyprawy, psychologa wyprawy, przedstawicieli Zespołu Zarządzającego Wyprawą.
Zatajenie informacji istotnych dla przebiegu przygotowań lub wędrówki skutkuje
rozwiązaniem z nim umowy i przerwaniem okresu przygotowawczego lub wyprawy.
§ 12
1. Kierownik ma prawo przerwać wyprawę ze względu na:
a) złamanie którejkolwiek z zapisanych powyżej zasad;
b) stan zdrowia podopiecznego lub opiekuna;
c) niemożność kontynuowania wędrowania ze względu na uszkodzenie sprzętu,
warunki atmosferyczne lub występujące zagrożenia;
d) złamanie przepisów prawa.
2. W każdej z ww. sytuacji o okolicznościach informowany jest Zespół Zarządzający
Wyprawą i kurator podopiecznego.
3. Złamanie któregokolwiek punktu powyższego regulaminu przez opiekuna skutkuje
natychmiastowym rozwiązaniem umowy i przerwaniem przygotowań lub wyprawy.
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Załącznik nr 12: Wniosek o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej
(wzór nieobligatoryjny)
Nr ewidencyjny nadany w Urzędzie Wojewody:

Data wpływu:

WNIOSEK O PRZYZNANIE STATUSU CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
z siedzibą w .......................................,
realizującego zadania reintegracji zawodowej i społecznej
Podstawa formalna: ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225, ze zm.)

Część I. Informacje ogólne
1. Pełna nazwa i adres instytucji tworzącej Centrum (zgodnie z art. 3, ust 2 ustawy):

2. Adres siedziby Centrum Integracji Społecznej (województwo/powiat/miasto/gmina):

3. Forma w jakiej prowadzone będzie Centrum (art. 3 ust 2 pkt 1 i ust 4 ustawy) oraz przewidywany termin rozpoczęcia
działalności Centrum:

4. Imię, nazwisko, stanowisko, kontakt do osoby wyznaczonej przez instytucję tworzącą Centrum do prowadzenia
problematyki wniosku:

5. Imię, nazwisko, stanowisko, kontakt do osoby zaangażowanej w tworzenie Centrum:

5.1 odpowiedzialnej za kierowanie całokształtem działalności
Centrum (kierownik):

5.2 odpowiedzialnej za problematykę finansową,
sprawozdawczość i rozliczenia ustawowe (główny
księgowy):

6. NIP instytucji tworzącej Centrum:

REGON instytucji tworzącej Centrum:

7. Nazwa banku i numer konta, na które przekazywane mogą być środki przeznaczone na funkcjonowanie Centrum:

Potwierdzenie danych ogólnych przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji tworzącej Centrum:

Pieczątka instytucji tworzącej Centrum

Pieczątka imienna
(własnoręczny podpis)
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Część II. Informacje o strukturze organizacyjnej Centrum
1. Opis struktury organizacyjnej Centrum:
Kierownictwo Centrum (liczba osób, nazwa sprawowanych przez nie funkcji i ich kwalifikacje):
1.

2.

3.

4.

5.

Pracownicy Centrum określeni w art. 11 ustawy (liczba osób, nazwa sprawowanych przez nie funkcji i ich kwalifikacje):

1a. Opis bazy lokalowej Centrum:

Część III. Uczestnicy Centrum ich klasyfikacja według grup
L.p.

Uczestnicy Centrum (według art. 1 ust. 2 ustawy)

Grupa nr 1: osoby bezdomne
Grupa nr 2: osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii
Grupa nr 3: osoby uzależnione od narkotyków i innych środków odurzających
Grupa nr 4: osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia
psychicznego
Grupa nr 5: osoby długotrwale bezrobotne, w rozumieniu przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Grupa nr 6: osoby zwalniane z zakładów karnych
Grupa nr 7: uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej
Grupa nr 8: osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Liczba osób
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Część IV. Skrót programu prac prowadzonych z uczestnikami Centrum
L.p.

Uczestnicy Centrum

Rodzaj usług planowanych według
art. 3 ust. 1 ustawy

Grupa nr 1: osoby bezdomne
Grupa nr 2: osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu
psychoterapii
Grupa nr 3: osoby uzależnione od narkotyków i innych środków
odurzających
Grupa nr 4: osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie
zdrowia psychicznego
Grupa nr 5: osoby długotrwale bezrobotne, w rozumieniu przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Grupa nr 6: osoby zwalniane z zakładów karnych
Grupa nr 7: uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
Grupa nr 8: osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

Część V. Planowane efekty działania Centrum
1. Część tabelaryczna
L.p.

Rodzaj działalności zastosowanej wobec uczestnika

Planowana liczba uczestników

1. Przyuczenie do zawodu (wskazać jakiego)
2. Przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji
3. Zajęcia w Centrum, zatrudnienie wspierane, pomagające uzyskać
zatrudnienie
4. Zajęcia w Centrum i wspierane zatrudnienie wspierane, pomagające
podjąć własną działalność gospodarczą, w tym działalność w formie
spółdzielni socjalnej
5. Usamodzielnienie ekonomiczne

2. Część opisowa planowanych do osiągnięcia efektów działania Centrum
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Część VI. Planowany, szacunkowy roczny preliminarz kosztów działalności Centrum,
z wydzieleniem kosztów reintegracji zawodowej i społecznej
Szacunkowa kwota w złotych
Lp.

Rodzaj kosztów działalności
ogółem

1.

wkład własny

inne źródła**

Koszty reintegracji społecznej*
Organizacja zajęć terapeutycznych, grup wsparcia, grup
samopomocowych itp., w tym:
a) koszty rzeczowe związane z prowadzeniem zajęć (np. wynajem
i utrzymanie sal, zakup materiałów)
b) koszty osobowe specjalistów, którzy nie są etatowymi
pracownikami CIS
c) inne koszty (wymienić)

2.

Koszty reintegracji zawodowej*
Organizacja i przeprowadzanie warsztatów, w tym:
a) koszty rzeczowe związane z wynajmem oraz utrzymaniem
pracowni warsztatowych
b) koszty materiałów i narzędzi koniecznych do realizacji programu
c) ubrania robocze
d) badania lekarskie
e) koszty osobowe specjalistów zaangażowanych w realizację zajęć,
którzy nie są etatowymi pracownikami CIS
f) inne koszty (wymienić)

3.

Koszty funkcjonowania administracyjnego Centrum
Koszty obejmujące:
a) najem lokalu
b) koszty energii
c) remonty pomieszczeń użytkowanych przez Centrum
d) zakup materiałów
e) usługi niezbędne do działania Centrum
f) podatki opłacane przez Centrum
g) wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników Centrum
h) szkolenia pracowników Centrum
i) wydatki na ubezpieczenia mienia Centrum
j) inne (wymienić)

4.

Inne pozycje kosztowe (wymienić)

5.

Razem:

* Wytyczną dla ustalenia kosztów realizacji reintegracji społecznej i zawodowej jest Indywidualny Program Zatrudnienia
Socjalnego, który obejmuje swym zakresem usługi świadczone dla uczestników Centrum według rodzajów określonych
w art. 3 ust. 1 ustawy. Ponadto po wyliczeniu kosztów poszczególnych usług dla wszystkich uczestników należy dodać
procentowy narzut udziału kosztów ogólnych związanych z obsługą CIS w tym zakresie. Przyjmuje się, ze narzut kosztów
ogólnych (administracyjno-technicznych) nie powinien przekroczyć 10% kosztów całkowitych związanych z realizacją
poszczególnych usług.
** Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych powinny zostać udokumentowane
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Część VII. Źródła finansowe przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Centrum
Lp.

Źródła zasobów

Kwota w złotych

1.
2.
3.

Część VIII. Projekt regulaminu Centrum

Uwaga:
Projekt regulaminu Centrum jest opracowywany przez instytucję tworzącą Centrum.
W projekcie regulaminu Centrum powinny zostać uwzględnione następujące bloki
tematyczne:
1. Część ogólna – obowiązki i uprawnienia pracowników z podziałem funkcji i stanowisk
wynikającym z art. 11 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
2. Część szczegółowa:
– obowiązki i uprawnienia uczestników zajęć w Centrum, rodzaje przysługujących
świadczeń integracyjnych, określone w ustawie o zatrudnieniu socjalnym;
– bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona ppoż. obowiązujące w Centrum;
– wypłata świadczeń integracyjnych, wzór wniosku, o którym mowa w art.15 ust. 4
ustawy;
– rodzaje nagród i wyróżnień możliwych do zastosowania przez kierownictwo Centrum;
– odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa uczestników Centrum.
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Część IX. Obowiązkowe dokumenty
1. Dokumenty poświadczające wiarygodność instytucji tworzącej Centrum:
− odpis statutu poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną;
− aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
2. Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z właściwego urzędu skarbowego (za okres
nie dłuższy niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku).
3. Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy (za okres nie dłuższy niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku).
4. Dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy (za okres nie dłuższy
niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku):
− rachunek zysków i strat za ostatni rok – dla instytucji/organizacji pozarządowych,
a w szczególności wykonujące działalność pożytku publicznego;
− Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwyżce i deficycie), Rb-27S (miesięczne/roczne
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych) lub Rb-28S (miesięczne/
roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych) – dla organów
samorządowych.
5. Inne rekomendacje dla przedstawionego projektu działalności.
6. Informacje o udziale w konkursach z okresu ostatnich trzech lat.

Data:

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu instytucji
tworzącej Centrum:
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V Nowa Droga
Podręcznik
dla pracodawców
Podręcznik dla pracodawców poświęcony problematyce z zakresu
zatrudniania osób młodocianych opuszczających zakłady karne
oraz przedstawiający program szkolenia dla pracowników działów
personalnych i kadry zarządzającej przedsiębiorstw

WSTĘP

Wstęp
Bez względu na to, co twierdzą politycy optujący za zwiększaniem punitywności polityki
karnej, czyli za wyborem surowszych konsekwencji karnych, więźniom należy pomagać
i ich wspierać. Przemawiają za tym nie tylko przesłanki humanistyczne, leżące u podwalin
naszej kultury oraz nauka płynąca z religii chrześcijańskiej, ale także sama ekonomia.
Szczególnie gdy przez wsparcie rozumiemy szeroko zakrojone działania zmierzające do
przygotowania skazanych do wejścia na rynek pracy po powrocie do wolności oraz do
zwiększenia ich zatrudnienia podczas odbywania kary. Gdy więźniowie pracują lub się
szkolą, społeczeństwo zyskuje większe gwarancje, że wielu z nich nie wróci do przestępczości, znajdzie natomiast swoje miejsce na rynku pracy169.
Więzienie jest miejscem wyjątkowo demoralizującym. Kara często nie przynosi skutku
resocjalizującego, ponieważ samo odbycie kary do niczego nie prowadzi, nie skutkuje
niczym pozytywnym w życiu więźnia.
Współpraca z przedsiębiorstwami pozwoli na „resocjalizację pracą”. Badania prof. Niewiadomskiej: Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej (Lublin 2010) wskazują, że:
wycofywanie się z działalności przestępczej powoduje, iż powstaje nowa perspektywa
życiowa i krytyczny stosunek do wcześniejszego postępowania, (…), zmiana życiowych
celów, (…) nawiązywanie relacji z osobami spoza przestępczego środowiska, angażowanie
się w prospołeczne działania.
W powyższej lekturze czytamy: do poprawy moralnej dojdzie tylko wtedy, gdy zaproponowanym działaniom poprawczym będą towarzyszyły podmiotowe przeżycia jednostki – refleksja
nad własnym zachowaniem i wzbudzanie wewnętrznej motywacji do zmian w postępowaniu. Temu ma właśnie służyć model Nowa Droga.

169 http://www.bezrobocie.org.pl/ iles/1bezrobocie.org.pl/public/biuletyny_ ise/080929_biuletyn_nr_11_wiezniowie.pdf
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ROZDZIAŁ 1

ANALIZA PRAWNA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCÓW…

1. Analiza prawna możliwości
wspierania przedsiębiorców
zatrudniających więźniów

…

Osoby, które opuszczają zakłady karne są od razu dyskryminowane na rynku pracy, przede
wszystkim ze względu na „swoiste znamię wyroku skazującego”. Doświadczają one m.in.
nierówności ze względu na brak kwalifikacji, niski poziom wykształcenia i umiejętności,
długą przerwę w uczestnictwie w rynku pracy170. O problemie ze znalezieniem pracy przez
skazanych i byłych więźniów trudno mówić tylko i wyłącznie w kontekście ich wykształcenia czy umiejętności zawodowych.
Skazany jest zawsze obciążony zapisem o karalności. W wielu przypadkach nie ma
wykształcenia ani przygotowania zawodowego. Ma kłopoty rodzinne, pozostaje w konflikcie
z najbliższymi, nie ma dokąd wracać, jest obciążony nałogami lub łatwo im ulega. Wszystko
to powoduje, że myśl o możliwości i chęć podjęcia jakiejkolwiek – a nie tylko stałej – pracy
z trudnością pojawia się w głowie byłego więźnia171.
Poważnym problemem jest też stosunek pracodawców do więźniów. Pracodawcy obawiają
się zatrudniania byłych więźniów, a ponadto bardzo często żądają od kandydatów na
pracowników zaświadczenia o niekaralności, w sytuacjach gdy nie zostało to dopuszczone
ustawą172. Stąd bardzo ważną rzeczą jest zidentyfikowanie instrumentów prawnych wspierających przedsiębiorców, którzy pomimo obaw przed zatrudnianiem więźniów byliby skłonni
do zatrudniania osób skazanych w swoich firmach. I temu właśnie ma przede wszystkim
służyć niniejsza analiza.
Przedmiotowa analiza prawna możliwości wspierania przedsiębiorców zatrudniających
więźniów ma przede wszystkim spełniać zadanie bycia swoistym kompendium wiedzy dla
przedsiębiorcy, który chciałby zatrudnić więźniów w swojej firmie.
Punktem wyjścia niniejszego opracowania będzie zobrazowanie sytuacji więźniów na
rynku pracy, następnie przedstawione zostaną obawy przedsiębiorcy dotyczące zatrudniania więźniów, by w dalszej części zidentyfikować możliwości wsparcia przedsiębiorcy, który
chciałby zatrudnić więźniów. Powstały ku temu odpowiednie przepisy prawa.
170 Męcina J., Kucharski M., Laborlex. Analiza problemowa rezultatów i Inicjatywy Wspólnotowej Equal, Warszawa 2007,
s. 27.
171 Woźniakowska D. przy współpracy: Bugno P., Łagodzińskiego M. i Nasiłowskiego P., Raport: Skazani i byli skazani na
rynku pracy – ocena problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych, Warszawa 2006, s. 4.
172 Męcina J., Kucharski M., Laborlex. Analiza problemowa rezultatów i Inicjatywy Wspólnotowej Equal, Warszawa 2007,
s. 27.
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W niniejszej analizie zostanie zobrazowany problem zachęt dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów w szerszej perspektywie. Mianowicie na potrzeby niniejszej pracy słowem
„więzień” będzie określona każda osoba skazana, a nie tylko osoba przebywająca w zakładzie karnym lub go opuszczająca. W niniejszej pracy autor zamiennie będzie używać
sformułowania „więzień” i „osoba skazana”, by w pełni nakreślić i zobrazować problem
dotyczący zachęt dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów/osoby skazane. Autor
skupi się przede wszystkim na instrumentach prawnych wspierających przedsiębiorców
zatrudniających więźniów (osoby spełniające tylko i wyłącznie kryterium więźnia/osoby
skazanej) jakie przewidują poszczególne akty prawne i tylko zasygnalizuje inne mechanizmy wspierające przedsiębiorców zatrudniających więźniów/osoby skazane, którzy/które
są jednocześnie osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, osobami, o których mowa
w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r.
nr 43, poz. 225, z późn. zm.).

1.1. Sytuacja więźniów na rynku pracy
Analizując dane statystyczne z ostatnich kilku lat, dotyczące zatrudnienia więźniów, można
dojść do wniosku, że tylko mały procent więźniów odbywał resocjalizację poprzez pracę.
I tak jak wskazują dane statystyczne, w 2007 roku w zakładach karnych zlokalizowanych
na terytorium RP przebywało średnio miesięcznie blisko 90 tys. osób. W połowie 2008 r.
ogółem w jednostkach penitencjarnych przebywało niemalże 85 tys. osób, w tym 75 tys.
skazanych, czyli osób skazanych na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Pozostali
to aresztowani (tj. osoby, wobec których prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania) oraz ukarani (tj. osoby, wobec których orzeczono
karę aresztu trwającą od 5 do 30 dni).
Na początku 2008 r. przeludnienie w zakładach karnych i aresztach wynosiło ponad 120%.
W 2007 r. pracujących więźniów (skazanych, aresztowanych i ukaranych) było na poziomie
30% ogólnej liczby więźniów (średnio każdego miesiąca było to ok. 27 tys. osób)173.
Jako główną przyczynę bierności zawodowej dane statystyczne podawały brak pracy. Brak
pracy dla więźniów powodował pogorszenie się bezpieczeństwa w więzieniach oraz trudności w realizacji działań resocjalizacyjnych. Bierność zawodowa wśród więźniów – mając
na względzie przyszłe opuszczenie zakładu karnego przez więźnia – niosła ze sobą negatywne skutki także dla potencjału zawodowego osób przebywających w więzieniach174.
Badania przeprowadzone na potrzeby realizowanych projektów w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL w latach 2004−2006 potwierdziły słabe przygotowanie osób
opuszczających zakłady karne do wejścia na rynek pracy. Z badań wynikało, że jedynie
ok. 10−15% więźniów znajduje zatrudnienie po odbyciu kary pozbawienia wolności175.
Analizując dane Centralnego Zarządu Służby Więziennej za 2007 r., należy stwierdzić, że
tylko 20 tys. pracujących więźniów (76%) podejmuje zatrudnienie odpłatne, z czego prawie 11 tys. (40%) wykonuje proste prace porządkowo-remontowe (praca w kuchni, pralni,
porządkowanie pomieszczeń, drobne naprawy itp.), na rzecz zakładów karnych, a 7 tys.
173 Korsak M., Więźniowie na rynku pracy w Polsce, Biuletyn, nr 11, wrzesień 2008, s. 4.
174 Tamże, s. 5.
175 Tamże.
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(26%) znajduje zatrudnienie u kontrahentów zewnętrznych, np. w firmach zajmujących się
świadczeniem usług konserwacji zieleni czy wywozu i zbiórki śmieci176.
Więźniowie w 2008 r. znajdowali zatrudnienie w 47 placówkach: gospodarstwach o charakterze pomocniczym i przedsiębiorstwach państwowych. Więźniowie podejmowali tam
prace głównie przy produkcji mebli, ogrodzeń, bram, furtek, odzieży i butów roboczych oraz
świadczyli usługi z zakresu ochrony osób i mienia, instalując urządzenia i środki mechanicznego zabezpieczenia oraz systemy kontroli dostępu.
Pracę w 2007 r. znalazło średnio 3 tys. osób miesięcznie. Pozostałe osoby wykonywały pracę na
własny rachunek i pracę nakładczą. Dla osób pracujących nieodpłatnie w 2008 r. głównym pracodawcą były także jednostki penitencjarne, które oferowały prace porządkowo-remontowe.
W lipcu 2008 r. przy pracach publicznych, np. na rzecz samorządu, znalazło zatrudnienie ok.
2,2 tys. osób, a w pracy na cele charytatywne niecałe 0,5 tys. osób (to odpowiednio 3% i 1%
wszystkich osób pozbawionych wolności). Prace charytatywne wykonywane były najczęściej
na rzecz ośrodków pomocy społecznej i hospicjów. Miejsca pracy, w których zatrudniane były
osoby pozbawione wolności spełniały jedynie najbardziej podstawowe wymagania z punktu
widzenia przygotowania do pracy i wejścia na rynek po odbyciu kary. Praca ta bardzo rzadko
pozwalała na nabycie nowych umiejętności zawodowych lub doskonalenie już nabytych177.
Dane statystyczne dotyczące zatrudniania więźniów z ostatnich lat są jeszcze bardziej
pesymistyczne. Dziennikarki: Grażyna Zawadka i Joanna Ćwiek, w artykule Więzień do
wzięcia, który to ukazał się w Rzeczpospolitej w dniu 20.04.2012 r., jednoznacznie wykazały
ciągle utrzymujący się brak pracy dla skazanych oraz drastycznie spadającą liczbę zatrudnionych więźniów. Na początku 2012 r. pracę skazanym dawało około 1,7 tys. zewnętrznych
pracodawców. W 2013 r. było ich 2,6 tys., a w 2010 r. – 4,5 tys. Spadek zainteresowania
pracą więźniów mógł być wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym
więźniom za pracę musi być przyznawane wynagrodzenie w wysokości przynajmniej
najniższego wynagrodzenia. Autorki wspomnianego artykułu wskazały także na znaczenie,
jakie ma praca dla więźniów. Otóż praca ma dla więźniów szczególne znaczenie, pomaga
w resocjalizacji, poprawia i kształtuje nawyk pracy. Praca odpłatna natomiast dodatkowo
daje osadzonemu dochody i pozwala na regulowanie zaległości finansowych czy pomoc
rodzinie.
Jak podają autorki, we wszystkich więzieniach w kraju na początku 2012 r. wyroki odbywało
82,8 tys. osób. Pracę znalazło zaledwie 9607 z nich. W 2009 r. pracowało ok. 17 tys.
skazanych, rok później – było ich o tysiąc mniej. Pod koniec 2013 r. pracę miało tylko 11 tys.
O połowę zmalało zatrudnienie więźniów, np. w Sieradzu – pracę ma tam średnio tylko
84 skazanych. W Zakładzie Karnym w Łowiczu pracuje 87 więźniów, w tym połowa na
rzecz kontrahentów zewnętrznych, pozostali na terenie więzienia. W 2010 r. było ich ok.
170−230178.
Nawet najpełniejsze dane statystyczne nie odzwierciedlą prawdziwej sytuacji więźniów
na rynku pracy. Dopiero identyfikacja barier, czy to osobistych, czy też zewnętrznych,
występujących wśród więźniów pozwoli w pełni zrozumieć pełną sytuację więźniów na
rynku pracy. Autorzy raportu Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy
176 Tamże.
177 Tamże.
178 Szerzej w: http://www.rp.pl/artykul/863623.html.

477

478

NOWA DROGA

PODRĘCZNIK DLA PRACODAWCÓW

podsumowującego badania realizowane przez Pentor Research International Wrocław dla
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w ramach projektu Bariery
i szanse wsparcia i obsługi tzw. trudnego klienta instytucji rynku pracy na terenie Dolnego
Śląska wykazali m. in. następujące bariery wśród osób opuszczających zakład karny oraz
działania zmierzające do ich likwidacji:

1 Bariery osobiste
Mentalność i doświadczenie więźnia. Badani są w pełni świadomi, że pobyt w zakładzie
karnym bardzo mocno pogorszył im możliwość efektywnego znalezienia pracy. Nie jest
im obce poczucie odrzucenia i przekonanie, że pracodawcom trudno będzie dać im
szansę, czy też zaufać w obawie przed ponownym popełnieniem przestępstwa.
Trudna sytuacja materialna. Najbardziej newralgiczny jest moment wyjścia z zakładu
karnego. Udzielane w tym momencie wsparcie, w opinii badanych, ma wyłącznie symboliczny charakter, nieadekwatny w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Dużym problemem
dla badanych było także przemieszczanie się w celu poszukiwania pracy. Pochłaniało ono
stosunkowo dużą ilość pieniędzy z ich skromnych zasobów finansowych.
Niskie wykształcenie i brak kwalifikacji. Jednym z najbardziej wyróżniających się
problemów dotyczących byłych skazanych są ich ograniczone kwalifikacje. W celu
zwiększenia swoich szans na rynku pracy często podejmowanym działaniem jest uczestnictwo w kursach doszkalających.

2 Bariery zewnętrzne
Obawy pracodawców przed zatrudnianiem byłych więźniów. W opinii badanych
zachowania pracodawców związane są przeważnie z lękiem, spowodowanym niemożnością ocenienia w jaki sposób będzie się zachowywać były skazany na miejscu pracy.
Nie wiedzą oni także, czy wysiłki związane z wyszkoleniem pracownika i przygotowaniem
go do wykonywania pracy nie zostaną zmarnowane w sytuacji ponownego wyroku.

3 Działania zmierzające do likwidacji barier
Dotacje, ulgi dla pracodawców zatrudniających byłych więźniów. W opinii badanych
sposobem na przezwyciężenie problemu, jakim jest niechęć i obawa pracodawców
przed zatrudnianiem byłych więźniów, jest stworzenie zachęt czy ułatwień (fiskalnych,
prawnych) dla pracodawców”179.

179 Szerzej w raporcie Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy, który podsumowuje badania realizowane
przez Pentor Research International Wrocław dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
w ramach projektu Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. trudnego klienta instytucji rynku pracy na terenie Dolnego
Śląska, opracowanym przez Zespół Pentor Research International Wrocław w składzie: Rusin M., Sobolewska K., Bujko J.
Autor komentarza: dr Grzegorz Kozdraś, Wałbrzych 2010, s. 29−30.
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1.2. Obawy przedsiębiorców przed
zatrudnianiem więźniów
Jak widać z analizy powyższego badania, jedną z głównych barier uniemożliwiających
więźniom podjęcie zatrudnienia jest obawa pracodawców przed zatrudnianiem byłych
więźniów. Kolejną barierą jest postrzeganie więźniów przez pracodawców jako osób
niechętnych do pracy oraz chętniej korzystających z różnego rodzaju świadczeń socjalnych,
takich jak zasiłki i renty, niż podejmujących pracę. Pracodawcy są zdania, iż ich decyzja
o zatrudnieniu byłych więźniów przeważnie łączy się z licznymi obawami, takimi jak:
poczucie braku zaufania, ryzyko i lęk związany z kryminalną przeszłością przyszłego
pracownika.
Pracodawcy w większości charakteryzowali więźniów jako osoby:


którym brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych;



które mają trudności z dostosowaniem swych umiejętności i kwalifikacji do
potrzeb pracodawców;



którym brakuje motywacji do podjęcia pracy;



dla których podjęcie pracy jest nieopłacalne, wolą korzystać z zasiłków/rent;



które wykazują mało inicjatywy przy staraniu się o pracę;



których oczekiwania odnośnie wynagrodzenia nie odpowiadają posiadanym
kwalifikacjom;



którym brak doświadczenia zawodowego i odpowiedniego wykształcenia;



w stosunku do których pracodawcy mają ograniczone zaufanie;



w stosunku do których pracodawcy mają obawy przed konfliktowymi sytuacjami
w pracy180.

Przed zatrudnianiem więźniów pracodawców powstrzymuje również brak zaufania do
osób, które odbywały karę w więzieniu. Na decyzję o zatrudnieniu więźnia może mieć
także wpływ rodzaj wykroczenia byłego skazanego. Poza własnymi oporami pracodawcy
obawiają się także reakcji współpracowników na więźnia, który został przez nich zatrudniony. Pracodawcy nie chcą doprowadzać do sytuacji konfliktowych w firmie poprzez
zatrudnienie osoby skazanej.
Istotna jest także kwestia kwalifikacji osoby skazanej. Istnieje zagrożenie, że kwalifikacje
osoby, która długo była w zakładzie karnym, po jego opuszczeniu będą już nieaktualne.
Niemniej jednak należy wskazać, że jeżeli pracodawca da szansę osobie, która opuściła
zakład karny i zatrudni ją w swojej firmie, z reguły może liczyć na jej wdzięczność i oddanie. Pracodawcy uważają, że osoby opuszczające zakład karny wymagają przeszkolenia
zanim zostaną zatrudnione, a także zwiększonego nadzoru. Pracodawcy twierdzą także, że
w porównaniu z innymi pracownikami osoby, które opuściły zakład karny, oceniane są jako
mniej pomysłowe niż pozostali, a ich zatrudnienie wymaga wcześniejszego przeszkolenia.
Pracodawcy dodają również, że więźniowie mogą mieć trudności z uczeniem się nowych
rzeczy, technologii, mogą słabo współpracować z innymi osobami zatrudnionymi w firmie,
180 Tamże, s. 128−129.
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ich zachowanie może powodować konflikty w pracy, mogą często korzystać ze zwolnień,
urlopów, mogą być mało dyspozycyjni, nie będą mogli pracować po godzinach. Będą zaś
wymagać zwiększonej uwagi, nadzoru oraz inwestycji i dostosowania miejsca pracy181.
Większość zdiagnozowanych obaw dotyczy tych przedsiębiorców, którzy nie mieli
kontaktów z osobami skazanymi, którzy więźniów jeszcze nie zatrudniali. Analizując wyniki
badania ilościowego przeprowadzonego przez MillwardBrown SMG/KRC Deklarowane
zachowania i postawy przedsiębiorców wobec osób, które odbyły lub odbywają karę
pozbawienia wolności, przeprowadzonego z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją
działalność na terenie województwa mazowieckiego w 2010 r. w ramach projektu Proces
aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów, można dojść do następujących
wniosków odnośnie doświadczenia w zatrudnianiu karanych i ich oceny jako pracowników
przez przedsiębiorców:


Wśród przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie
województwa mazowieckiego tylko 22% z nich miało doświadczenie w zatrudnianiu byłych skazanych. Więźniowie (3/4) byli zatrudniani na stanowiskach
związanych z pracą fizyczną. 80% przedsiębiorców zatrudniając takie osoby,
wiedziało o ich przeszłości kryminalnej. W podobnym procencie taka informacja
była przekazana współpracownikom więźnia (72%). Przedsiębiorcy najczęściej
zatrudniali osoby karane, które dokonały drobnej kradzieży (25%) lub brały udział
w bójce (15%). Sporadycznie zdarzało się zatrudnianie osoby, która została skazana
za morderstwo (3%) lub gwałt (1%).



Jeśli chodzi o ocenę osoby karanej jako pracownika, to w 88% nie odbiega ona
od oceny „zwykłego pracownika”, a w 22% nawet ją przewyższa. Poziom wykonywanych zadań przez byłych skazanych akceptowało 90% przedsiębiorców, a 22%
było zadowolonych. W 95% relacje byłych skazanych z innymi pracownikami były
ocenione jako poprawne.



Jeśli zaś chodzi o prezentowane przez przedsiębiorców postawy wobec skazanych
i wcześniejsze doświadczenie ze skazanymi, to analizowane badanie pokazuje,
że postawa ponad połowy przedsiębiorców w następujących aspektach:
„respektowanie uczuć karanych”, „możliwość zmiany karanych na lepsze”, „nie
przypisywanie stałych negatywnych cech osobowości karanym”, jest pozytywna.
Niemniej jednak można też wskazać że tylko 43% ocen pozytywnych odnosi się do
wymiaru „brak obaw-ryzyka w kontaktach z karanymi”.

Podsumowując, należy stwierdzić, że przedsiębiorcy generalnie są w stanie „respektować
uczucia karanych”, wierzyć w ich poprawę oraz twierdzić, że nie są „złymi ludźmi”, obawiają się niekiedy natomiast kontaktu z nimi. Przedmiotowe analizy dowiodły, że elementem
istotnym, który różnicuje poziom akceptacji wobec skazanych, jest wcześniejsze
doświadczenie przedsiębiorców ze skazanymi, bądź jego brak. Przedsiębiorcy, którzy mieli
wcześniejszy kontakt ze skazanymi, mają wobec nich bardziej życzliwą postawę182.
181 Tamże, s. 143−144.
182 Wyniki badania ilościowego przeprowadzonego przez MillwardBrown SMG/KRC Deklarowane zachowania
i postawy przedsiębiorców wobec osób, które odbyły lub odbywają karę pozbawienia wolności przeprowadzonego
z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego w 2010 r. w ramach
projektu Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów, Warszawa 2010.
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Autorzy wyników badania ilościowego przeprowadzonego przez MillwardBrown SMG /
KRC Deklarowane zachowania i postawy przedsiębiorców wobec osób, które odbyły lub
odbywają karę pozbawienia wolności przeprowadzonego z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego w 2010 r. w ramach
projektu Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów przeanalizowali
także deklarowaną wśród przedsiębiorców chęć zatrudniania byłych skazanych. Wskazali,
że największą szansę zatrudnienia mają osoby, które zostały skazane za „niepłacenie
alimentów” (89%). Dla przedsiębiorcy zatrudniającego takiego skazanego fakt poręczenia
za byłego skazanego nie miał w tym przypadku żadnego znaczenia.
W przypadku innych przestępstw możliwości zatrudnienia skazanego maleją. W drugiej
kolejności szanse na otrzymanie pracy bez poręczenia miałyby osoby, które zostały
skazane za: „jazdę samochodem pod wpływem alkoholu” (60%), „udział w bójce” (58%),
„drobną kradzież” (56%) oraz „przestępstwo gospodarcze” (48%). Poręcznie za byłego
skazanego powoduje istotny wzrost szans na zatrudnienie osoby karanej w przypadku
„drobnej kradzieży” (61% vs. 56% – bez poręczenia) oraz „przestępstwa gospodarczego”
(53% vs. 48% – bez poręczenia).
Generalnie, jak wskazują autorzy powyższego raportu, przedsiębiorcy najczęściej zaoferowaliby więźniowi pracę fizyczną (70−82%). W sytuacji gdy przedsiębiorcy już zaakceptują
fakt popełnienia określonego przestępstwa przez osobę karaną (nawet jeśli jest to
jedno z najcięższych przestępstw), praktycznie co drugi z nich byłby w stanie zatrudnić
taką osobę na stanowisku „kierowcy”, „obsługi magazynu/sklepu”, a także „pracownika
biurowego”183.
Obawy przedsiębiorców przed zatrudnieniem więźniów oraz brak dostatecznego dla nich
wsparcia powodują, że wciąż zbyt mało więźniów pracuje zarówno w prywatnych firmach,
jak i organizacjach pozarządowych. Po części wynika to z obaw, jakie żywią potencjalni
pracodawcy przed zatrudnianiem więźniów, po części z trudności, jakie nastręcza zatrudnienie więźnia.
Charakteryzując problemy statystycznego więźnia pod kątem jego uczestnictwa w rynku
pracy należy stwierdzić, iż ich złożoność w znaczący sposób utrudnia zdobycie zatrudnienia. Statystyczny więzień jest bowiem młodym, źle lub w ogóle niewykształconym
mężczyzną, który w swoim życiu często pracował jedynie dorywczo lub w ogóle nie
pracował. Wielu z nich jest uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, ma problemy
w komunikowaniu się z innymi ludźmi, odznacza się postawą roszczeniową oraz jest
obarczonych stygmatem przestępcy184.

183 Tamże.
184 Korsak M., Więźniowie na rynku pracy w Polsce, s. 5−6.
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1.3. Instrumenty prawne wspierające
przedsiębiorców chcących
zatrudnić więźniów
Jednym z najważniejszych działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających
zatrudnianie więźniów są dotacje i ulgi dla pracodawców zatrudniających byłych
więźniów. Powyższe jest sposobem na przezwyciężenie problemu, jakim jest niechęć
i obawa pracodawców przed zatrudnianiem więźniów. Pracodawca musi mieć stworzony
system zachęt czy ułatwień fiskalnych i prawnych185. Jednym z fundamentalnych aktów
prawnych normujących system tworzenia mechanizmów sprzyjających tworzeniu nowych
miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności jest ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. nr 123, poz. 777, z późn. zm.). Ustawa
ta w szczególny sposób normuje kwestie dotyczące podmiotów oraz instrumentów do
organizowania pracy dla skazanych. Art. 3 przedmiotowej ustawy stanowi, że:
Ust. 1. W celu tworzenia warunków do zatrudniania osób pozbawionych wolności oraz
prowadzenia działalności gospodarczej mogą być tworzone przy zakładach karnych
przywięzienne zakłady pracy.
Ust. 2. Przywięzienny zakład pracy może być utworzony i prowadzony jako:
1) przedsiębiorstwo państwowe,
2) spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa
lub państwowa osoba prawna ma więcej niż 50% udziałów albo akcji,
3) (uchylony),
4) instytucja gospodarki budżetowej.
Ust. 3. Osoby pozbawione wolności stanowią co najmniej 20% ogółu zatrudnionych
w przywięziennym zakładzie pracy.
Natomiast w art. 6 niniejszej ustawy dookreśla szereg instrumentów dotyczących wsparcia
dla przedsiębiorców zatrudniających osoby skazane. I tak:
Ust. 1. Przywięzienne zakłady pracy są zwolnione, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, z:
1) podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie i na zasadach określonych
w przepisach o tym podatku,
2) niepodatkowych należności budżetowych,
3) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4) opłat z tytułu użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa

185 Szerzej w raporcie Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy podsumowującym badania realizowane
przez Pentor Research International Wrocław dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
w ramach projektu Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. trudnego klienta instytucji rynku pracy na terenie Dolnego
Śląska opracowanym przez Zespół Pentor Research International Wrocław w składzie: Rusin M., Sobolewska K.,
Bujko J. Autor komentarza: dr Grzegorz Kozdraś, Wałbrzych 2010, s. 30.

ROZDZIAŁ 1

ANALIZA PRAWNA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCÓW…

– jeżeli średnioroczne zatrudnienie osób pozbawionych wolności w przeliczeniu
na pełne etaty w poprzednim roku podatkowym wynosiło co najmniej 50% ogółu
zatrudnionych.
Ust. 2. W przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym średnioroczne zatrudnienie
osób pozbawionych wolności w przeliczeniu na pełne etaty stanowiło mniej niż 50%
ogółu zatrudnionych, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2−4, wynoszą:
1) 25% przy zatrudnieniu co najmniej 20% osób pozbawionych wolności,
2) 50% przy zatrudnieniu co najmniej 30% osób pozbawionych wolności,
3) 75% przy zatrudnieniu co najmniej 40% osób pozbawionych wolności.
Ust. 3. Jeżeli w poprzednim roku podatkowym zatrudnienie osób pozbawionych
wolności w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło mniej niż 20% ogółem zatrudnionych,
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2−4, nie przysługują.
Ust. 4. Przywięzienne zakłady pracy rozpoczynające działalność, korzystają ze zwolnień,
o których mowa w ust. 1 pkt 2−4, w pełnej wysokości, w roku podatkowym, w którym
nastąpiło ich zarejestrowanie.
Kolejnym instrumentem wspierającym zatrudnienie wśród osób skazanych jest Fundusz
Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Art.
6 a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności stanowi,
że:
Ust. 1. Tworzy się Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, zwany dalej „Funduszem Aktywizacji”, którego dysponentem
jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
Ust. 2. Fundusz Aktywizacji jest państwowym funduszem celowym.
Ust. 3. Przychodami Funduszu Aktywizacji są:
1) wpłaty przywięziennych zakładów pracy, w wysokości co najmniej 25% środków
uzyskanych z tytułu zwolnień określonych w art. 6 ust. 1 i 2,
2) środki pieniężne pochodzące ze spadków, zapisów, darowizn, dotacji, zbiórek
i innych źródeł,
3) środki pieniężne pochodzące z potrącenia określonego w art. 125 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).
Zaś art. 8 przedmiotowego aktu prawnego dookreśla, że
Ust. 1. Środki Funduszu Aktywizacji przeznacza się na finansowanie działań w zakresie
resocjalizacji osób pozbawionych wolności, a w szczególności na:
1) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności oraz ochronę
istniejących,
2) tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych,
3) modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji,
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4) organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych
wolności,
5) organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy.
Ust. 2. Z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności
przedsiębiorcy zatrudniający te osoby otrzymują ze środków Funduszu Aktywizacji
ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom
pozbawionym wolności; wypłata ryczałtu następuje na wniosek tych przedsiębiorców.
Ust. 3. Ze środków Funduszu Aktywizacji, podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności, mogą być przyznawane pożyczki, bądź dotacje.
Ust. 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
oraz tryb finansowania działań, o których mowa w ust. 1, a także szczegółowe zasady,
tryb i terminy wypłaty ryczałtów oraz udzielania pożyczek i dotacji, jak również sposób
i tryb dokumentowania wydatków na zatrudnienie osób pozbawionych wolności oraz
wysokości i przeznaczenia pomocy wraz z wzorami dokumentów w tych sprawach,
uwzględniając możliwości finansowe Funduszu Aktywizacji.
Przedsiębiorca korzystający z instytucji wspierających zatrudnienie osób skazanych
przewidzianych powuższą ustawą musi także pamiętać o dyspozycji wynikającej z art. 8a
przedmiotowej ustawy, mianowicie: zwolnienia określone w art. 6 tejże ustawy oraz
pomoc ze środków Funduszu Aktywizacji nie przysługują przywięziennym zakładom pracy,
określonym w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy, które są w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, chyba że Komisja Europejska została
o nich poinformowana przed podjęciem decyzji o pomocy na restrukturyzację.
Kolejnym aktem prawnym normującym kwestie instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie
Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów
Pracy (Dz. U. poz. 103). Niniejsze Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji
ustawowej zawartej w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu
osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.). Rozporządzenie to
określa szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań w zakresie resocjalizacji osób
pozbawionych wolności, wypłaty przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów
zatrudnienia osób pozbawionych wolności, jak również szczegółowe zasady, tryb i terminy
udzielania pożyczek i dotacji podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności.
Instrumenty pomocowe unormowane Rozporządzeniem ze względu na cel jakiemu służą
możemy podzielić na dwie grupy:


pomoc udzielana przedsiębiorcom w postaci dotacji i pożyczek przeznaczana na
finansowanie działań wskazanych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. nr 123, poz. 777, z późn. zm.);



pomoc w postaci ryczałtu służąca wyrównaniu wyższych kosztów zatrudnienia
osób skazanych.

Rozporządzenie w pierwszej kolejności normuje kwestie ryczałtu (od § 2 do 6), określa
tryb, zasady i terminy wypłacania przedsiębiorcy ryczałtu. Ryczałt, zgodnie z brzmieniem
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§ 2 ust. 1, będzie wypłacany na wniosek przedsiębiorcy, za pośrednictwem jednostki
organizacyjnej Służby Więziennej, zwanej dalej jednostką, która skierowała osoby
pozbawione wolności do zatrudnienia u przedsiębiorcy. Do przedmiotowego wniosku,
przedsiębiorca załącza informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.:
z 2007 r. nr 59, poz. 404 z 2008 r. nr 93, poz. 585 z 2010 r. nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r.
nr 233, poz. 1381). Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że wniosek o wypłatę ryczałtu
może być złożony pod warunkiem przekazania na rachunek bankowy jednostki całości
środków na wynagrodzenia osób pozbawionych wolności za okres stanowiący podstawę
do naliczenia ryczałtu. Przedsiębiorca może składać niniejszy wniosek nie częściej niż co
trzy miesiące, zachowując porządek chronologiczny następujących po sobie okresów
stanowiących podstawę do naliczenia ryczałtu.
W Rozporządzeniu wymieniono także dokumenty, które zobowiązany będzie dołączyć
przedsiębiorca do pierwszego wniosku o wypłatę ryczałtu, w celu dokonania jego weryfikacji. Do pierwszego wniosku o wypłatę ryczałtu przedsiębiorca ma załączyć:

1 potwierdzoną kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku;

2 oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, wraz z podaniem numeru tego rachunku;

3 dokument potwierdzający uprawnienie osoby składającej wniosek do występowania
w imieniu przedsiębiorcy.
Jednostka organizacyjna Służby Więziennej jest obowiązana, w terminie nie dłuższym niż
10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ryczałt:

1 sprawdzić pod względem formalnym i rachunkowym oraz potwierdzić:


zawarte we wniosku dane identyfikujące przedsiębiorcę, a w szczególności ich
zgodność z danymi zawartymi w dokumentach określonych w § 4 omawianego
Rozporządzenia oraz w podpisanej z przedsiębiorcą umowie o zatrudnienie osób
pozbawionych wolności,



wykazane we wniosku kwoty wynagrodzeń przysługujących osobom pozbawionym
wolności,



przekazanie przez przedsiębiorcę całości środków na wynagrodzenia osób pozbawionych wolności za okres stanowiący podstawę do naliczenia ryczałtu;

2 przesłać wniosek dysponentowi Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz
Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.
W przypadku stwierdzenia braków lub błędów we wniosku jednostka zwraca wniosek
przedsiębiorcy w celu ich usunięcia.
Po otrzymaniu wniosku o wypłatę ryczałtu dysponent Funduszu Aktywizacji Zawodowej
Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy:

1 ustala kwotę przysługującego ryczałtu;
2 przekazuje ustaloną kwotę przysługującego ryczałtu na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy w terminie nie

485

486

NOWA DROGA

PODRĘCZNIK DLA PRACODAWCÓW

dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania z jednostki kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dysponent Funduszu
Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy
zwraca, za pośrednictwem jednostki, wniosek przedsiębiorcy w celu ich usunięcia.
§ 7 do 17 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie
Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów
Pracy normuje tryb udzielania pożyczek i dotacji z Funduszu Aktywizacji, kryteria kwalifikacji wniosków, warunki jakie muszą być wypełnione przez podmiot, maksymalne wysokości
pożyczek i dotacji w odniesieniu do realizowanego zadania, sposób ich wypłaty, sposób
prowadzonej ewidencji otrzymanych środków oraz gwarancje zwrotu dotacji oraz spłaty
pożyczki.
Rozporządzenie w § 7 stanowi, że pożyczka może być udzielona podmiotowi zatrudniającemu osoby pozbawione wolności oraz realizującemu działania określone w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, zwanemu
dalej „podmiotem”, który w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku zatrudniał nieprzerwanie osoby pozbawione wolności, a kwota
wynagrodzeń przysługujących za te miesiące osobom pozbawionym wolności stanowiła
co najmniej 60-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu
złożenia wniosku. Natomiast dotacja może być udzielona podmiotowi, który w okresie 24
miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku zatrudniał nieprzerwanie osoby pozbawione wolności, a kwota wynagrodzeń przysługujących za te miesiące
osobom pozbawionym wolności stanowiła co najmniej 120-krotność minimalnego
wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Pożyczka może być udzielona do wysokości nieprzekraczającej 75% planowanej wartości
zadania. Niemniej jednak Dysponent Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz
Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, zwany dalej „dysponentem Funduszu Aktywizacji”, może uzależnić przyznanie pożyczki od wniesienia przez podmiot zatrudniający osoby
pozbawione wolności zabezpieczenia jej spłaty, w szczególności w formie poręczenia
lub gwarancji bankowej, weksla, przeniesienia wierzytelności lub ustanowienia zastawu
rejestrowego. Pożyczka ze środków Funduszu Aktywizacji jest nieoprocentowana, a jej
wypłata następuje jednorazowo lub w transzach. Wypłata i spłata pożyczki następuje na
zasadach i w terminie określonych w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji
Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z zastrzeżeniem, że
maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 48 miesięcy.
Dotacja zaś może być przyznana do wysokości nieprzekraczającej planowanej wartości
zadania. Przyznanie dotacji może być uzależnione od częściowego zaangażowania
środków własnych podmiotu w realizację zadania określonego we wniosku. Dysponent
Funduszu Aktywizacji może uzależnić przyznanie dotacji od wniesienia przez podmiot
zabezpieczenia zwrotu dotacji w razie wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem albo
pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w szczególności w formie poręczenia
lub gwarancji bankowej, weksla, przeniesienia wierzytelności lub ustanowienia zastawu
rejestrowego. Wypłata dotacji następuje jednorazowo lub w transzach, na zasadach
i w terminie określonych w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1 Rozporządzeniu Ministra
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Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej
Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.
Pożyczkę bądź dotację udziela się na wniosek podmiotu. Wniosek ów poddawany jest
dwuetapowej kwalifikacji przez komisję powołaną przez dysponenta Funduszu Aktywizacji.
Pierwszy etap kwalifikacji obejmuje sprawdzenie wniosku pod względem formalnym,
w szczególności w zakresie poprawności i kompletności wniosku oraz zgodności zadania
z celami wydatkowania środków Funduszu Aktywizacji. Drugi etap obejmuje kwalifikację
merytoryczną, której komisja dokonuje, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1 zakres działań resocjalizacyjnych wnioskodawcy obejmujący dotychczasowy poziom
zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz prognozę efektów resocjalizacyjnych
jakie mają zostać osiągnięte w wyniku wykorzystania wnioskowanej pożyczki lub
dotacji;

2 wysokość pożyczek bądź dotacji udzielonych wnioskodawcy w okresie 24 miesięcy
poprzedzających dzień przedłożenia wniosku dysponentowi Funduszu Aktywizacji;

3 możliwości finansowe Funduszu Aktywizacji.
W przypadku stwierdzenia braków we wniosku dysponent Funduszu Aktywizacji wzywa
wnioskodawcę do jego uzupełnienia, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni. Wyznaczony termin może zostać przedłużony na umotywowany wniosek wnioskodawcy, złożony
przed upływem tego terminu. Nieusunięcie wszystkich braków w wyznaczonym terminie
skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. O rozpoznaniu wniosku dysponent
Funduszu Aktywizacji zawiadamia pisemnie wnioskodawcę. Dysponent Funduszu Aktywizacji, udzielając pożyczki bądź dotacji, zawiera z podmiotem umowę. Umowę o udzielenie
dotacji sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.
Podmiot, który otrzymał pożyczkę bądź dotację, jest obowiązany do zatrudniania osób
pozbawionych wolności przez okres i na zasadach określonych w umowie oraz jest
obowiązany do:

1 prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z pożyczki
bądź dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków;

2 sporządzenia i przekazania dysponentowi Funduszu Aktywizacji rozliczenia wykorzystania otrzymanej pożyczki lub dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.
Ewidencjonowanie i rozliczanie dotacji odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy
o finansach publicznych. Dysponent Funduszu Aktywizacji jest uprawniony do kontroli
podmiotu, o którym mowa w zakresie wykonania zadania.
Na uzasadniony wniosek podmiotu można w szczególności:

1 odroczyć termin spłaty pożyczki;
2 prolongować termin wykorzystania pożyczki bądź dotacji oraz przedłożenia rozliczenia.
Przy prolongowaniu terminu wykorzystania dotacji uwzględnia się przepisy ustawy
o finansach publicznych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu
Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy normuje
także zakres odpowiedzialności podmiotu ubiegającego się o udzielenie pomocy w formie
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dotacji bądź pożyczki w przypadku wykorzystania dotacji lub pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Podmiot, który wykorzystał pożyczkę bądź dotację niezgodnie z przeznaczeniem albo
pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jest obowiązany do jej zwrotu. Zasady
zwrotu pożyczki wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranej nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, wraz z karami umownymi z tego tytułu, określa się w umowie.
Zasady zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości określają przepisy ustawy o finansach publicznych.
Podmiot, który wykorzystał pożyczkę bądź dotację niezgodnie z przeznaczeniem albo
pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości i pomimo wezwania nie dokonał jej
zwrotu zgodnie z umową, uzyskuje prawo do ubiegania się o udzielenie kolejnej pożyczki,
bądź dotacji z Funduszu Aktywizacji po upływie 1 roku od zwrotu dotacji lub pożyczki
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej
wysokości.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu
Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy i ustawa
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności jak na razie są
jedynymi aktami prawnymi, które można uznać za pozytywną odpowiedź ustawodawcy na
ciągle wzrastające koszty pracy świadczonej przez osoby pozbawione wolności, a w efekcie – znaczący spadek jej atrakcyjności z punktu widzenia pracodawców. Rozwiązania
przewidziane w ww. aktach prawnych choć stanowią pozytywną odpowiedź na wymagania
wprowadzenia nowych rozwiązań odnośnie instrumentów prawnych wspierających
przedsiębiorców chcących zatrudnić więźniów, nie wyczerpują jednak zapotrzebowania
przedsiębiorców na potrzebną im pomoc w zakresie możliwości zatrudnienia osób
skazanych.
Kolejną grupę instrumentów prawnych wspierających przedsiębiorców chcących zatrudnić
więźniów mogą stanowić możliwości wynikające z prawa miejscowego dającego możliwość skorzystania przez pracodawców zatrudniających osoby skazane z różnorakich ulg.
Wynikło z uprawnień rady gmin do kształtowania konstrukcji podatków i opłat. Dochody
podatkowe gmin mogą być w ustawowo określonym zakresie kształtowane przez rady
gmin w drodze uchwał podatkowych. Upoważnienia do podejmowania uchwał podatkowych przez rady gmin są zawarte w następujących aktach:

1 ustawia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
nr 95, poz. 613, ze zm.),

2 ustawia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969,
ze zm.),

3 ustawia z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz.
1682, ze zm.),

4 ustawia z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635,
ze zm.),

5 ustawia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60,
ze zm.).
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Najszersze uprawnienia do podejmowania uchwał podatkowych przysługują radom gmin
na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w której uregulowany jest podatek
od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz opłata od posiadania psów,
opłata targowa, miejscowa i uzdrowiskowa.
Jako przykład wprowadzenia udogodnienia dla przedsiębiorców zatrudniających osoby
skazane może posłużyć Miasto Kraków, które to głosami Rady Miasta Krakowa uchwałą
nr CXIX/1273/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości określiło, że stawki podatku od nieruchomości wynoszą
rocznie:


od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, u których co najmniej 10% pracowników stanowią skazani prawomocnym
wyrokiem zatrudnieni po raz pierwszy u tego przedsiębiorcy w okresie obowiązywania uchwały – 0,54 zł od 1 m² powierzchni;



od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
przez przedsiębiorców, u których co najmniej 10% pracowników stanowią skazani
prawomocnym wyrokiem zatrudnieni po raz pierwszy u tego przedsiębiorcy
w okresie obowiązywania uchwały – 14,88 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

Każda rada gminy lub miasta na podstawie ww. aktów prawnych może uchwalić ulgi dla
pracodawców zatrudniających więźniów w zakresie normowanym przez te akty prawne
(m. in. ulgi w zakresie podatków gruntowych, od nieruchomości, środków transportu).
Kolejnym aktem prawnym, który – choć pośrednio – uwzględnia zachętę dla przedsiębiorcy zatrudniającego osoby skazane jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759, ze zm.). Ustawa ta w art. 29 ust. 4 (zwanym
także artykułem klauzul społecznościowych) wymienia warunki przedmiotowe, które musi
spełnić wykonawca, by jego oferta nie została odrzucona by mógł uzyskać zamówienie
publiczne. Zamawiający, zgodnie z ww. artykułem, może określić w opisie przedmiotu
zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia więźniów (art. 29 ust 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Wykonawca, składając swoją ofertę musi w związku z tym wykazać, że do realizacji
przedmiotu zamówienia, o który się ubiega, zatrudni wymaganą przez zamawiającego
liczbę więźniów.
Pomimo tak dużego bezrobocia wśród osób skazanych/więźniów, prawodawstwo polskie
nie przewiduje innych form wsparcia dla przedsiębiorców zatrudniających ww. grupę
defaworyzowanych nieobjętą innymi kryteriami ułatwiającymi zatrudnienie (np. bezrobocie, bezdomność).
Przedsiębiorca zatrudniający więźniów/osoby skazane może skorzystać z mechanizmów
wspierających zatrudnienie więźniów/osoby przewidziane w innych aktach prawnych pod
warunkiem, że więźniowie/osoby skazane będą jednocześnie np. osobami bezrobotnymi,
niepełnosprawnymi, osobami, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
I tak, w sytuacji gdy więzień/osoba skazana będzie jednocześnie bezrobotnym186,
przedsiębiorca zatrudniający taką osobę może skorzystać z instrumentów rynku pracy
186 W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, ze zm.).
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przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz w aktach wykonawczych do
przedmiotowej ustawy, takich jak np.: subsydiowane zatrudnienie, staż, dotacja na
doposażenie stanowiska pracy.
W sytuacji gdy więzień/osoba skazana będzie jednocześnie niepełnosprawnym187,
przedsiębiorca zatrudniający taką osobę może skorzystać z mechanizmów przewidzianych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, ze zm.) oraz w aktach
wykonawczych do przedmiotowej ustawy, takich jak np. miesięczne dofinansowanie.
W przypadku, gdy więzień/osoba skazana będzie jednocześnie osobą, o której mowa
w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r.
nr 43, poz. 225, ze zm.), przedsiębiorca zatrudniający taką osobę może skorzystać
z mechanizmów przewidzianych w niniejszej ustawie czy aktach około ustawowych, np.
zatrudnienie wspierane, dotacje.
Przedmiotowa analiza prawna możliwości wspierania przedsiębiorców zatrudniających
więźniów jest swoistym kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy, który chciałby zatrudnić
więźniów w swojej firmie. Punktem wyjścia niniejszego opracowania było ukazanie
sytuacji więźniów na rynku pracy, następnie przeanalizowano obawy przedsiębiorcy
dotyczące zatrudniania więźniów, by w dalszej części zidentyfikować możliwości wsparcia
dla przedsiębiorcy, który chciałby zatrudnić więźniów, jakie zostały unormowane przepisami prawa. Osiągnięcie lepszych efektów w zakresie zwiększenia zatrudnialności więźniów
w dalszym ciągu wymaga działań legislacyjnych i systemowych na poziomie krajowym oraz
działań nakierowanych na zmianę stereotypów panujących wśród przedsiębiorców na
temat osób skazanych. Dlatego też, by rozwiązać problem bezrobocia skazanych i byłych
skazanych, konieczne są działania kompleksowe, ścisła współpraca różnych instytucji
z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, a także wypracowanie różnorodnych
sposobów ułatwień zachęcających przedsiębiorców do zatrudniania więźniów, jak również
zwiększenie funduszy na rzecz już istniejących w funkcjonującym porządku prawnym
instrumentów wspierających przedsiębiorców w zatrudnianiu więźniów.

187 W rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, ze zm.).
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2. Wyniki badań potencjału
zawodowego młodocianych…
więźniów w Polsce
Niniejszy raport przedstawia wyniki ankiety jaka została przeprowadzona na potrzeby
projektu PL Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami
w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów. Ankieta ta miała
na celu zebranie informacji dotyczących wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych osób
młodocianych przebywających w więzieniach. Badaniem objęto 1200 osadzonych młodocianych oraz osób do 24 roku życia przebywających w zakładach karnych oraz aresztach
śledczych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej w Polsce.

2.1. Charakterystyka osób badanych
Analiza statystyczna uzyskanych danych została przeprowadzona na próbie 796 więźniów
pochodzących z 22 jednostek karnych, z którymi ankieterzy nawiązali współpracę. Lista
jednostek oraz liczebności uwzględnione w analizie zostały przedstawione w Tabeli 1.
Tabela 1. Jednostki objęte badaniem oraz liczebność osób badanych
Lp.

Nazwa jednostki

Liczebność

%

1.

ZK Jasło

42

5,3

2.

AŚ Sanok

30

3,8

3.

ZK Dębica

25

3,1

4.

ZK Uherce Mineralne

61

7,7

5.

ZK Rzeszów

34

4,3

6.

ZK Pińczów

30

3,8

7.

AŚ Radom

26

3,3

8.

ZK Grudziądz

41

5,2

9.

ZK Iława

16

2,0
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Lp.

Nazwa jednostki

Liczebność

10.

ZK Gdańsk Przeróbka

30

3,8

11.

ZK Hrubieszów

50

6,3

12.

ZK Włodawa

10

1,3

13.

ZK Zamość

34

4,3

14.

ZK Biała Podlaska

16

2,0

15.

AŚ Lublin

112

14,1

16.

AŚ Kraków Pogórze

14

1,8

17.

ZK Nowa Huta

40

5,0

18.

ZK Białołęka

78

9,8

19.

ZK Warszawa Grochów

35

4,4

20.

ZK Warszawa Służewiec

58

7,3

21.

ZK Opole Lubelskie

6

0,8

22.

AŚ Łódź

8

1,0

796

100,0

OGÓŁEM

%

Zdecydowana większość wśród osób badanych to mężczyźni (722 = 90,7%). Kobiety
stanowiły 9,3% próby (74) (zob. Wykres 1).
Wykres 1. Płeć osób badanych

ÏÏ 
100,0%
80,0%
60,0%
91,1%

40,0%
20,0%
0,0%

8,5%
Kobiety

DħǏĐǌǇǍŶŝ

Wśród 796 osób badanych znalazło się 357 osób w wieku 18−21 lat oraz 439 osób w wieku
22−24 lata. Proporcje wiekowe przedstawia Wykres 2.
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Wykres 2. Wiek osób badanych

Ï
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Osoby badane pochodzą z miast i miejscowości różnych wielkości. Najliczniejszą grupę
stanowią osoby pochodzące z miast liczących 100−150 tysięcy mieszkańców (244 osoby)
oraz ze wsi (177 osób). 135 osób pochodzi z miast liczących 25−50 tysięcy mieszkańców,
135 z miast liczących 50−100 tysięcy ludzi oraz 105 z miast do 25 tysięcy (zob. Wykres 3).
Wykres 3. Pochodzenie osób badanych

Pochodzenie
30,0%

20,0%
31,2%
22,7%

10,0%
12,3%

15,9%

16,6%

Miasto
25о50 tys.

Miasto
50о100 tys.

0,0%
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tŝĞƑ

Zdecydowana większość osób badanych – 720, to osoby posiadające status panny lub
kawalera. 64 osoby są zamężne lub żonate, 4 osoby owdowiałe, 8 osób rozwiedzionych lub
pozostających w separacji (zob. Wykres 4).
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Wykres 4. Stan cywilny osób badanych
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Pod względem aktywności zawodowej można zaobserwować trzy główne grupy w badanej
próbie. Prawie połowa osób (393 osoby) określa siebie jako pracownika fizycznego, 187
osób jest nieaktywnych zawodowo, a 164 jest w trakcie uczenia się zawodu. Najmniej
licznie reprezentowane są osoby pracujące umysłowo – tylko 16, osoby prowadzące
własną działalność – 28 oraz renciści – 8 (zob. Wykres 5).
Wykres 5. Status zawodowy osób badanych
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W grupie osób badanych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym – 387,
podstawowym – 152 oraz zasadniczym zawodowym – 140. Wykształcenie średnie posiada
tylko 44 osoby. Studia rozpoczęło, ale nie ukończyło 9 osób. Natomiast pełne wyższe
wykształcenie posiadają 2 osoby (zob. Wykres 6).

ROZDZIAŁ 2

WYNIKI BADAŃ POTENCJAŁU ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH…

Wykres 6. Poziom wykształcenia osób badanych
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Ponad połowa osób badanych (60,6% – 483 osoby) stwierdza, że ich sytuacja materialna
jest dobra, a 123 osoby określa ją jako bardzo dobrą. W przypadku 164 oraz 26 osób jest
ona odpowiednio zła oraz bardzo zła (zob. Wykres 7).
Wykres 7. Sytuacja ekonomiczna osób badanych
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Większość osób w badanej próbie to osoby wierzące. 317 osób deklaruje, iż jest wyznawcami wiary chrześcijańskiej i aktywnie ją praktykuje. 384 osoby wierzą, ale nie praktykują.
95 osób nie wyznaje żadnej wiary (zob. Wykres 8).
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Wykres 8. Wiara wśród osób badanych
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Pod względem środowiska rodzinnego z jakiego pochodzą osoby badane zaobserwowano,
iż 433 osoby pochodzą z rodzin pełnych. Z rodzin niepełnych, w wyniku rozwodu rodziców,
śmierci jednego z rodziców itp., pochodzi 289 osób. W rodzinach zastępczych wychowały
się 34 osoby, natomiast w rodzinach zrekonstruowanych – 40 (zob. Wykres 9).
Wykres 9. Struktura rodzin osób badanych
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Środowisko rodzinne osób badanych jest środowiskiem, w którym najczęściej panuje zgoda (w przypadku 351osób), podstawowe potrzeby członków są zaspokajane (w przypadku
296 osób), kłótnie występują sporadycznie (w przypadku 221 osób), a członków łączą
silne więzi (w przypadku 124 osób). Awantury, brak miłości i zaburzenie więzi rodzinnych
pojawia się odpowiednio u 43, 32 oraz 37 osób (zob. Wykres 10).
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Wykres 10. Relacje w rodzinach osób badanych
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Ogółem osoby badane określają się jako tolerancyjne. Wśród nich 461 osób jest średnio,
a 284 osób bardzo tolerancyjnych. Jako nietolerancyjne przedstawia siebie 50 osób (zob.
Wykres 11).
Wykres 11. Poziom tolerancji wśród osób badanych
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Większość osób badanych przejawia skłonność do liczenia się z opiniami innych: 540 osób
uwzględnia zdanie innych tylko czasami, a 49 osób czyni tak zawsze. Aż 193 osoby otwarcie przyznają, że nigdy nie biorą pod uwagę opinii innych ludzi (zob. Wykres 12).
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Wykres 12. Stopień w jakim osoby badane liczą się z opiniami innych ludzi
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Dominującymi wartościami uważanymi przez respondentów za najważniejsze są rodzina
i przyjaciele (676 osób), zdrowie (568 osób), praca (515 osób), realizacja planów i marzeń
(431 osób) oraz bezpieczeństwo (378 osób). 250 i 188 osób najbardziej w życiu ceni
odpowiednio pieniądze oraz rozrywkę (zob. Wykres 13).
Wykres 13. Wartości uważane przez osoby badane za najważniejsze
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Badani zostali poproszeni o wyrażenie stopnia, w jakim zgadzają się z serią powszechnie
panujących opinii na temat przestępców. Stwierdzono, iż grupa jest pod tym względem
zróżnicowana. W opinii 184 badanych przestępstwa popełniane są świadomie. Według
177 osób przestępcy to osoby z marginesu społecznego. 129 osób uważa, że mężczyźni
jako przestępcy są groźniejsi i bardziej brutalni. 109 osób zgadza się ze stwierdzeniem,
że przestępstw dokonują osoby zaburzone i chore psychicznie. 104 osoby uważają, że
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przestępca jest zawsze przestępcą, bez względu na to, jakiego czynu karalnego się dopuścił. Według 97 osób człowiek po odbyciu kary w więzieniu nie ma szans na nowe życie.
Tylko 78 osób, spośród 796, zgadza się ze stwierdzeniem, że osoba, która raz popełniła
przestępstwo, dopuści się go ponownie (zob. Wykres 14).
Wykres 14. Opinia osób badanych na temat przestępców
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Tylko 61 osób uważa, iż kary stosowane w Polsce są adekwatne do popełnionych przestępstw. 175 osób jest zdania, że nie są one proporcjonalne, a 533 zachowuje ambiwalentny stosunek, stwierdzając, iż nie w każdym przypadku są one adekwatne. Procentowy
rozkład opinii na ten temat został przedstawiony na wykresie poniżej.
Wykres 15. Opinie badanych na temat słuszności kar wymierzanych przestępcom
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Wykres 16. Szanse na readaptację a wiek i płeć
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2.2. Sytuacja zawodowa osób badanych
Poniżej przedstawiono dane związane z zawodowym obszarem funkcjonowania osób
badanych.
Na podstawie zebranych danych określono, iż wśród 796 osób badanych aż 577 (72,5%)
nie posiada zawodu wyuczonego. W przypadku pozostałych 219 osób najczęściej zdobywane zawody to: kucharz, mechanik pojazdów samochodach, ślusarz, stolarz, murarz,
piekarz, cukiernik, elektromechanik, fryzjer oraz posadzkarz. W Tabeli 2 przedstawiono
najczęściej pojawiające się wśród osób badanych zawody wyuczone.
Tabela 2. Najczęściej występujące zawody wyuczone wśród osób badanych
ZAWÓD WYUCZONY

CZĘSTOŚĆ

kucharz

40

mechanik pojazdów samochodowych

20

ślusarz

17

stolarz

13

murarz

13

piekarz

7

cukiernik

4
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ZAWÓD WYUCZONY

CZĘSTOŚĆ

elektromechanik

4

fryzjer

4

posadzkarz

4

489 osób badanych (61,4%) aktualnie nie wykonuje żadnego zawodu. Pozostałe 307 osób
wykonuje różne prace. Najczęściej badani pracują: w branży budowlanej, ogólnie jako
pracownik fizyczny, kucharz, mechanik samochodowy, murarz, spawacz, brukarz, stolarz,
piekarz, dekarz itp. Najczęściej wykonywane zajęcia zostały przedstawione w Tabeli 3,
a w Załączniku 2 umieszczono ich pełny spis.
Tabela 3. Zawody najczęściej wykonywane przez osoby badane
ZAWÓD WYKONYWANY

CZĘSTOŚĆ

pracownik budowlany

71

pracownik fizyczny

22

kucharz

17

mechanik samochodowy

12

murarz

9

spawacz

8

brukarz

8

stolarz

7

piekarz

7

dekarz

7

cieśla

6

kierowca

6

pomocnik murarza

6

cukiernik

5

operator koparki

4

magazynier

4

lakiernik samochodowy

4

ogrodnik

4

Spośród 796 osób uczestniczących w badaniu 569 (71,5%) osób w trakcie odbywania kary
nie ukończyło żadnego kursu ani szkolenia. Osoby, które są aktywne i rozwijają swoje kompe-
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tencje (227 = 28,5%) najczęściej decydowały się na kurs bądź szkolenie z zakresu z zawodu
brukarza, glazurnika, obsługi komputera, zawodu stolarza, spawacza, operowania wózkiem
widłowym, zawodu tynkarza, malarza, montera stolarki drzwiowej czy kurs fryzjerstwa (zob.
Tabela 4).
Tabela 4. Kursy i szkolenia podejmowane najczęściej w trakcie odbywania kary
KURS/SZKOLENIE

CZĘSTOŚĆ

brukarz

24

glazurnik

12

obsługa komputera

10

stolarz

13

spawacz

9

operator wózka widłowego

9

tynkarz

7

malarz

6

monter stolarki drzwiowej

6

fryzjerstwo

6

kucharz

4

posadzkarz

4

tokarz

4

Aktywność badanej próby na wolności jest niższa. Spośród 796 osób 147 (18,5%) zdobywa
możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji. Do najczęściej odbywanych należą kursy
i szkolenia: operowanie wózkiem widłowym, obsługi komputera, spawania, jazdy
samochodem (kat. B), obsługi kasy fiskalnej, barmański, malarza, stolarski, kelnerski (zob.
Tabela 5).
Tabela 5. Kursy i szkolenia podejmowane najczęściej na wolności
KURS/SZKOLENIE

CZĘSTOŚĆ

operator wózka widłowego

30

obsługa komputera

11

spawacz

10

prawo jazdy kat. B

9

obsługa kasy fiskalnej

6

barman

5
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KURS/SZKOLENIE

CZĘSTOŚĆ

malarz budowlany

5

stolarstwo

5

kelner

5

kucharz

4

kucharz małej gastronomii

4

BHP

3

poszukiwania pracy

3

ślusarz

3

czeladnik

3

kosmetyczny

2

dekarz

2

235 osób podało informacje o posiadanych dodatkowych umiejętnościach. Spośród 98
różnych cech jakie podano (ich pełny spis znajduje się w Załączniku 5) najczęściej wymieniane są: obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, umiejętności budowlane, znajomość
języka angielskiego i innych języków obcych, zdolności sportowe, kulinarne, umiejętności
związane z mechaniką, umiejętności fryzjerskie (zob. Tabela 6).
Tabela 6. Dodatkowe umiejętności posiadane przez osoby badane
DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

CZĘSTOŚĆ

obsługa komputera

69

budowlane

23

prawo jazdy kat. B

16

język angielski

14

sport

11

języki obce

9

kulinarne

8

mechanika

7

fryzjerskie

6

praca fizyczna

5

dekarstwo

4

obsługa MS Office

4
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DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

CZĘSTOŚĆ

murowanie

4

budowlane wykończeniowe

4

Niemal 75% osób badanych posiada wyznaczony cel zawodowy, czyli pewien określony
punkt we własnym rozwoju, do którego pragną dotrzeć (zob. Wykres 17).
Wykres 17. Procent osób badanych, który posiada wyznaczony cel zawodowy oraz
procent badanych, którzy go nie posiadają
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84,2% osób potrafi określić, w jakim zawodzie chciałoby pracować po zakończeniu kary.
Do najczęściej pojawiających się prac i czynności należą: pracownik budowlany, mechanik
samochodowy, kucharz/kucharka, kierowca, technolog robót wykończeniowych, pracownik fizyczny, murarz, stolarz, spawacz, prowadzenie własnej działalności, fryzjerstwo
(zob. Tabela 7)
Tabela 7. Lista zawodów w jakich zamierzają pracować badani po odbyciu kary
ZAWÓD PO ODBYCIU KARY
pracownik budowlany

CZĘSTOŚĆ
104

mechanik samochodowy

88

kucharz/kucharka

50

kierowca

41

technolog robót wykończeniowych

28

pracownik fizyczny

22

murarz

21
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CZĘSTOŚĆ

stolarz

19

spawacz

19

własna działalność gospodarcza

19

fryzjerstwo

15

brukarz

11

górnik

10

elektryk

9

informatyk

9

cukiernik

8

gastronomia

8

piekarz

8

sprzedawca

8

handel

8

kosmetyczka

7

magazynier

7

ślusarz

7

dekarz

7

kelner/kelnerka

6

operator wózka widłowego

5

własna działalność gastronomiczna

5

tynkarz

5

własna firma budowlana

5

kucharz małej gastronomii

4

nauczyciel WF

4

pomocnik budowlany

4

własny warsztat samochodowy

4

budownictwo

4

Znaczna część osób (599) potrafi przygotować własne CV oraz list motywacyjny w celu
aplikowania o posadę (zob. Wykres 18).
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Wykres 18. Umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych wśród osób
badanych
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Na pytanie o to, jakie istnieją sposoby poszukiwania pracy, 528 (66,3%) osób potrafi udzielić odpowiedzi. Do najbardziej znanych źródeł informacji o pracy i jednocześnie sposobów
jej zdobywania należą: Internet (391 osób), prasa (365 osób), Urząd Pracy (302 osoby),
znajomości – rodzina oraz przyjaciele (226 osób), biuro pośrednictwa pracy (54 osoby),
bezpośrednie kontaktowanie się z pracodawcami (47 osób). Inne, rzadziej wykorzystywane
źródła to: telewizja, radio, targi pracy (zob. Wykres 19).
Wykres 19. Znane osobom badanym sposoby poszukiwana pracy
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Niemal ¾ badanych osób (594) stwierdza, że potrafi rozmawiać z pracodawcą w sposób
zwiększający szanse na uzyskanie zatrudnienia (zob. Wykres 20).
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Wykres 20. Umiejętność prowadzenia rozmowy z pracodawcą w sposób zwiększający
szanse na zatrudnienie
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Oceniając własne szanse na zdobycie pracy, najwięcej badanych stwierdza, iż są one
przeciętne (424 osoby). 245 osób uważa, iż są one duże, a najmniej, bo 127 osób, ocenia
je jako małe (zob. Wykres 21).
Wykres 21. Ocena własnych szans na zatrudnienie
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Według badanych obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób, które odbyły karę
pozbawiania wolności, są najpoważniejszą przeszkodą w zdobyciu pracy – uważają tak 492
osoby. Znaczącymi czynnikami utrudniającymi zatrudnienie są również nieodpowiednie do
wymagań wykształcenie i kwalifikacje (397 osób), sytuacja na rynku pracy (391 osób.) oraz
brak doświadczenia (288 osób). Najmniej utrudniające, choć czasem odgrywające pewną
rolę, jest niskie wynagrodzenie (169 osób), konieczność zmiany miejsca pobytu (84 osoby)
czy brak umiejętności (69 osób) (zob. Wykres 22).
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Wykres 22. Czynniki utrudniające znalezienie pracy
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Ponadto nieliczne osoby badane dodają, iż czynnikami utrudniającymi uzyskanie
zatrudnienie są: tatuaże (2 osoby), choroba psychiczna, złe godziny oferowanej pracy, brak
formalnego potwierdzenia zdobycia zawodu pomimo posiadanych umiejętności, przerwane studia, wykorzystywanie pracownika (czynniki te podają pojedyncze osoby badane).
Najczęstszymi formami pomocy oczekiwanymi przez badanych są: pomoc w znalezieniu
pracy (368 osób) oraz pomoc materialna (327 osób). 161 osób liczyłoby na pomoc
mieszkaniową i 96 osób na wsparcie psychologiczne (zob. Wykres 23). Dodatkowo zostały
wymienione takie formy pomocy, jak: wsparcie ze strony rodziny (6 osób), możliwość
uczęszczania na szkolenia i kursy (2 osoby) i pomoc w leczeniu uzależnienia (1 osoba).

Wykres 23. Oczekiwane formy pomocy po opuszczeniu więzienia
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W ramach aktywizacji zawodowej po opuszczeniu zakładu karnego najwięcej osób
chciałoby skorzystać ze szkoleń zawodowych (344 osoby) oraz ofert pracy (315 osób).
199 osób było by zainteresowanych otrzymaniem dotacji, a 164 odbyciem stażu. 87 osób
uważa za potrzebne stworzenie pracodawcom warunków zachęcających do zatrudniania
karanych. Najmniejszym zainteresowaniem w badanej grupie charakteryzują się: poradnictwo zawodowe (49 osób) oraz kursy (2 osoby) (zob. Wykres 24). Ponadto jedna osoba
uznaje, iż istnieje potrzeba pomocy przy otwieraniu własnej działalności.
Wykres 24. Formy wsparcia do jakich w ramach aktywizacji zawodowej chcieliby mieć
dostęp badani
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PODSUMOWANIE
Charakterystyka osób badanych:


Analiza statystyczna uzyskanych danych została przeprowadzona na próbie 796
więźniów pochodzących z 22 jednostek karnych;



Zdecydowana większość spośród osób badanych to mężczyźni (722=90,7%). Kobiety
stanowiły 9,3% próby;



357 osób to osoby w wieku 18−21 lat, 439 osób w wieku 22−24 lata;



Najliczniejszą grupę stanowią osoby pochodzące z miast liczących 100−150 tysięcy
mieszkańców (244 osoby) oraz ze wsi (177 osób). 135 osób pochodzi z miast
liczących 25−50 tysięcy mieszkańców, 135 z miast liczących 50−100 tysięcy oraz 105
osób z miast do 25 tysięcy mieszkańców;
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Zdecydowana większość osób badanych – 720, to osoby posiadające status panny
lub kawalera. 64 osoby są zamężne lub żonate, 4 osoby owdowiałe, 8 osób rozwiedzionych lub pozostających w separacji ;



Pod względem aktywności zawodowej można zaobserwować trzy główne grupy
w badanej próbie. Prawie połowa osób (393) określa siebie jako pracownika
fizycznego, 187 osób jest nieaktywnych zawodowo, a 164 osoby są w trakcie uczenia
się zawodu. Najmniej licznie reprezentowane są osoby prowadzące własną działalność – 28, osoby pracujące umysłowo – tylko 16, oraz renciści – 8 osób;



W badanej grupie dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym – 387, podstawowym – 152, oraz zasadniczym zawodowym – 140 osób. Wykształcenie średnie
posiadają tylko 44 osoby. Studia rozpoczęło, ale nie ukończyło 9 osób. Natomiast
pełne wyższe wykształcenie posiadają 2 osoby;



¾ grupy znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji materialnej. Ponad połowa
osób badanych (60,6% = 483 osoby) stwierdza, że ich sytuacja materialna jest dobra,
a 123 (15,5%) osoby określa ją jako bardzo dobrą. W przypadku 164 oraz 26 osób
jest ona odpowiednio zła albo bardzo zła;



Większość osób (87,9%) w badanej próbie to osoby wierzące. 317 osób deklaruje, iż
jest wyznawcami wiary chrześcijańskiej i aktywnie ją praktykuje. 384 osoby wierzy,
ale nie praktykuje. 95 osób nie wyznaje żadnej wiary;



Ponad połowa (433 osoby) pochodzą z rodzin pełnych. Z rodzin niepełnych pochodzi
289 osób. W rodzinach zastępczych wychowały się 34 osoby, natomiast w rodzinach
zrekonstruowanych 40;



Środowisko rodzinne osób badanych jest środowiskiem, w którym najczęściej panuje
zgoda (w przypadku 351 osób), podstawowe potrzeby członków są zaspokajane
(w przypadku 296 osób), kłótnie występują sporadycznie (w przypadku 221 osób)
a członków łączą silne więzi (w przypadku 124 osób). Awantury, brak miłości
i zaburzenie więzi rodzinnych pojawia się odpowiednio u 43, 32 oraz 37 osób (5,4%,
4%, 4,6%);



Ogółem osoby badane określają się jako tolerancyjne. Wśród nich 461 (57,9%) osób
jest średnio, a 284 (35,7%) osób bardzo tolerancyjne. Jako nietolerancyjne przedstawia siebie zaledwie 6,4%, czyli 50 osób;



Większość osób badanych posiada skłonność do liczenia się z opiniami innych: 540
osób (67,8%) czasami uwzględnia zdanie innych, a 49 (6,2%) osób czyni tak zawsze.
Niemal ¼ osób – 193 (24,2%) osoby przyznaje, że nigdy nie bierze pod uwagę opinii
innych ludzi.



Wartościami uznawanymi przez respondentów za najważniejsze są rodzina i przyjaciele (676 osób), zdrowie (568 osób), praca (515 osób), realizacja planów i marzeń
(431 osób) oraz bezpieczeństwo (378 osób). 250 osób najbardziej w życiu ceni
pieniądze oraz najmniej, bo 188 osób – rozrywkę;



W opinii 184 badanych przestępstwa popełniane są świadomie. Według 177 osób
przestępcy to osoby z marginesu społecznego. 129 osób uważa, że mężczyźni jako
przestępcy są groźniejsi i bardziej brutalni. 109 osób zgadza się ze stwierdzeniem,
że przestępstw dokonują osoby zaburzone i chore psychicznie. 104 osoby uważają,
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że przestępca jest zawsze przestępcą, bez względu na to, jakiego czynu karalnego
się dopuścił. Według 97 osób człowiek po odbyciu w więzieniu kary, nie ma szans
na nowe życie. Tylko 78 osób (9,8%) spośród 796 zgadza się ze stwierdzeniem, że
osoba, która raz popełniła przestępstwo, dopuści się go ponownie;


Tylko 61 osób uważa, iż kary stosowane w Polsce są adekwatne do popełnionych
przestępstw. 175 osób jest zdania, że nie są one proporcjonalne, a 533 zachowuje
ambiwalentny stosunek, stwierdzając, iż nie w każdym przypadku są one adekwatne.



Wśród przyczyn popełniania przestępstw badani jako najważniejszą upatrują trudną
sytuację materialną danej osoby (382 osoby). 361 osób stwierdza, że często dzieje
się to pod wpływem złego towarzystwa, a 325 osób, że powodują to środki odurzające. Do innych przyczyn, w kolejności znaczenia przypisanego przez badanych, należą:
chęć wzbogacenia się (269), niewłaściwe wychowanie (166), poszukiwanie przygód
(145), zaburzenia i choroby psychiczne (128), namowa/szantaż (78) oraz media/
moda (34).



Większość badanych – 65,6%, czyli 522 osoby, są przekonane, że ponowne przystosowanie się do życia i świata po opuszczeniu zakładu karnego nie jest zależne od
wieku i płci. Jeżeli już przypisywać komuś największe szanse, to według 101 i 146
osób kobietom i mężczyznom poniżej 25 roku życia. Według pozostałych badanych,
największe szanse posiadają kobiety i mężczyźni po 25 roku życiu. Uważa tak kolejno
29 i 51 osób badanych.

Sytuacja zawodowa osób badanych:


Aż 577 osób (72,5%) nie posiada zawodu wyuczonego. W przypadku pozostałych
219 osób najczęściej zdobywane zawody to: kucharz, mechanik pojazdów samochodach, ślusarz, stolarz, murarz, piekarz, cukiernik, elektromechanik, fryzjer oraz
posadzkarz.



489 osób badanych (61,4%) aktualnie nie wykonuje żadnego zawodu. Pozostałe
307 osób wykonuje różne prace. Najczęściej badani pracują: w branży budowlanej,
ogólnie jako pracownik fizyczny, kucharz, mechanik samochodowy, murarz, spawacz,
brukarz, stolarz, piekarz, dekarz itp.



Spośród 796 osób uczestniczących w badaniu, 569 (71,5%) osób nie ukończyło
żadnego kursu ani szkolenia w trakcie odbywania kary. Osoby, które są aktywne
i rozwijają swoje kompetencje (227 = 28,5%) najczęściej decydowały się na kurs
bądź szkolenie z zawodu brukarza, glazurnika, obsługi komputera, zawodu stolarza,
spawacza, operowania wózkiem widłowym, zawodu tynkarza, malarza, montera
stolarki drzwiowej czy kurs fryzjerstwa;



Aktywność badanej próby na wolności jest niższa. Spośród 796 osób 147 (18,5%)
zdobywa możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji. Do najczęściej odbywanych
należą kursy i szkolenia: operowanie wózkiem widłowym, obsługi komputera,
spawania, jazdy samochodem (kat. B), obsługi kasy fiskalnej, barmański, malarza,
stolarski, kelnerski;



235 osób podało informacje o posiadanych dodatkowych umiejętnościach. Spośród
98 różnych cech jakie podano, najczęściej wymieniane są: obsługa komputera,
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prawo jazdy kat. B, umiejętności budowlane, znajomość języka angielskiego i innych
języków obcych, zdolności sportowe, kulinarne, umiejętności związane z mechaniką,
umiejętności fryzjerskie;


Niemal 75% osób badanych posiada wyznaczony cel zawodowy, czyli pewien
określony punkt we własnym rozwoju, do którego pragnie dotrzeć;



84,2% osób potrafi określić, w jakim zawodzie chciałoby pracować po zakończeniu
kary. Do najczęściej pojawiających się prac i czynności należą: pracownik budowlany,
mechanik samochodowy, kucharz/kucharka, kierowca, technolog robót wykończeniowych, pracownik fizyczny, murarz, stolarz, spawacz, prowadzenie własnej
działalności, fryzjerstwo;

Umiejętności, poglądy i potrzeby związane z poszukiwaniem zatrudnienia:


Znaczna część osób – 75,3% (599 osób) – potrafi przygotować własne CV oraz list
motywacyjny w celu aplikowania o posadę;



Na pytanie o to, jakie istnieją sposoby poszukiwania pracy, ponad połowa – 66,3%
(528) osób potrafi udzielić odpowiedzi. Do najbardziej znanych źródeł informacji
o pracy i jednocześnie sposobów jej zdobywania należą: Internet (391 osób), prasa
(365 osób), Urząd Pracy (302 osoby), znajomości – rodzina oraz przyjaciele (226
osób). Mniej popularnym sposobem jest biuro pośrednictwa pracy (54 osoby)
czy bezpośrednie kontaktowanie się z pracodawcami (47 osób). Najrzadziej
wykorzystywane źródła to telewizja, radio, targi pracy;



Niemal ¾ badanych osób stwierdza, że potrafi rozmawiać z pracodawcą w sposób
zwiększający szanse na uzyskanie zatrudnienia (594 osób);



Najwięcej badanych stwierdza, iż posiada przeciętne szanse na zdobycie pracy
(424 osoby). 245 osób uważa, iż są one duże, a najmniej, bo 127, ocenia je jako
małe;



Według badanych obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób, które odbyły
karę pozbawiania wolności, są najpoważniejszą przeszkodą w zdobyciu pracy – uważa tak 492 osoby. Znaczącymi czynnikami utrudniającymi zatrudnienie są również
nieodpowiednie do wymagań wykształcenie i kwalifikacje (397 osób), sytuacja na
rynku pracy (391 osób) oraz brak doświadczenia (288 osób). Najmniej utrudniające,
choć czasem odgrywające pewną rolę, są: niskie wynagrodzenie (169 osób),
konieczność zmiany miejsca pobytu (84 osoby) czy brak umiejętności;



Najczęstszymi formami pomocy jakich oczekiwaliby badani, są: pomoc w znalezieniu
pracy (368 osób) oraz pomoc materialna (327 osób). 161 osób liczyłoby na pomoc
mieszkaniową i 96 osób na wsparcie psychologiczne;



W ramach aktywizacji zawodowej po opuszczeniu zakładu karnego najwięcej
osób chciałoby skorzystać ze szkoleń zawodowych (344 osoby) oraz ofert pracy
(315 osób). 199 osób było by zainteresowanych otrzymaniem dotacji, a 164
odbyciem stażu. 87 osób uważa za potrzebne stworzenie pracodawcom warunków
zachęcających do zatrudniania karanych. Najmniejszym zainteresowaniem w badanej grupie charakteryzują się poradnictwo zawodowe (49 osób) oraz kursy.
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3. System zachęt
dla pracodawców
3.1. Zwolnienia i ulgi podatkowe
Zwolnienia te zawarte są przede wszystkim w Ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych, art. 21 oraz Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Rozdział 3:
Zwolnienia przedmiotowe.
Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.
W wyniku analizy art. 21 UoPD nie istnieją w niej zapisy dotyczące zwolnień podatkowych
w przedmiotowym zakresie. Informacja ta została potwierdzona na infolinii Informacji
Podatkowej i jest aktualna na dzień 22.08.2012 r.
Jednakże jeżeli Firma znajduje się w złej kondycji finansowej, może uzyskać odroczenie
lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Pomoc może
wynieść nawet 100% wypłaty niepełnosprawnego pracownika.
Pracodawca, by skorzystać z ulgi, musi złożyć wniosek do urzędu skarbowego. Ulga ta
stanowi dopuszczalną pomoc publiczną, która nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej,
o ile nie przekroczy wysokości 10 milionów euro dla jednego przedsiębiorcy.
Ordynacja Podatkowa określa, jaką formę może przybrać ulga w spłacie zobowiązań
podatkowych. Może to być odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty
podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę lub odsetkami za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa
w art. 53a Ordynacji Podatkowej, a także umorzenia w całości lub w części zaległości
podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Z ulgi mogą skorzystać pracodawcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych,
a także pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej
sytuacji (np. osoby wychowujące samotnie dzieci, osoby powyżej 50 roku życia, osoby
opuszczające zakłady karne).
O udzielenie takiej ulgi nie mogą wnioskować mali, średni oraz duzi przedsiębiorcy, o ile
są oni zagrożeni. Przez zagrożenie należy rozumieć spełnienie kryteriów przedsiębiorstwa
w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wytycznych wspólnotowych, tj. jeżeli ani
przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli (akcjo-
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nariuszy) lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej
interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do
zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania
niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na
zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na
zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych zastępuje rozporządzenie z 2007 roku.
Jak już wspomniano wyżej, ważne jest także, aby nie przekroczyć sumy 10 milionów euro,
aby nie wynikła potrzeba notyfikacji KE. Zastrzeżenie to jednak w Polskich warunkach
odnosi się tylko dużych przedsiębiorstw.
Aby uzyskać ulgę, pracodawca musi spełnić łącznie następujące przesłanki:


osiągnąć wzrost liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich
12 miesięcy (lub gdy brak takiego wzrostu wynika z rozwiązania stosunku pracy na
wniosek pracownika, na mocy porozumienia stron);



osiągnąć wzrost liczby pracowników niepełnosprawnych;



pracownicy niepełnosprawni będą uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia
przez okres minimum 12 miesięcy;



złożyć wniosek o udzielenie pomocy przed zatrudnieniem pracownika.

Właściwym do złożenia takiego wniosku jest zwykły organ podatkowy, któremu przedsiębiorca podlega według przepisów ogólnych i wobec którego musi się rozliczyć z zaległości
podatkowej.
W związku z powyższym, o ulgę może wystąpić pracodawca nie zagrożony, który zatrudnia
nowych pracowników. Ulga może być udzielana przez cały okres, w którym pracodawca
spełnia ww. wymogi, czyli co do zasady zatrudnia nowych pracowników niepełnosprawnych.
Warto zwrócić uwagę, że nie jest to stała ulga podatkowa, tylko ulga przy rozliczaniu zaległości podatkowych. Jest ona udzielana przez organ podatkowy przy spełnieniu wszystkich
warunków (między innymi istnieniu zaległości podatkowej). Okres obowiązywania ulgi jest
wobec tego skorelowany z samą zaległością i trwa do czasu jej spłacenia lub umorzenia.
Omawiane Rozporządzenie zastąpiło Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie
udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc
publiczną na zatrudnienie. Dokonana zmiana polega na znacznym zawężeniu stosowania
omawianej ulgi, dotychczasowe Rozporządzenie dotyczyło zatrudniania wszystkich
pracowników, a obecnie dotyczy jedynie określonych grup społecznych, tj. niepełnosprawnych oraz osób w niekorzystnej188 i bardzo niekorzystnej sytuacji życiowej189.
188 Pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku oznacza każdą osobę, która:
1) jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub
2) nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub
3) jest w wieku ponad 50 lat.
189 Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.
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3.2. Pomoc dla pracodawców/przedsiębiorców
ze strony służb publicznych
zatrudnienia w celu zatrudnienia
W celu zatrudnienia byłego więźnia – o ile oczywiście osoba ta posiada status osoby
bezrobotnej, pracodawcy mogą skorzystać z wielu form wsparcia oferowanych przez
publiczne służby zatrudnienia.
Ważne zatem jest, aby po opuszczeniu zakładu karnego osoby te rejestrowały się w urzędach pracy.
Formy wsparcia oferowane przez publiczne służby zatrudnienia:

1 Pośrednictwo pracy
Pośrednictwo pracy dla pracodawców polega na udzieleniu pomocy pracodawcom
w pozyskaniu odpowiednich pracowników na wolne stanowiska pracy w możliwie
najkrótszym czasie.
Pośrednictwo pracy jest wykonywane NIEODPŁATNIE i opiera się na następujących
zasadach:


dostępności,



dobrowolności,



równości,



jawności.

Urzędy pracy nawiązują i utrzymują kontakty z pracodawcami z obszaru swojego
działania w celu pozyskania ofert pracy i promowania usług rynku pracy.
Formy realizacji ofert pracy przez pośredników pracy:


Realizacja ofert otwartych – polega na udostępnieniu oferty pracy przez podanie
jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę
o tym, kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy,
jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać
się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom
wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne
bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi
więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania
skierowania i mniejszym zaangażowaniu pośrednika pracy.



Realizacja ofert zamkniętych – oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu
(brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy
kwalifikacyjne, wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest
całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, – nawet przypadkowymi – osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.
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Giełdy pracy organizuje się w przypadku, gdy po stronie pracodawcy istnieje
potrzeba spotkania się z większą liczbą potencjalnych kandydatów do pracy – najczęściej w jednym zawodzie. Publiczne służby zatrudnienia gwarantują pracodawcy
upowszechnienie informacji o giełdzie i wybranie grupy osób zainteresowanych
pracą na danym stanowisku.



Targi pracy organizuje się w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu większej
grupy pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy, z którymi istnieje
możliwość przeprowadzenia podczas imprezy targowej pierwszych rozmów kwalifikacyjnych, a także zbudowania bazy danych o potencjalnych kandydatach do pracy.

2 Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy pracodawcom w doborze
kandydatów do pracy oraz na wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego
pracowników.
Doradcy zawodowi m.in.:


diagnozują predyspozycje zawodowe osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w oparciu o testy osobowości i zainteresowań zawodowych;



kierują kandydatów do pracy na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie
umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo
kierunku szkolenia;



wspomagają proces rekrutacji i selekcji;



wspierają rozwój zawodowy pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie
porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:


dostępności usług dla pracodawców;



dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;



równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego;



bezpłatności usług;



poufności i ochrony danych osobowych osób korzystających z usług doradców
zawodowych.

3.2.1. Staż
Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania
pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Prezydent/starosta za pośrednictwem miejskiego/powiatowego urzędu pracy,
może skierować bezrobotnych w celu odbycia stażu do:


pracodawcy;



rolniczej spółdzielni produkcyjnej,



pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie

ROZDZIAŁ 3

SYSTEM ZACHĘT DLA PRACODAWCÓW

produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej
i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym
obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub
prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Osoby uprawnione do odbycia stażu:

1 do 12 miesięcy:


bezrobotni do 25 roku życia;



bezrobotni znajdujący się w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie,
świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej,
którzy jednocześnie nie ukończyli 27 roku życia;

2 do 6 miesięcy:


bezrobotni długotrwale albo po realizacji kontraktu socjalnego, kobiety, które nie
podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;



bezrobotni powyżej 50 roku życia;



bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez
wykształcenia średniego;



bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;



bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;



bezrobotni niepełnosprawni.

Do odbycia stażu w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra właściwego do
spraw pracy Miejski/Powiatowy Urząd Pracy może kierować wyłącznie osoby bezrobotne
w wieku do 30 roku życia i jednocześnie spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:


bezrobotnych do 25 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia);



bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy
nie ukończyli 27 roku życia;



bezrobotnych długotrwale (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze
miejskiego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich
2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego
dorosłych), bezrobotnego po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub
kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;



bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych
dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym
dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu), bez doświadczenia
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zawodowego (oznacza to bezrobotnego, który wykonywał zatrudnienie, inną
pracę zarobkową lub prowadził działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej
6 miesięcy) lub bez wykształcenia średniego;


bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;



bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia;



bezrobotnych niepełnosprawnych.

Podmiot zamierzający zorganizować staż dla bezrobotnych (zwany dalej organizatorem)
składa do wybranego urzędu pracy wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
wraz z określonymi w nim załącznikami. Urząd pracy w terminie miesiąca od dnia otrzymania kompletnego wniosku informuje pisemnie organizatora o sposobie jego rozpatrzenia.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy urzędem pracy a organizatorem,
a przyjęcie bezrobotnego na staż może nastąpić dopiero po jej podpisaniu. Bezrobotny nie
może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku
pracy.
U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni
w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu
składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu,
który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny. Opiekun
bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji
zawartych w sprawozdaniu z przebiegu stażu. Opiekun bezrobotnego odbywającego
staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi
odbywającymi staż.
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia
dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za
ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed
upływem terminu zakończenia stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Czas pracy
bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo. Skierowanemu bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje
stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa wz (Dz. U. z 2008 r. nr 69,
poz. 415, ze zm.). Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek dla bezrobotnych
nie przysługuje.
Po zakończeniu realizacji programu organizator wydaje opinię zawierającą informacje
o realizowanych przez osobę odbuwającą staż zadaniach i umiejętnościach praktycznych
przez nią pozyskanych w okresie odbywania stażu. Dyrektor urzędu pracy z upoważnienia
prezydenta miasta/starosty wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.
Badania lekarskie, mogą być finansowane że środków urzędu pracy.
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3.2.2. Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia
stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy
Ze środków Funduszu Pracy starosta/prezydent może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu oraz niepublicznemu przedszkolu
i niepublicznej szkole koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność
przeciętnego wynagrodzenia.
Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający utworzyć stanowisko
pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu
na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu
na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek w sprawie
udzielenia refundacji.
Wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony, jeżeli podmiot, przedszkole
lub szkoła spełnia łącznie następujące warunki:


nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy
z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole
lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;



prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających
dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności
gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej,
a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio
poprzedzających dzień złożenia wniosku;



nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom
oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz
Emerytur Pomostowych;



nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;



nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań
cywilnoprawnych;



nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, ze zm.) lub ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;



złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.
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W przypadku producentów rolnych wniosek o refundację może być przez starostę
uwzględniony, gdy producent rolny spełnia łącznie warunki:


o których mowa powyżej w pkt 1 i 3 – 6;



nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu komunikatu
Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004,
s. 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 156 z 09.07.2009,
s. 3);



posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub
prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób
prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;



zatrudnia w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym
miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym
wymiarze czasu pracy.

Starosta może odmówić skierowania na refundowane stanowisko pracy bezrobotnego,
który w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację był zatrudniony
lub wykonywał inną pracę zarobkową u wnioskodawcy.
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.
Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z wnioskodawcą.
Umowa zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawiera w szczególności
zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego do:


zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym
wymiarze czasu pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych łącznie przez
okres co najmniej 24 miesięcy;



utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych
w związku z przyznaną refundacją;



złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia
zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji
zawartej we wniosku;



zwrotu równowartości odzyskanego podatku od towarów i usług od zakupionego
wyposażenia w ramach przyznanej refundacji.

Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji mogą być: poręczenie, weksel i inne.
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3.2.3. Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia
stanowiska pracy ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy
dla skierowanej osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w urzędzie pracy jako osoba
bezrobotna bądź poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bądź
poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się o przyznanie środków
na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości piętnastokrotności przeciętnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.
O przyznanie zwrotu kosztów może ubiegać się pracodawca, który:


złoży wniosek w urzędzie pracy wraz z określonymi w nim załącznikami;



prowadzi działalność gospodarczą minimum rok budżetowy;



zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej
36 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy;



nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych
w przepisach Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,



w stosunku do którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został
zgłoszony wniosek o jego likwidację;



nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON;



nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;



nie był karany w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, ze zm.).

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami. W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie
wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę miasta uchwały o podziale środków Funduszu,
dyrektor urzędu pracy pisemnie informuje pracodawcę lub osobę niepełnosprawną
o sposobie jego rozpatrzenia.
Zabezpieczeniem zwrotu przez pracodawcę oraz osobę niepełnosprawną otrzymanych
środków może być:


poręczenie osób trzecich według prawa cywilnego;



poręczenie spółdzielni socjalnej;



weksel z poręczeniem wekslowym (aval);



gwarancja bankowa;



zastaw na prawach lub rzeczach;
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blokada rachunku bankowego;



akt notarialny o poddaniu się egzekucji.

Przyznanie środków z Funduszu dokonywane jest na podstawie umowy cywilnej, w formie
pisemnej, a każda zmiana dokonana na wniosek stron wymaga formy pisemnej, w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
Zwrot kosztów obejmuje dokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia
stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna oraz kwotę
niepodlegającego odliczenia:


podatku od towarów i usług;



podatku akcyzowego.

Umowa zobowiązuje wnioskodawcę do:


poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy zwrot kosztów, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia
umowy;



udokumentowania realizacji umowy na wezwanie urzędu pracy;



zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie
z wymaganiami określonymi w zawartej umowie, przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy, zwany dalej „czasem trwania zatrudnienia”, z tym że:
– jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy,
pracodawca zobowiązany jest zwrócić do urzędu pracy w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania wezwania środki finansowe, które otrzymał tytułem zwrotu kosztów,
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
w wysokości równej ⁄ ich części za każdy miesiąc kalendarzowy brakujący do
36 miesięcy, jednak nie mniejszej niż ⁄ tej kwoty;
– pracodawca nie zwraca środków w sytuacji, jeżeli zatrudni w terminie do 3
miesięcy od dnia powstania wakatu na danym stanowisku pracy inną osobę
niepełnosprawną posiadającą skierowanie z urzędu pracy, przy czym wynikająca
z tego powodu przerwa w zatrudnieniu nie jest wliczana do okresu realizacji
umowy. W przypadku braku zarejestrowanych osób o wymaganych kwalifikacjach pracodawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę niepełnosprawną
posiadającą skierowanie i przeszkolić ją we własnym zakresie. Przekroczenie
wymaganego terminu skutkuje odstąpieniem od umowy;



informowania urzędu pracy o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy,
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian;



umożliwienia upoważnionym pracownikom urzędu pracy przeprowadzania kontroli
należytego wykonywania warunków umowy;



rozliczenia otrzymanego zwrotu kosztów w terminie określonym w umowie;



zwrotu otrzymanej refundacji, kosztów oraz odsetek od refundacji, naliczonych
od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
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w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania z urzędu pracy do zapłaty lub
ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy;


zabezpieczenia zwrotu kosztów;



przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie
zgodności przyznanej pomocy z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej osób niepełnosprawnych z dn. 11.03.2001 r. w sprawie zwrotu
kosztów wyposażenia stanowisk pracy.

Jednorazowe środki mogą być przyznane na:


podjęcie po raz pierwszy działalności:
– gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
– rolniczej, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym
polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu
na formę prawną jej prowadzenia;



wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej;



ponowne podjęcie działalności lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem osoby niepełnosprawnej upłynęło co
najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub ustania
członkostwa w spółdzielni socjalnej, pod warunkiem nieotrzymania wcześniej
środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Jednorazowe środki nie mogą być przeznaczone na:


udziały finansowe i rzeczowe we wszystkich typach spółek;



zakup nieruchomości i ziemi nie związanej z prowadzeniem działalności;



zakup samochodów, chyba że konieczność zakupu samochodu w sposób oczywisty
pozostaje w związku z podejmowanym rodzajem działalności gospodarczej;



wykupu koncesji, zezwoleń lub licencji;



koszty reklamy i promocji firmy (z wyjątkiem szyldu informacyjnego);



opłaty administracyjne i skarbowe, sądowe, raty leasingowe, kaucje za lokale
i przedmioty;



opłaty eksploatacyjne;



koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia;



zakup środków od współmałżonka, krewnych w linii prostej i powinowatych w linii
prostej, jeżeli osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej;



działalność w tej samej branży prowadzoną pod tym samym adresem przez osobę
spokrewnioną w I stopniu pokrewieństwa z Wnioskodawcą, jeżeli od zaprzestania
tej działalności upłynął okres krótszy niż 6 miesięcy lub posiadane przez urząd
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pracy informacje wskazują, że złożony wniosek ma na celu dofinansowanie
dotychczas lub aktualnie funkcjonującej działalności;


zakupy od osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej za
pośrednictwem urzędu pracy (badanie pochodzenia sprzętu używanego należy do
obowiązku wnioskodawcy);



rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego i obnośnego
oraz sektorów wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w spawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., s. 5).

Kwota przeznaczona na:


zakup środków obrotowych nie może przekroczyć 50% całości wnioskowanej
kwoty;



pozyskanie lokalu, rozumiane jako opłaty za użytkowanie lokalu na rzecz właściciela lokalu, nie może przekroczyć 10% całości wnioskowanej kwoty, z zastrzeżeniem,
że lokal, o którym mowa nie jest miejscem zamieszkania Wnioskodawcy i opłata
zostanie poniesiona z góry po dniu podpisania umowy o przyznanie środków
wnioskodawcy;



na szyld nie może przekroczyć 5% całości wnioskowanej kwoty;



zakup środków transportu nie może przekroczyć 50% całości wnioskowanej kwoty.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora urzedu pracy, na wniosek zainteresowanego, podane wyżej proporcje mogą zostać zmienione.
Przy rozpatrywaniu wniosku dyrektor urzędu pracy bierze pod uwagę:


przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia;



popyt i podaż lokalnego rynku pracy na planowaną działalność;



kalkulację wydatków na uruchomienie działalności;



uprawnienia i kwalifikacje osoby niepełnosprawnej;



wysokość zaangażowanych środków własnych oraz innych źródeł finansowania.

Zobowiązanie osoby niepełnosprawnej dotyczą m.in.:


przeznaczenia środków na cel określony w umowie;



prowadzenia działalności lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co
najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia
zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia
rehabilitacyjnego;



udokumentowania w czasie trwania umowy prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej;
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umożliwienia upoważnionym pracownikom urzędu pracy przeprowadzania kontroli
należytego wykonywania warunków umowy;



informowania urzędu pracy o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian;



rozpoczęcia działalności w terminie określonym w umowie;



rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie;



zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek, naliczonych od dnia ich otrzymania
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od
dnia otrzymania wezwania z urzędu pracy do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co
najmniej jednego z warunków umowy;



zabezpieczenia zwrotu środków;



przedstawiania w okresach półrocznych, do dnia 30 lipca i do dnia 30 stycznia,
dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności będącej przedmiotem
umowy, tj. zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej oraz zaświadczenia z urzędu skarbowego o figurowaniu w ewidencji podatników prowadzących działalność
gospodarczą/rolniczą,



oznaczenia działalności gospodarczej w miejscu jej prowadzenia w postaci szyldu
informacyjnego;



przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie
zgodności przyznanej pomocy z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej osób niepełnosprawnych z dn. 11.03.2001 r. w sprawie zwrotu
kosztów wyposażenia stanowisk pracy.

Podstawą rozliczenia środków są faktury VAT, rachunki, a w szczególnych przypadkach
– umowy sprzedaży, z udokumentowanym sposobem płatności, wystawione po dniu
podpisania umowy.

3.2.4. Prace interwencyjne
Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to
jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę
fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przez przedsiębiorcę
niezatrudniającego pracownika, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą.
Do programu skierowana może być osoba bezrobotna będąca w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, tj.:


bezrobotny do 25 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia);



bezrobotny długotrwale (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze
miejskiego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich
2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego
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w miejscu pracy) albo bezrobotny po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dn. 7.01.2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych
i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych
składek na ubezpieczenia społeczne, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka;


bezrobotny powyżej 50 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który w dniu
zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co
najmniej 50 rok życia);



bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych (oznacza to bezrobotnego nie posiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych
dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym
dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu), bez doświadczenia
zawodowego (oznacza to bezrobotnego, który wykonywał zatrudnienie oraz inną
pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy) lub bez wykształcenia
średniego;



bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;



bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia;



bezrobotny niepełnosprawny.

W przypadku pracodawcy będącego beneficjentem pomocy publicznej (oznacza to
podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność
w zakresie rolnictwa i rybołówstwa bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz
sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną) do programu prac interwencyjnych mogą być kierowane ww. osoby bezrobotne i jednocześnie spełniające jeden z niżej
wymienionych warunków, tj.:


osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w rozumieniu art. 2
pkt 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 (Dz. Urz. UE L 214 z dnia
09.08.2008 r.);



osoby znajdujące się w bardzo niekorzystnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 19
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 09.08.2008 r.)

„Pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji” oznacza każdą osobę,
która:


jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich 6 miesięcy;



nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3);



jest w wieku ponad 50 lat;



jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie i mającą na utrzymaniu co najmniej
jedną osobę;
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pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % większa niż średnia dysproporcja we
wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej
grupy stanowiącej mniejszość;



jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu
zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić
znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie
zawodowe.

„Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji” oznacza każdą osobę, która jest
bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.
Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:


organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;



organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia
pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;



urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;



kościołami lub związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych
i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
nr 96, poz. 873, ze zm.);



przedstawicielstwami państw obcych.

WARIANTY REFUNDACJI

I Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2008 nr 69, poz. 415, ze zm.)
Prezydent/starosta za pośrednictwem urzędu pracy zwraca pracodawcy, który zatrudnił
w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych,
o których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 nr 69, poz. 415, ze zm.) część kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych
w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako
iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72, ust. 1 ww. ustawy, obowiązującej w ostatnim
dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, i składki na ubezpieczenie społeczne
(oznacza to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane
z własnych środków płatnika tych składek) od refundowanego wynagrodzenia.

II Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 nr 69, poz. 415, ze zm.)
Prezydent/Starosta za pośrednictwem urzędu pracy może przez okres do 12 miesięcy
dokonać z Funduszu Pracy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnie-
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nia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego
bezrobotnego, o którym mowa w art. 49 pkt 1, 2, 6 i 7 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 nr 69, poz. 415, ze zm.) kosztów wypłaconego
mu wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości
uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku określonej w art. 72,
ust. 1 ww. ustawy, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego
miesiąca, i składki na ubezpieczenie społeczne (oznacza to składki na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane z własnych środków płatnika tych
składek) od refundowanego wynagrodzenia.
Kwota refundacji w ramach wymienianych wariantów ustalana jest przez urząd pracy
po uzyskaniu decyzji finansowej przyznającej środki Funduszu Pracy na realizację zadań
w danym roku budżetowym.
Prace interwencyjne stanowią pomoc publiczną w formie subsydiów płacowych na
rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji, określonej w rozdziale I art. 40 oraz rozdziale III rozporządzenia Komisji (WE)
nr 800/2008 i jest ona udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.
Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych jest uprawniony
do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać
umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na
rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji jest uprawniony
do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać
umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
W przypadku niedotrzymania ww. warunków przedsiębiorca zwraca otrzymaną refundację
kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty udzielonej pomocy od
dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków.
Pracodawca, zamierzający uzyskać pomoc publiczną, przedstawia organowi udzielającemu
pomocy szczegółową dokumentację kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są ponoszone, w okresie 12 lub 24 miesięcy, przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników, na które składają się:


wynagrodzenia brutto;



opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutację pracowników znajdujących się
w szczególnej niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekroczyć
50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana, jeżeli
utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników u danego
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pracodawcy oraz liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo
niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.

3.2.5. Zatrudnienie wspierane
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnianiu socjalnym
(Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225, ze zm.).
Organizatorem zatrudnienia wspieranego może być:

1 Centrum Integracji Społecznej;
2 pracodawca;
3 pracodawca będący przedsiębiorcą.
W przypadku Wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, przy organizacji zatrudnienia wspieranego
mają zastosowanie także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, ze zm.).
Udzielana przedsiębiorcom pomoc publiczna na zatrudnienie wspierane stanowi pomoc
de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006
z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L 379 z 28.12.2006, s. 5).
Uczestnikiem zatrudnienia wspieranego może być:

1 osoba po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej;
2 osoba przed zakończeniem zajęć w Centrum Integracji Społecznej, jednak nie wcześniej
niż po 6 miesiącach uczestnictwa;

3 osoba uczestnicząca w Klubie Integracji Społecznej, ale skierowana na wniosek
pracownika socjalnego.
Procedura ubiegania się o organizację zatrudnienia wspieranego:

1 wnioskodawca składa wniosek o organizację zatrudnienia wspieranego do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę Centrum;

2 wnioskodawca ubiegający się o organizację zatrudnienia wspieranego, składa w odpowiednim urzędzie pracy wniosek wraz z załącznikami, którego formularz jest dostępny
w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej urzędu;

3 rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnych
dokumentów;

4 pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem z wnioskodawcą umowy cywilno
-prawnej, w ramach której skierowane osoby zostaną zatrudnione na refundowanych
stanowiskach pracy;

5 po zawarciu umowy cywilno-prawnej urząd wydaje skierowanie osobom uprawnionym
do zatrudnienia wspieranego, tj. osobom zarejestrowanym jako osoby bezrobotne lub
poszukujące pracy;
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6 wnioskodawca w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do zatrudnienia skierowanej osoby przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;

7 w ramach umowy zawartej z urzędem wnioskodawca po udokumentowaniu poniesionych kosztów składa co miesiąc wniosek, na podstawie którego przez okres pierwszych
12 miesięcy otrzymuje refundację części poniesionych kosztów wynagrodzenia
w wysokości nie przekraczającej:
a) 100% zasiłku dla bezrobotnych, wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne
– w pierwszych 3 miesiącach;
b) 80% zasiłku dla bezrobotnych, wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne
– w kolejnych 3 miesiącach;
c) 60% zasiłku dla bezrobotnych, wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne
– w następnych 6 miesiącach.

3.2.6. Przygotowanie zawodowe dorosłych
Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie praktycznej
nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności
praktycznych i wiedzy teoretycznej zakończonego egzaminem potwierdzającym nabyte
kwalifikacje.
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415, ze zm.);



Rozporządzenie MPiPS 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego
dorosłych (Dz. U. nr 61, poz. 502);



Rozporządzenie MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania
przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216);



Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na
czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne
izb rzemieślniczych( Dz. U. nr 215, poz. 1820);



Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki
zawodu (Dz.U. nr 244, poz. 1626);



Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. nr 82,
poz. 537);



Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28 grudnia 2006, s. 5);



Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady
de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE)
nr 1960/2004 (Dz. Urz. UE L 193 Z 25.07.2007 r., s. 6).

ROZDZIAŁ 3

SYSTEM ZACHĘT DLA PRACODAWCÓW

FORMY PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH
Praktyczna nauka zawodu dorosłych
Cel: nabycie przez dorosłego uczestnika przygotowania zawodowego kwalifikacji umożliwiających przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu
czeladniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Czas trwania: od 12 do 18 miesięcy.
Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji: egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy
przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez kuratora oświaty
zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych lub egzamin
czeladniczy – zgodnie z przepisami regulującymi przeprowadzanie przez komisje izb
rzemieślniczych egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie. Uczestnik w wyniku
pozytywnie zdanego egzaminu otrzymuje świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub
świadectwo czeladnicze.
Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności standardy
wymagań, które są podstawą przeprowadzenia egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł
czeladnika lub podstawą programową kształcenia w danym zawodzie.
Przyuczenie do pracy dorosłych
Cel: zdobycie przez dorosłego uczestnika przygotowania zawodowego wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań
zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności
dla potrzeb rynku pracy.
Czas trwania: od 3 do 6 miesięcy.
Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji: potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji jest
egzamin sprawdzający przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez
kuratora oświaty lub Izbę Rzemieślniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przez
instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy,
wybraną przez urząd pracy – zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Uczestnik, który zdał egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie
potwierdzające nabyte umiejętności.
Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia standardy kwalifikacji zawodowych
dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy
(www.standardyiszkolenia.gov.pl).
ZASADY ORGANIZACJI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH
Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie umowy zawieranej
między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową,
wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy wojewódzki
urząd pracy.
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Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, które
niezbędne są do wykonywania zadań zawodowych. Program przygotowany jest przez
pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.
Opiekun przygotowania zawodowego dorosłych:
Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania
zawodowego dorosłych. Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego
dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych wymagane jest
posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu określone w przepisach
dotyczących praktycznej nauki zawodu.
Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego
w formie przyuczenia do pracy dorosłych wymagane jest posiadanie co najmniej:


wykształcenia średniego;



3-letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji
których wymagane są umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia;



rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

3.2.7. Fundusz szkoleniowy
Pracodawca, w ramach posiadanych środków, może stworzyć zakładowy fundusz szkoleniowy. Fundusz ten przeznaczony jest na finansowanie lub współfinansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
Dochodami funduszu szkoleniowego są:


wpłaty pracodawców w wysokości nie niższej niż 0,25% funduszu płac;



inne wpływy.

Na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, starosta może refundować
z Funduszu Pracy, na warunkach określonych w umowie, koszty szkolenia pracowników
lub pracodawcy w wysokości do 50%, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę, a w przypadku
osób w wieku 45 lat i powyżej – w wysokości do 80%, nie więcej jednak niż do wysokości
300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną
osobę.
Na wniosek pracodawcy, który skieruje pracownika na szkolenie robocze trwające co
najmniej 22 dni w wymiarze równym czasowi pracy skierowanego pracownika i udzieli
mu na ten okres płatnego urlopu szkoleniowego, a na okres szkolenia tego pracownika
zatrudni bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy, starosta może zrefundować:


koszty szkolenia pracownika do wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia
obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia, na jednego pracownika;



wynagrodzenie osoby skierowanej przez urząd pracy wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, w wysokości nieprzekraczającej
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40% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia,
za każdego skierowanego bezrobotnego.

3.3 Obecne prace Sejmu nad ulgami/zachętami
dla pracodawców/przedsiębiorców
dają możliwość stosowania ulg
podatkowych dla przedsiębiorców
Kształcenie w szkołach zawodowych (pod warunkiem powrotu skazanych do systemu
edukacji, w tym szkolnictwa zawodowego) ma odpowiadać potrzebom rynku pracy. Szkoły
będą zobowiązane do monitorowania kariery absolwentów, a firmy, które współpracują ze
szkołami zawodowymi, skorzystają z ulg podatkowych.
Na posiedzeniu 1.09.2009 r. Senat przyjął reformę szkolnictwa zawodowego. Uczniowie mają
uzyskać solidne podstawy wiedzy ogólnej, nie zmniejszając czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe, w tym kształcenie praktyczne. Zostanie też wprowadzona nowa forma edukacji
zawodowej – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Osobom dorosłym pozwolą one w szybszy
i bardziej elastyczny sposób uzyskiwać nowe, oczekiwane przez rynek pracy kwalifikacje.
Pozostaje pytanie, czy resort planuje wprowadzenie dodatkowych środków zachęcających
pracodawców do współpracy ze szkołami?
Już dziś funkcjonuje system zachęt finansowych dla pracodawców – choćby dofinansowanie kosztów kształcenia, które otrzymują pracodawcy zatrudniający młodych ludzi na
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:


w trzyletnim okresie kształcenia pracodawcy otrzymują ponad 8 tys. zł za każdego
ucznia, który zda egzamin zawodowy;



pracodawcy, którzy zawierają umowy ze szkołami i przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu, mogą otrzymać fundusze m.in. na dodatkowe wynagrodzenie
dla pracowników opiekujących się uczniami.

Docelowo stworzony ma zostać system odpisów albo ulg podatkowych dla pracodawców,
którzy zaangażują się w kształcenie zawodowe.
Zmian przepisów podatkowych nie można dokonywać w trakcie roku podatkowego. Gdyby
zatem Sejm uchwalił odpowiednie zmiany w 2014 r., zaczną one obowiązywać od roku
następnego.
Koszt budżetu państwa:
W ostatecznym rozrachunku budżet zyskałby na zaangażowaniu pracodawców w kształcenie zawodowe. Ciągły i stabilny wzrost ekonomiczny nie jest możliwy, jeżeli pracodawcy
nie będą mieć odpowiednio wykształconych pracowników. Wiedzę o tym, jakich pracowników poszukują firmy, szkoły/zakłady karne mogą zdobyć właśnie poprzez współpracę
z otoczeniem gospodarczym.
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Konkretne ulgi, które umożliwiałaby współpraca:


przekazanie sprzętu i urządzeń, na których mogłaby się odbywać w szkole praktyka
zawodowa;



organizowanie praktycznej nauki dla uczniów;



staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych;



tworzenie ośrodków egzaminacyjnych w konkretnej firmie.

Od roku 2013 resort pracy i polityki społecznej pracuje nad projektem reformy urzędów
pracy. Nowe przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2014 r. ale utknęły w Sejmie. Rewolucja w „pośredniakach” jest jednak nieuchronna – dzięki niej więcej bezrobotnych ma
znaleźć pracę w 2014 r. Jak poinformowało nas Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
celem zmian ma być lepsza obsługa bezrobotnych w urzędach pracy. Jak powiedział
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie „pośredniaki”
mają stać się centrami pracy na wzór brytyjskich „job centres”. Projekt może ulec drobnym
zmianom, bo na razie pracują nad nim posłowie.
Zmiany w urzędach pracy w 2014 r.
Obecnie pracownicy urzędów pracy podzieleni są na pośredników, doradców zawodowych
i liderów klubów pracy. Po zmianach zarejestrowani bezrobotni od początku będą
prowadzeni przez tego samego doradcę klienta. Taka sama zmiana będzie dotyczyła
pracodawców, którzy zgłoszą swoją ofertę zatrudnienia.
Druga istotna zmiana to nowe podejście do bezrobotnych. Po wejściu w życie nowych
przepisów bezrobotni będą przydzieleni do jednego z trzech profili pomocy. Do pierwszej
grupy trafią bezrobotni aktywni na rynku pracy, którzy potrzebują jedynie przedstawienia
im oferty pracy. Druga grupa to bezrobotni wymagający wsparcia, którzy skorzystają ze
wszystkich usług i instrumentów rynku pracy zaoferowanych im w urzędzie. Do trzeciej
grupy przydzielone zostaną osoby oddalone od rynku pracy, zagrożone wykluczeniem
społecznym, jak również ci, którzy uchylają się od legalnej pracy lub z własnego wyboru
nie interesują się jej podjęciem.
Profilowanie działań wobec osób bezrobotnych to jedno z najciekawszych rozwiązań
w całej ustawie. Wymusza rzeczową rozmowę z osobą szukającą pracy. Czas, który na to
przeznaczymy, z pewnością się zwróci, bo więcej osób będzie można skutecznie zaktywizować. Firmy szkoleniowe będą otrzymywały profile poszukiwanych pracowników od samych
pracodawców, bo to przecież oni najlepiej wiedzą, kto jest im potrzebny.
Bezrobotni przydzieleni do trzeciej grupy, czyli około 180 tys. osób (10% wszystkich
zarejestrowanych bezrobotnych), będą mogli skorzystać z bloku Integracja. Dla nich został
również stworzony blok Aktywizacja, dzięki któremu mają oni zostać przygotowani do
radzenia sobie na rynku pracy i skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych.
„Pośredniaki” podejmą współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i prywatnymi agencjami pracy, które przejmą część zadań z zakresu
pomocy bezrobotnym. Obecna współpraca pod hasłem: Partnerstwo dla pracy to działanie
pilotażowe.
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Projekt zmian zakłada również nowe instrumenty pomocy: granty na telepracę, pożyczki
na utworzenie stanowisk pracy, założenie firmy, świadczenia aktywizacyjne, szkolenia czy
dofinansowanie wynagrodzenia dla zatrudnionych osób powyżej 50 roku życia.
Pracodawcy zatrudniający młodych (według nowej definicji to osoby do 30 roku życia)
również będą mogli liczyć na pomoc. Zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Mogą też ubiegać
się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne i dofinansowanie do ich wynagrodzeń.
Dla osób z dłuższym stażem pracy powstanie zaś Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Z jego
środków osoby powyżej 45 roku życia będą mogły podnieść swoje kwalifikacje, zdobywać
certyfikaty i opłacać szkolenia. Na ten cel resort pracy w 2014 r. przeznaczy 100 mln zł.
Pracodawca będzie ponosił 20% kosztów szkolenia, ale mikroprzedsiębiorstwa będą z tej
opłaty zwolnione.

3.4. Wnioski
SPOSOBY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ BYŁYCH WIĘŹNIÓW


Proces aktywizacji byłych więźniów powinien rozpoczynać się już podczas odbywania kary poprzez: pracę (ułatwienie procesu przejścia do życia i pracy na wolności),
pracę z psychologiem (określenie potrzeb i możliwości więźnia), realizowanie
indywidualnie dostosowanego do tych potrzeb programu szkoleń/treningów.



Aktywizacja byłych więźniów powinna być ukierunkowana przede wszystkim
na wspieranie tych osób w znalezieniu pracy i adresowana do pracodawców,
więźniów oraz społeczeństwa:
PRACODAWCY
Powinien zostać stworzony system profitów dla pracodawców (przede wszystkim ulg
podatkowych), powinna zostać przeprowadzona kampania informującą o możliwościach zatrudniania byłych więźniów, a także organizowane powinny być spotkania
pracodawców z więźniami, pozwalające na przełamanie negatywnego, stereotypowego postrzegania tej grupy potencjalnych pracowników przez pracodawców oraz
nawiązanie indywidualnych z nimi kontaktów.
WIĘŹNIOWIE
Organizowanie kursów/treningów niwelujących deficyty, jakimi często charakteryzuje się ta grupa osób (od braku doświadczenia zawodowego, poprzez brak
umiejętności autoprezentacji, do braku pewności siebie i poczucia sprawstwa),
a także poprzez udzielenie im wsparcia materialnego w momencie wyjścia
z więzienia (tymczasowe ośrodki dla więźniów, możliwość uzyskania pieniędzy na
rozkręcenie własnego biznesu).
STANOWISKA, na których zazwyczaj są zatrudniania byli więźniowie.
Stanowiska niewymagające kontaktów z klientem, o relatywnie wąskim zakresie
odpowiedzialności, bez kontaktu z pieniędzmi. Często są to prace niewymagające
żadnych kwalifikacji, ale tylko krótkiego przyuczenia do zawodu (ponieważ wielu
więźniów nie ma żadnego wykształcenia ani doświadczenia zawodowego).
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Stanowiska, na jakich zatrudniani są byli więźniowie:


robotnik do prac prostych (np. produkcja gaśnic samochodowych, poligrafia),



robotnik budowlany,



śmieciarz,



sprzątacz,



kierowca,



kucharz,



spawacz,



szwaczka,



programista,



sprzedawczyni.

Pracodawcom/przedsiębiorcom za zatrudnianie byłych więźniów powinny być oferowane
profity. Najczęściej mówi się o systemie podobnym do zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych:


przede wszystkim ulgi ZUS/zwrot ZUS (na określony czas – np. na 2 lata, rok)/
zwolnienia podatkowe;



dotacje do stworzenia miejsca pracy, np. aby kupić odzież ochronną, zapewnić
opiekę medyczną, zakwaterowanie;



30% pensji płacone przez państwo;



uproszczenia w procedurach;



pomoc prawna;



fundusze na przyuczenie do zawodu, resocjalizację (spotkania byłego więźnia
z psychologiem), przyuczenie do życia w społeczeństwie (np. jak załatwiać sprawy
urzędowe);



ubezpieczenie pracownika (np. gdy coś ukradnie).

Powstaje pomysł, aby na fundusze na dotacje dla pracodawców były przeznaczane środki
finansowe zarobionych przez więźniów.
Wielu pracodawców – zwolenników profitów – twierdzi, że istnienie takiego systemu byłoby dla nich motywacją do zatrudnienia byłych więźniów. Wydaje się jednak, że odnosi się
to raczej do sytuacji, gdy były więzień się do nich zgłasza, a nie do aktywnego poszukiwania
takich pracowników. Do tego mógłby skłonić pracodawców brak pracowników na rynku,
podczas gdy same profity nie wydają się być wystarczająco silnym bodźcem motywującym.
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4. Specyfika i uwarunkowania
psychologiczne związane
z funkcjonowaniem
więźniów w społeczeństwie
po opuszczeniu ZK i AŚ
…

4.1. Psychologiczne następstwa kary
pozbawienia wolności
Kara pozbawienia wolności oznacza skazanie człowieka na izolację w środowisku
zamkniętym, w którym ze względu na jego obiektywne właściwości występuje wysokie
prawdopodobieństwo powstania sytuacji zdecydowanie niekorzystnych z punktu widzenia
psychiki człowieka. Wantuła H.190 wymienia szereg negatywnych zjawisk:

1 wstrząs psychiczny spowodowany wyrwaniem z dotychczasowego „kontekstu”
życiowego, z bliskich sobie kręgów i grup społecznych, utratą przedmiotów codziennego użytku z najbardziej osobistymi włącznie, pozbawieniem pełnionych dotąd
ról społecznych, odebraniem wszelkiego znaczenia; w rezultacie następuje istotne
naruszenie poczucia własnej wartości i poczucia tożsamości (zważywszy na fakt pozbawienia możliwości stosunków heteroseksualnych, może mieć miejsce także zagubienie
tożsamości seksualnej); wszelkie zależności, potrzeby trzeba budować na nowo, w tym
najistotniejsze, czyli obraz samego siebie, i subiektywną rzeczywistość społeczną – ze
względu na otaczające warunki bardzo często przybierają one charakter irracjonalny
lub dewiacyjny;

2 liczne dystresy związane z nowymi układami, z nowymi sytuacjami pełnymi konfliktów
i poczucia bezradności, wynikające z niemożności podjęcia nawet prób rozwiązania
istotnych spraw własnych lub osób bliskich;

3 narastanie agresji, która w każdej chwili może znaleźć wewnętrzny wyraz i skierować
się czy to na samego siebie, czy na któregoś z funkcjonariuszy, na współwięźnia lub na
przedmiot materialny;

4 zubożenie wszelkiej aktywności – ruchowej, kulturowej, duchowej, czasem zawężenie
świata zainteresowań do spraw najbardziej podstawowych, takich jak: jedzenie,

190 Wantuła H., Abolicjonizm więzień – podejście racjonalne i humanistyczne. O karze pozbawienia wolności, o jej
skutkach i możliwościach jej ograniczania, Zeszyty Naukowe, Kraków 1997.
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spanie, seks; nie tylko nie można mówić o rozwoju osobowości, ale faktycznie ma
miejsce regres i degradacja;

5 nieustanne naruszanie godności (wynikające z charakteru samej instytucji, m.in. z formalnego podziału na posiadających władzę i całkowicie jej pozbawionych, ci pierwsi
uzurpują sobie często prawo do statusu lepszych i do wyrażania w różnej formie
w interakcjach ze skazanymi swej przyjętej a priori wyższości), konsekwencją tego jest
m.in. obniżenie samooceny u skazanych, co ułatwia naruszanie istniejących nakazów
lub narastania wewnętrznego, często nieuświadomionego, buntu, mogącego wyrażać
się w poniżaniu słabszych – z sięgnięciem do przyjętych negatywnych wzorów;

6 stałe doświadczanie przemocy, uczenie się jej stosowania lub zobojętnienia na jej
objawy w najbliższym otoczeniu;

7 pozbawienie istotnych wyrazów człowieczeństwa – wolności, godności, twórczości
(choćby w najskromniejszym zakresie – samodzielnego organizowania dnia);

8 niszczenie uczucia wstydu przez brutalne obnażanie człowieka, przez proces alienacji,
w którym „konstruuje się” jednostkę li tylko z jej negatywnych cech; stanowi to
w istocie naruszenie godności i prowadzi do wszystkich związanych z tym skutków;

9 narastanie poczucia krzywdy;
10 utrwalanie postawy usprawiedliwienia popełnionego czynu, który doprowadził do
uwięzienia;

11 pobudzanie inwencji w kierunku bezkarnego łamania nakazów regulaminu więziennego, a w konsekwencji – utrwalanie nawyku nierespektowania społecznych nakazów
i zakazów;

12 wykształcanie lub utrwalanie dewiacyjnych form zaspokajania istotnych potrzeb (np.
kradzież papierosów czy żywności, homoseksualizm);

13 „kondycjonowanie” do różnych negatywnych, z punktu widzenia społecznie uznanych
wartości, skłonności, postaw, zachowań, np. hamowanie samodzielności myślenia
i działania; niszczenie postaw solidarności, kształtowanie nastawienia, że kto inny
zawsze będzie wszystko załatwiał;

14 wzajemna demoralizacja – przejmowanie lub utrwalanie negatywnych postaw,
wartości, ułatwiane przez fakt, że w społeczności więziennej obowiązuje „kontrmoralność”, co wyraża się m.in. w tendencji do ukazywania się od najgorszej strony;

15 uczenie się nowych technik przestępczych;
16 uczenie się nowych, patologicznych form życia, odpowiednich ról zawodowych lub
społecznych (np. niektóre dziewczyny pierwszy raz karane po wyjściu z więzienia
zostają prostytutkami);

17 osłabienie więzi rodzinnych;
18 osłabienie więzi ze światem ludzi wolnych, w tym także z tymi, którzy żyją w szacunku
dla prawa i moralności;

19 wykształcenie się poczucia obcości w stosunku do świata ludzi wolnych, narastanie
lęku przed życiem na wolności;

20 wzmacnianie więzi z osobami, które naruszają prawo;
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21 intensyfikacja procesu identyfikowania się z rolą przestępcy;
22 trudności w adaptacji do życia wolnego, m.in. dlatego, że w więzieniu nie było okazji
do pełnienia wielu ról, że obca stała się kultura własnego społeczeństwa, że nie
uczestniczyło się w przemianach, które miały miejsce;

23 stygmatyzacja, która utrudnia wejście w pozytywne układy społeczne, otrzymanie
lepszej pracy, czy pracy w ogóle;

24 przełamanie pewnej bariery psychicznej – wyzbycie się lęku przed więzieniem: „takie
życie też jest życiem”; uznanie więzienia za swój dom;

25 pogorszenie się sytuacji społecznej i ekonomicznej rodziny.
Nawet najlepsze wyżywienie i najlepsze warunki życiowe w zakładzie karnym nie są
w stanie usunąć czy choćby zneutralizować negatywnych zjawisk towarzyszących karze
pozbawienia wolności. Z takim bagażem negatywnych doświadczeń muszą uporać się
osoby opuszczające zakład karny.

4.2. Trudności w przystosowaniu do życia
po opuszczeniu zakładu karnego – rola
indywidualnych zasobów skazanego
Jak podaje I. Dybalska191, proces resocjalizacji bazuje na zasobach skazanego. Po opuszczeniu
zakładu karnego mają one ogromne znaczenie w rozwiązywaniu problemów skazanych
i zaspokajaniu ich potrzeb. Zasoby te można podzielić na trzy rodzaje czynników:


psychogenne, do których zaliczymy strukturę osobowości, poziom rozwoju
intelektualnego i stan zdrowia;



socjogenne – nabywane w rozwoju społecznym: posiadanie i jakość więzi z rodziną, wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, dojrzałość społeczna;



zasoby socjalne (materialne): miejsce zamieszkania, źródło utrzymania, obciążenia
finansowe i możliwości ich spłaty.

Im więcej zasobów, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu społecznej
readaptacji skazanego. Najważniejsze są czynniki psychogenne, które warunkują powodzenie w rozwoju czynników socjogennych. Z kolei posiadanie prawidłowych więzi z rodziną
i możliwość uzyskania od niej wsparcia emocjonalnego i materialnego, szczególnie
w pierwszym okresie po opuszczeniu zakładu karnego, pozwoli zastąpić ewentualne
niedobory zasobów socjalnych.
Traumatyczne przeżycia w zakładzie karnym mogą tak bardzo obniżyć poczucie własnej
wartości, że posiadane zasoby stają się niewystarczające dla uniknięcia zagrożeń w sferze
psychologicznej. Innym problemem jest odnalezienie się w nowych warunkach po
191 Dybalska I., Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – między diagnozą a działaniem.
Poradnik dla służb społecznych.
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opuszczeniu zakładu karnego. Paradoksalnie, nieprzystosowanie zdarza się również
osobom, które dzięki pozytywnym zasobom były bardzo kreatywne w trakcie odbywania
kary, np. redagowali gazety, pracowali w studio radia lub telewizji więziennej, byli
twórcami i wygrywali nagrody w konkursach, a ich prace prezentowano i publikowano,
byli uznanymi aktorami i grali w spektaklach na profesjonalnych scenach, byli przewodnikami i opiekunami niepełnosprawnych pielgrzymów, opiekowali się terminalnie
chorymi w hospicjach i domach społecznych. Posiadali szacunek, personelu, uznanie
współosadzonych. Po odzyskaniu wolności tracili to wszystko. Malarz czy rzeźbiarz za kratą
był dowartościowywany przez profesjonalistów, którzy prowadzili warsztaty lub zasiadali
w komisjach konkursowych na terenie zakładu karnego. Ten sam człowiek na wolności
staje się byłym więźniem, nigdy zaś uznanym malarzem, muzykiem, pisarzem, aktorem,
którym był w środowisku izolowanym.
Brak profesjonalnej interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysu może rodzić samoistne
rozwiązania, często irracjonalne, pogłębiające i rozciągające w czasie traumę, której
następstwem mogą być: wycofanie się z życia społecznego, alkoholizowanie się, lub
ucieczka z miejsca i od ludzi kojarzących się z przeszłością.
Opuszczenie rodziny i nie rozwiązanie problemu stwarza pułapkę, która zwykle prowadzi
do głębszego uwikłania, a w skrajnych przypadkach do ponownego konfliktu z prawem
i uwięzienia. Z powodu wieloletnich zaniedbań w przestrzeganiu prawa przez niektóre kategorie skazanych (np. wielokrotnych recydywistów, uzależnionych od alkoholu, sprawców
przemocy) zgłaszane przez nich problemy wymagają „innych rozwiązań”, z którymi skazani
i zwalniani łatwo się nie godzą. Zwykle nie uznają, że są rozwiedzeni, pozbawieni prawa do
lokalu, a o pracę przyjdzie im bardzo zabiegać i szanować pracodawcę. Trening społeczny
jaki zdobywają w warunkach izolacji jest mało utrwalony. Po zwolnieniu przy pierwszych
trudnościach mają tendencję raczej do powielania zachowań starych niż korzystania
z nowych umiejętności. Życzliwość służb społecznych, cierpliwe objaśnianie, wręcz
asysta, np. w urzędzie pracy, administracji mieszkaniowej, ośrodku pomocy społecznej,
jest nieodzowna. Pożądane są zwłaszcza pewne formy protekcjonizmu w poszukiwaniu
zatrudnienia. Nieodzowna jest również kontrola wywiązywania się z kontraktów zarówno
przez byłych skazanych, jak również i ich rodziny.
Jak podaje D. Woźniakowska192, specyfiką problemów na rynku pracy skazanych i ich
rodzin jest nie tylko niskie wykształcenie oraz umiejętności zawodowe, ale także brak
umiejętności społecznych, takich jak: zdolność racjonalnego gospodarowania czasem,
autoprezentacja, sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania. Takie umiejętności
przesądzają o szansie na znalezienie pracy bardziej niż umiejętność poprawnego napisania
życiorysu. Skazani często nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie umieją
rozwiązać osobistych oraz zawodowych problemów i są praktycznie skazani na życie ze
świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej. Często ich rodziny korzystają z takiej
pomocy latami.
W więzieniu osadzeni nabywają syndrom „wyuczonej bezradności”. Długie przebywanie
w jednostce zamkniętej pozbawia ich umiejętności rozwiązywania własnych problemów
192 Woźniakowska D. przy współpracy Bugno P., Łagodzińskiego M. i Nasiłowskiego P., Skazani i byli skazani na rynku
pracy – ocena problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych, http://www. ise.org.pl/ iles/1bezrobocie.org.
pl/public/Raporty/DWozniakowska_raport_dot_wiezniow.pdf.
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i podejmowania jakichkolwiek decyzji – od tych poważnych, dotyczących wyboru zawodu,
czy znalezienia miejsca do zamieszkania, po najbardziej błahe, jak godzina zjedzenia
śniadania. Więzienie skutecznie zabija inicjatywę, pomysłowość, zdolność kierowania
własnym życiem i brania za nie odpowiedzialności. Dlatego powrót do normalnego życia
na wolności jest tak trudny, a osoby opuszczające zakład karny potrzebują ogromnej
zachęty, wsparcia i mobilizacji z zewnątrz, aby podjąć próbę integracji ze społeczeństwem.
Pracownicy Fundacji „Sławek” w swojej pracy zaobserwowali, że sporą pomocą dla osób
opuszczających zakłady karne jest jak najszybsze znalezienie dla nich jakiegoś zajęcia. Niekoniecznie musi to być zajęcie odpłatne. Obserwuje się, że w niedługim czasie po wyjściu
z zakładu skazani są bardzo aktywni, a potem ta aktywność gwałtownie spada. Konieczne
jest zatem szybkie zorganizowanie im jakiejkolwiek pracy i zachęcanie do samodzielnego
podejmowania decyzji w jej wykonywaniu. Wyuczona bezradność powoduje, że skazani
nie przejawiają żadnej inicjatywy, ponieważ boją się konsekwencji podjętych przez siebie
decyzji. W pracy będą wykonywać to, i tylko to, co zostało im polecone. To poważne
obciążenie w czasach, gdy od pracowników wymaga się przede wszystkim inicjatywy oraz
samodzielnego myślenia. U byłych więźniów niejednokrotnie pojawia się lęk przestrzeni,
strach przed hałasem, dużymi skupiskami ludzi i ruchem na ulicach. Te fobie skazują część
z nich na zamknięcie się w mieszkaniu, które opuszczają na krótko, wyłącznie w celu
załatwienia najpilniejszych rzeczy.
Kolejnym problemem do pokonania jest kwestia braku umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz agresją. Te cechy często doprowadziły do ukarania i są balastem
w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Brak umiejętności spokojnego przedstawienia swojego stanowiska i asertywności pozbawionej agresji sprawia, że
jeśli byli skazani zostają pracownikami, to w pracy utrzymują się krótko.
Skazani mają też często problem z alkoholem. Od 80% do 90% recydywistów popełniło
przestępstwo w związku z alkoholem (najczęściej pod jego wpływem). W zakładach
karnych funkcjonują oddziały terapeutyczne, które zajmują się leczeniem uzależnionych
(zarówno od alkoholu, jak i od narkotyków), ale obecnie na miejsce w takim oddziale
czeka się od 6 miesięcy do 1,5 roku.

4.3. Uwarunkowania psychologiczne
aktywizacji zawodowej i społecznej byłych
więźniów na podstawie doświadczeń
projektu „Zmiana na lepsze”
W ramach projektu Zmiana na lepsze. Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych
więźniów193 przeprowadzono badania, które pozwoliły na zdiagnozowanie trudności
w powrocie do życia zawodowego i społecznego byłych osadzonych z województwa
mazowieckiego. Drugim etapem było opracowanie oraz zrealizowanie dla tych osób

193 Banerski G., (red.), Raport z realizacji projektu „Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów”, Warszawa
2011.
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programu aktywizacji podnoszącego ich umiejętności społeczne ułatwiające poruszanie
się na otwartym rynku pracy.
Badania zostały zrealizowane przez istniejący od 1990 r. Instytut Millward Brown SMG/
KRC, który od dwudziestu lat prowadzi badania marketingowe w Polsce i na całym
obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2000 r. SMG/KRC jest członkiem globalnej
sieci Millward Brown International.
Raport z realizacji projektu potwierdza, że więźniowie i byli więźniowie są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne, wynikające z trudności w powrocie do życia
społecznego, w tym na rynek pracy. Praca stanowi nie tylko źródło dochodów, ale przede
wszystkim pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo powrotu na drogę przestępstwa. Jest
to ważny sposób resocjalizacji, który w polskich warunkach praktycznie nie funkcjonuje.
Uwarunkowania poziomu akceptacji społecznej osób karanych – wyniki badań
Bez akceptacji społecznej jednostka nie jest w stanie realizować swoich celów na poziomie
przyjętych norm. Osoba karana bez wątpienia zasłużyła na swoją „etykietę”. Z drugiej
jednak strony jej szanse adaptacji do uczciwego życia wzrosną, jeśli znajdą się osoby,
które tę etykietę pomogą jej zdjąć – dadzą pracę, pomogą jej szukać, zaakceptują ją jako
współpracownika.
Prezentowane poniżej wyniki badań pokazują, że wyraźnie widzimy etykiety osób
karanych. Z kolei to, w jaki sposób etykietujemy osadzonych, przekłada się na nasze
opinie, w oparciu o które podejmujemy decyzje o zachowaniu wobec nich. W badaniach
stwierdzono, że na poziom przychylności wobec skazanych wpływają przede wszystkim
doświadczenia kontaktu z osobami karanymi. Osoby posiadające doświadczenia ze
skazanymi mówiły, że „więźniowie” to grupa niejednorodna i wykazywały ogólnie bardziej
pozytywną postawę wobec byłych skazanych niż osoby bez takiego doświadczenia. Osoby,
które wcześniej nie miały kontaktu ze skazanymi, z początku często uruchamiały negatywny stereotyp. W codziennym życiu, gdy często nie ma czasu na głębsze zastanowienie,
zachowania zarówno pracodawców, jak i ogółu społeczeństwa mogą być raczej podporządkowane myśleniu stereotypowemu, które każe zachować dystans, a nawet wykluczać
grupę osób postrzeganą jako silnie różniącą się od naszej własnej.
Wśród badanych przeważało również przekonanie, że zachowania i postawy ogólnie pojętego społeczeństwa opierają się na silnej kategoryzacji my – oni, odrzuceniu więźniów jako
grupy obcej, zupełnie niepodobnej do tej, z którą identyfikuje się przeciętny obywatel.
Zdaniem respondentów wygląd „więźnia” często nie odbiega od wyglądu „przeciętnego
Kowalskiego”: nie sposób rozpoznać, że dana osoba była w jednostce penitencjarnej.
Z drugiej strony, wśród pracodawców i u mieszkańców Mazowsza istnieje stereotypowe
i spójne wyobrażenie na temat wyglądu i zachowania „typowego więźnia”. Jest to:


mężczyzna;



w wieku 25−40 lat;



tatuaże, zdaniem niektórych jest to swoisty kod byłych więźniów – za pomocą
tatuaży przekazują sobie informacje, za co odbywali karę. Jednak obecnie tatuaże
nie są już tak powszechne wśród więźniów, jak w przeszłości, a jednocześnie stały
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się popularne wśród reszty społeczeństwa – stały się mniej oczywistym stygmatem
więźniów;


typ „macho”: ogolona głowa, szeroki kark, umięśniona klatka piersiowa;



niedbały ubiór, brak schludności, dres lub jeansy;



język: przeklinanie, grypsowanie, prostackie i ubogie słownictwo.

Ponadto według badanych byłych skazanych można rozpoznać po pewnych charakterystycznych elementach zachowania. Mogą nimi być:


albo pewność siebie, hałaśliwość, agresywność, opryskliwość, porywczość, groźne
spojrzenie;



albo lękliwość, niepewność siebie, unikanie kontaktu wzrokowego, skulone
ramiona, nerwowość, nastroszenie, tworzenie dystansu.

Zdaniem badanych oba typy zachowania byłych osadzonych wynikają z ich zaniżonego
poczucia własnej wartości, przekonania, że jest się człowiekiem z piętnem, gorszym od
innych, odrzuconym, budzącym strach, o którym wszyscy wiedzą, że był w zakładzie
karnym, podczas gdy on sam chce to za wszelką cenę ukryć. Pomimo posługiwania się
uproszczonymi sposobami myślenia o byłych osadzonych, zaobserwowana podczas
wywiadów relatywna łatwość oderwania się od takiego stereotypowego myślenia pozwala
mieć nadzieję, że działania mające na celu przybliżenie pracodawcom i społeczeństwu
problemu byłych osadzonych doprowadzą do wykształcenia się u nich bardziej przychylnych postaw, a w konsekwencji – do większej gotowości udzielania wsparcia tej grupie
osób.
Ważne dla dalej prowadzonych badań ilościowych było stwierdzenie, że postawa jednostki
wobec skazanego będzie prawdopodobnie w największym stopniu zależała od tego, czy
dana osoba miała wcześniej kontakt ze skazanymi oraz od rodzaju przestępstwa, jakie
popełnił.
Innymi słowy, postawa „zwykłych ludzi” wobec osadzonego będzie tym bardziej pozytywna, im lżejsze przestępstwo on popełnił oraz jeżeli osoba oceniająca skazanego miała
wcześniejszy kontakt z członkami tej grupy. Mazowszanie często dostrzegają problemy,
z jakimi borykają się osoby, które odbyły karę pozbawienia wolności. W ich ocenie
największym problemem może być nadużywanie alkoholu (i innych używek), brak pracy,
w mniejszym stopniu sposób zachowywania się samych karanych. Względnie w „normie”
wydaje się badanym sytuacja rodzin karanych. Uważają, że w większości panują w nich
poprawne stosunki. Jednak i tu należy być ostrożnym w ocenie, ponieważ nie wiadomo,
czy rodziny skazanych są w stanie udzielić im dostatecznego wsparcia w procesie adaptacji
do życia na wolności.
Przedsiębiorcy biorący udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych w zdecydowanej większości nie mieli doświadczeń w zatrudnianiu byłych skazanych. Jednak celowo
przeprowadzono wywiady z ośmioma przedsiębiorcami, u których osadzony otrzymał
pracę. Respondenci stwierdzali również, że być może zatrudniają lub zatrudniali byłych
osadzonych, nie wiedząc o tym, gdyż większość z nich nie wymaga od kandydatów do
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pracy zaświadczenia o niekaralności. W opinii pracodawców jest ono wymagane jedynie
na stanowisku pracownika ochrony, magazyniera, kasjerki, na wyższe stanowiska menedżerskie, w firmach związanych z wojskiem lub standardowo na wszystkie stanowiska
w niektórych dużych firmach.
Część respondentów wyraża przekonanie, że pracodawca nie ma prawa pytać o niekaralność, jeśli nie zatrudnia pracownika na powyższe stanowiska. Niektórzy przedsiębiorcy
przypominali sobie sytuacje, kiedy po zatrudnieniu pracownika okazywało się, że miał on
kryminalną przeszłość. Jeżeli do tego momentu pracownik sprawdził się, nie był z tego
powodu zwalniany z pracy. Wyraźnie widać, że na skutek poznania konkretnej osoby pojawia się skłonność do traktowania jej przeszłości z wyrozumiałością, do wczucia się w jej
sytuację. Pojawiają się opinie, że nierzadko są nawet lepszymi pracownikami niż osoby bez
kryminalnej przeszłości, ponieważ bardziej zależy im na dobrej opinii pracodawcy.
Jeden z respondentów zatrudniający byłych osadzonych na stanowisku kierowców
stwierdza, że jest nawet spokojniejszy, bo są oni bardziej ostrożni od innych kierowców
(jeśli mają wyrok w zawieszeniu to wiedzą, że w przypadku jakiegokolwiek wykroczenia od
razu idą do więzienia).
Poważną przeszkodą w sumiennym wykonywaniu obowiązków jest nadużywanie alkoholu.
Zdarza się, że byli osadzeni wpadają w ciągi alkoholowe i przez jakiś czas nie stawiają się
do pracy. Po pewnym czasie przychodzą skruszeni i znów pracują normalnie. Pracodawcy
nie wyrzucają takiego pracownika.
Jeden z respondentów wspomniał historię osób, które wróciły do dawnego procederu
i zaczęły kraść w nowym miejscu pracy. Zostały z tego powodu zwolnione. Wyniki badania
ilościowego potwierdzają jednak pozytywne opinie o byłych skazanych jako pracownikach,
uzyskane w toku indywidualnych wywiadów pogłębionych.
Przedsiębiorcy pytani o zachowanie w pracy osób karanych stwierdzali, że są oni na ogół
zamknięci w sobie, zachowują dystans, czasem stronią od ludzi. Jeden z respondentów
wspomniał, że zatrudniony u niego były skazany nigdy nie przychodził na spotkania
wigilijne organizowane w miejscu pracy. Osoby karane bywają mało komunikatywne,
ciężko się z nimi rozmawia. Są jednak wśród nich również pracownicy towarzyscy, weseli,
lubiani przez współpracowników. Na ogół to ludzie młodzi, którzy odbywali krótkie kary.
Część pracodawców określiło swoich pracowników jako osoby uległe, bezwolne, bez inicjatywy, np. kilkoro pracowników z wyższym wykształceniem wykonywało pracę sprzątaczy
i nie zamierzało szukać zajęcia zgodnego ze swoim wykształceniem. Jeden z pracodawców
opisał mężczyznę impulsywnego, zaczepnego, którego współpracownicy woleli unikać.
Wyniki badania ilościowego pokazują, że w 94% relacje byłych skazanych z innymi pracownikami były poprawne. Zdaniem pracodawców większość osób karanych (64%) prezentuje
wobec kolegów z pracy postawę towarzyską. Dalsze analizy na grupie mieszkańców
Mazowsza wykazały, że ani przynależność do określonej grupy zawodowej (pracownicy
umysłowi vs pracownicy fizyczni), ani status zawodowy (bezrobotny vs pracujący) nie
determinują w istotnym stopniu postawy wobec byłych osadzonych.
Czynnikiem istotnym, który różnicuje poziom akceptacji wobec skazanych, jest wcześniejsze doświadczenie ze skazanymi bądź jego brak. Podobnie rzecz ma się z przedsiębiorcami.
Ani fakt zatrudniania większej bądź mniejszej liczby pracowników, ani pozycja w firmie
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(właściciel vs osoba odpowiedzialna za zatrudnianie) nie decyduje o stopniu przychylności
wobec byłych osadzonych, a jedynie to, czy osoby badane miały już z nimi styczność.
Osoby, które miały wcześniejszy kontakt ze skazanymi mają wobec nich istotnie częściej
przychylne zdanie. Pracodawcy biorący udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych
generalnie stwierdzili, że sytuacja nowego pracownika-byłego osadzonego jest znacznie
trudniejsza w porównaniu z nowym pracownikiem bez kryminalnej przeszłości. Wynika to
z faktu, iż w przypadku pierwszego z nich pracodawca nierzadko zakłada a priori, że może
to być zły, nieuczciwy pracownik, podczas gdy w przypadku drugiego nie czyni takiego
założenia.
W sytuacji zatrudnienia byłego osadzonego pracodawcy początkowo odnosiliby się do
niego nieufnie, przyglądaliby się, obserwowali jego pracę, sprawdzali, czy nic nie zginęło.
Jeśli w miejscu pracy zdarzyłaby się kradzież, to pierwsze podejrzenie padłoby na byłego
osadzonego. W sytuacji gdyby rzeczywiście coś ukradł lub nie wywiązywał się ze swoich
obowiązków, nie dostałby drugiej szansy – którą prawdopodobnie dostałby pracownik bez
kryminalnej przeszłości. Okres budowania zaufania do pracownika-byłego osadzonego
trwałby dłużej niż w przypadku innego pracownika. Jednakże pracodawcy nie wykluczają,
że po takim próbnym okresie mogliby obdarzyć pracownika-byłego osadzonego pełnym
zaufaniem i wtedy jego sytuacja w pracy mogłaby stać się podobna do sytuacji pracownika
bez kryminalnej przeszłości. Badania ilościowe potwierdzają początkowy brak zaufania do
osoby karanej.
Okazuje się, że 71% przedsiębiorców – gdyby zdecydowało się na zatrudnienie karanego
– początkowo ustanowiłoby nad nim specjalny nadzór. Chociaż należy przypomnieć, że
diametralnie inne postępowanie przedsiębiorców miało miejsce w rzeczywistości. Jedynie
18% przedsiębiorców, którzy mieli doświadczenia w zatrudnianiu osoby karnej, ustanowiło
nad nią specjalny nadzór. Ostatecznie jedna trzecia przedsiębiorców chciałaby, aby inni
pracownicy wiedzieli o przeszłości kryminalnej nowo zatrudnionej osoby, a 14% z nich
chciałoby poinformować ich o tym osobiście.
Plany, oczekiwania i obawy wobec życia na wolności
Najczęściej pojawiającym się pragnieniem po odbyciu kary jest założenie rodziny lub
powrót do rodziny, znalezienie pracy, rozpoczęcie normalnego życia, odcięcie się od
okresu spędzonego w więzieniu. Zdecydowana większość zamierza po opuszczeniu
więzienia znaleźć pracę i rozpocząć normalne życie. Mężczyźni są optymistyczni w ocenie
swoich szans na znalezienie pracy, kobiety wyrażają więcej obaw, mają bardziej realistyczną ocenę sytuacji. Z badania ilościowego wynika, że prawie ⁄ osadzonych najbardziej
obawia się po wyjściu na wolność niemożności znalezienia pracy. Jednak niewiele mniej
osób (23%) nie obawia się niczego, a prawie ⁄ nie jest w stanie określić swoich obaw.
6% ogółu osadzonych wskazuje na kłopoty ze znalezieniem miejsca zamieszkania oraz na
trudności odnalezienia się w społeczeństwie. Te obawy częściej wskazują kobiety (15%) niż
mężczyźni (5−6%).
Podobnie jak w przypadku wyrażanych obaw związanych z okresem po wyjściu na
wolność, praca jest wskazywana na pierwszym miejscu w przypadku pomocy dla byłych
osadzonych. 40% badanych jako najbardziej pożądaną wskazuje pomoc w znalezieniu
pracy po opuszczeniu zakładu penitencjarnego. Dotyczy to szczególnie osób w wieku
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18−29 lat (45%). Mniej oczekiwanymi formami pomocy są kursy i szkolenia (8%), pomoc
w znalezieniu miejsca pobytu (7%) oraz pomoc finansowa w pierwszym okresie po
odbyciu kary (6%). Rozmowy (badanie jakościowe) z osadzonymi oraz z przedstawicielami
społeczeństwa wykazały, że w znalezieniu pracy mogą pomóc znajomości, rodzina oraz
posiadanie doświadczenia zawodowego i kwalifikacji (szczególnie potwierdzonych certyfikatami). Ważna jest także postawa życiowa i koncentrowanie się na przyszłości. Kobiety
w znacznie większym stopniu obawiają się przyszłości, co wynika z bardziej realistycznej
oceny swoich szans. Opowiadają one o obawach związanych:


ze znalezieniem pracy: wymaganie zaświadczenia o niekaralności, brak wykształcenia, brak doświadczenia zawodowego; kobiety uważają, że trudniej im znaleźć
pracę niż mężczyznom, którzy mogą pracować np. na budowie, wykonywać ciężkie
prace fizyczne;



z niechęcią ze strony społeczeństwa, poczuciem odrzucenia, izolacji; zdają sobie
sprawę, że ludzie boją się i potępiają zabójców i obawiają się, że z powodu
kryminalnej przeszłości będą utożsamiane z tą grupą przestępców;



z brakiem akceptacji ze strony współpracowników;



z trudnościami z przystosowaniem się do życia na wolności, nadążaniem za
zmieniającym się światem, załatwianiem codziennych spraw;



z ponownym popełnieniem czynu karanego i powrotem do więzienia.

Mężczyźni są bardziej pewni siebie, uważają, że bez problemu znajdą pracę. W ich wypowiedziach pojawiają się jednak obawy dotyczące życia prywatnego, uzależnienia od alkoholu
oraz powrotu do więzienia. Deklaracje o braku potrzeby pomocy po wyjściu na wolność
wyraża 14% ogółu osadzonych. Podobne opinie od osadzonych były uzyskiwane podczas
rozmów. Wynika z nich, że po opuszczeniu zakładu generalnie więźniowie nie liczą na
pomoc jakichkolwiek instytucji. Są zdania, że będą musieli radzić sobie sami i że na wolności
będzie trzeba tak samo „walczyć o swoje”, jak w zakładzie karnym. Respondenci uważają, że
obecnie państwo nie pomaga byłym więźniom i że trzeba samemu znaleźć pracę.
Mimo takich opinii wymieniali najważniejsze potrzeby osób opuszczających zakład karny;
pomoc finansową na start, znalezienie pracy oraz miejsca, w którym można mieszkać.
Rozmówcy widzieli także potrzebę stworzenia miejsca, do którego osoba wychodząca
z więzienia mogłaby się zgłosić w celu ułatwienia jej znalezienia pracy; osadzeni wykazali
zainteresowanie taką ofertą. Jednocześnie zgłosili postulaty utworzenia bezpłatnej infolinii
oraz uzyskiwania w zakładzie penitencjarnym adresu miejsca, w którym mogą uzyskać
pomoc po jego opuszczeniu. W badaniu ilościowym zdecydowana większość osadzonych
(86%) deklarowała, że po odbyciu kary i opuszczeniu zakładu karnego będą poszukiwali
pracy: 75% – „zdecydowanie tak”, 11% – „raczej tak”. Najczęściej deklaracje o poszukiwaniu pracy składały osoby w wieku 18−29 lat (93%). Mimo że 40% osadzonych oczekiwałoby
pomocy w znalezieniu pracy, 36% z nich nie zamierza nikogo o nią prosić. Prawie ⁄
poprosiłaby o taką pomoc znajomego i tyle samo wskazywało „kogoś z rodziny”. Kobiety
częściej niż mężczyźni (34% vs 7%) zwróciłyby się o pomoc do instytucji społecznych.
Połowa osadzonych zamierzających poszukiwać pracy po odbyciu kary za największą
przeszkodę w jej zdobyciu uznaje fakt, że byli karani. Co dziesiąty wskazuje brak zawodu
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i kwalifikacji. ⁄ badanych nie potrafiła zidentyfikować barier ograniczających znalezienie
zatrudnienia. Jedynie 5% wskazało czynniki zewnętrze (brak pracy w miejscowości,
w której zamierza przebywać były osadzony po odbyciu kary) jako przeszkodę w znalezieniu pracy. Większość osadzonych wyrażających chęć zatrudnienia po odbyciu kary
deklarowała, że będzie poszukiwała jakiejkolwiek pracy (53% ogółu, 74% kobiet). Mniej niż
⁄ wskazywała, że będzie poszukiwała pracy zgodnej z kwalifikacjami, a 11% stwierdziło,
że nie ma żadnego wykształcenia zawodowego. 8% osadzonych zamierzających szukać
pracy twierdzi, że nie dostrzega żadnych przeszkód w jej znalezieniu. Ponad ⁄ osadzonych
(35%) deklarowała, że po opuszczeniu zakładu karnego będzie mieszkała we własnym
mieszkaniu. Prawie tyle samo badanych planuje zamieszkanie u rodziców (33%), a niecała
⁄ – u rodziny (15%). W porównaniu z mężczyznami kobiety częściej planują zamieszkanie
„u rodziny” (31% vs 17% mężczyźni) niż „u rodziców” (20% vs 34% mężczyźni).
Psychologiczne uwarunkowania aktywności zawodowej – wyniki badań
Wyniki badań jakościowych ujawniły, że ludzie posługują się stereotypem osoby karanej
jako „więźnia-kryminalisty”. Dotyczyło to w szczególności osób, które nie miały doświadczeń
w kontaktach z byłymi osadzonymi. Posługiwanie się stereotypem powoduje skłonność do
wykorzystywania gotowego wzorca przy ocenie byłych osadzonych. Taki sposób oceniania
jest niejednokrotnie krzywdzący dla osadzonych, gdyż nie każdy z nich to „zły kryminalista”,
skłonny przy każdej okazji do łamania norm i w związku z tym nie może być obdarzany
zaufaniem. Bez wątpienia wśród byłych osadzonych znajdą się osoby, których zachowanie
będzie godne potępienia, ale będą też i takie, które są godne zaufania. Posługiwanie się
stereotypem „więźnia-kryminalisty” powoduje przykładanie tej samej miary do każdego
byłego osadzonego, co w procesie aktywizacji zawodowej tej grupy może stanowić znaczny
problem. Wysoka skłonność do wykluczania przejawiana przez społeczeństwo, w tym pracodawców, będzie powodowała spychanie byłych osadzonych na margines życia społecznego.
Akceptacja osób karanych (przynajmniej tych, które popełniły lżejsze przestępstwa)
przekracza „próg zatrudnienia”. Oznacza to, że „zwykli ludzie”, w tym pracodawcy, są
w stanie zaakceptować byłych osadzonych jako pracowników oraz współpracowników. Przy
obecnym poziomie skłonności do wykluczania, jaka występuje wśród społeczności mazowieckiej, istnieje zatem możliwość powrotu do społeczeństwa przynajmniej części byłych
osadzonych. Ale ważne jest również, aby sami osadzeni byli zainteresowani utrzymywaniem kontaktów ze społecznością, wśród której będą żyli po odbyciu kary. Fakt przynależności do określonej grupy (lub kategorii) społecznej ma ogromne znaczenie dla tego, w jaki
sposób konstruujemy obraz samych siebie oraz nawiązujemy interakcje społeczne. To,
kim jesteśmy we własnych oczach, poczucie własnej wartości i sposób traktowania innych
ludzi, jest w ogromnym stopniu pochodną naszej tożsamości społecznej. Warto zauważyć,
że nawet na poziomie formalno-prawnym nasza tożsamość definiowana jest przez przynależność: nasze dokumenty definiują nas poprzez narodowość (przynależność do wspólnoty
etnicznej), obywatelstwo (przynależność do wspólnoty politycznej), zawód (przynależność
do grupy zawodowej), nazwisko (przynależność do rodu/rodziny). Przypisywanie pewnym
kategoriom osób określonych cech dyskwalifikujących wydaje się większości ludziom
uzasadnione, naturalne i racjonalne. Szczególnie widoczne staje się to, gdy prześledzimy
różnorakie teorie, którymi posługują się ludzie w procesie piętnowania (stygmatyzacji)
i wykluczania. Osoby przejawiające potrzebę wiary w to, że świat jest sprawiedliwy, będą
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na przykład z jednej strony uważać, że osoby skazane dostały to, na co zasłużyły, ale
z drugiej strony mogą też sądzić, że ofiary przestępstw są niejako same sobie winne.
Związki wykluczania i piętnowania (stygmatyzacji) z samooceną są dwojakiego rodzaju.
Z jednej strony mamy do czynienia z perspektywą osób wykluczanych, z drugiej zaś
z perspektywą osób wykluczających. Z punktu widzenia osoby mającej poczucie
odrzucenia mogą pojawić się konsekwencje związane z różnymi sposobami radzenia
sobie z odrzuceniem. Pierwszą, najprostszą, choć psychologicznie niezwykle kosztowną,
strategią jest ukrywanie piętna, co w przypadku osób skazanych jest stosunkowo proste
(nie jest to cecha widoczna gołym okiem, o ile nie towarzyszą jej znaki charakterystyczne
dla subkultury więziennej).
Psychologiczne koszty ukrywania piętna to, poza kosztami zdrowotnymi związanymi
ze stresem, trudność w nawiązywaniu relacji społecznych, szczególnie tych, w których
informacje mogące prowadzić do wykluczenia mogłyby zostać ujawnione.
Inną możliwością jest potraktowanie bycia odrzuconym jako obronnej atrybucji – możliwe
jest to, że osoby wykluczone przez społeczeństwo będą faktem wykluczenia tłumaczyć
wszystkie niepowodzenia, które staną się ich udziałem, co utrudni lub uniemożliwi im
jakiekolwiek działania prowadzące do powrotu do społeczeństwa. Możliwe jest też
wykluczenie pozostałych członków społeczeństwa i zamknięcie się we własnej kategorii.
Zauważmy, że istnienie subkultury więziennej może być interpretowane w taki właśnie
sposób – przestępcy są odrzucani przez społeczeństwo i w odpowiedzi, radząc sobie z tym
faktem, silniej wiążą się z własną grupą, odrzucając pozostałych. Znamienny jest tutaj
sposób nazywania (zapewne już nieaktualny) członków subkultury więziennej „ludźmi”,
podczas gdy dla strażników i reszty społeczeństwa zarezerwowane były inne, „nieludzkie”
określenia.
Jednym z interesujących aspektów kontaktów z osobami wykluczonymi (piętnowanymi)
są tak zwane kłopotliwe momenty, czyli wchodzenie z nimi w interakcję. Wielu ludzi
odczuwa lęk przed realnym bądź wyimaginowanym zagrożeniem, które może wiązać
się z kontaktem z osobami wykluczonymi. W sytuacjach takiego kontaktu, szczególnie
z przedstawicielami grup niezbyt licznych, bądź takich, z którymi spotykamy się rzadko
lub wcale, może pojawić się poczucie niepewności, związane z brakiem gotowych planów
zachowania się w takiej sytuacji. Możliwe jest też pojawienie się wrogości i tym silniejsza
reakcja odrzucenia. Warto w tym miejscu wspomnieć o samospełniającej się naturze
wykluczenia – osoby usunięte z kategorii własnej są przez wykluczających traktowane
w inny sposób niż niewykluczeni. Spotykają się z lękiem, amplifikacją ambiwalencji,
zakłopotaniem ludzi w kontakcie bezpośrednim, wreszcie – z wrogością i agresją. Mówiąc
najkrócej, otrzymują wyraźny komunikat o tym, że zostali wykluczeni z pewnej wspólnoty.
Taka sytuacja wymaga od nich strategii radzenia sobie z byciem wykluczonym, co powoduje, że koło się zamyka.
Charakterystyka i wewnętrzne zróżnicowanie osadzonych pod względem cech psychologicznych i umiejętności społecznych – wyniki segmentacji
Wyniki segmentacji dokonanej przy użyciu analizy hierarchicznej (Hierarchical Cluster
Analysis) pokazują, że osadzonych (n = 1416) można podzielić na pięć różniących się
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od siebie podgrup, które są wewnętrznie spójne. Kryteriami podziału osadzonych były
następujące ich cechy:


umiejscowienie kontroli,



ekstrawersja,



neurotyczność,



ugodowość,



sumienność,



otwartość,



poziom gniewu,



brak skłonności do uprzedzeń,



umiejętności autoprezentacji,



umiejętności emocjonalne,



zaawansowane umiejętności społeczne,



umiejętności alternatywne wobec agresji,



umiejętności kontroli stresu,



umiejętności planowania.

Wyodrębnione segmenty przeanalizowano pod kątem psychografii oraz demografii, czego
wynikiem było nadanie im następujących nazw:


segment 1 – „podwładni”,



segment 2 – „wycofani”,



segment 3 – „nieprzystosowani”,



segment 4 – „samodzielni”,



segment 5 – „dyplomaci”.

Najliczniejszym segmentem osadzonych są „nieprzystosowani”. Kolejną niemal równie liczną grupą są „podwładni”. Obie grupy stanowią łącznie 53% osadzonych. W związku z tym
programy wsparcia, których beneficjentami są byli osadzeni, powinny w szczególności
uwzględniać potrzeby obu tych grup.
W świetle cech psychologicznych i częstotliwości wykorzystywania umiejętności społecznych różnice między segmentami są następujące:
Podwładni


Segment „podwładni” charakteryzuje się relatywnie dużą podatnością na wpływy
zewnętrzne (zewnątrzsterowność).



Osoby te charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem gniewu. Inne charakterystyki emocjonalne lokują się na przeciętnym poziomie (w granicach średniej dla
całej badanej grupy).

549

550

NOWA DROGA



PODRĘCZNIK DLA PRACODAWCÓW

Umiejętności społeczne „podwładnych” lokują się na średnim poziomie (nie
odbiegają od średniej dla całej badanej grupy). Osoby z tej grupy mają skłonność
do uprzedzeń.

Wycofani


Segment „wycofani” charakteryzuje silna zewnątrzsterowność; są to osoby bardzo
podatne na wpływy środowiskowe.



Osoby te charakteryzują się wysokim poziomem gniewu i neurotyczności, także
niską otwartością oraz niskim poziomem sumienności.



Jest to grupa posiadająca największe deficyty w wymiarze umiejętności społecznych.



Szczególnie niskie wyniki uzyskują w wymiarach kontroli agresji i stresu. Skłonność
do uprzedzeń plasuje się u nich na średnim poziomie.

Nieprzystosowani


„Nieprzystosowani” to segment o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli.



Pod względem charakterystyki emocjonalnej „nieprzystosowani” nie wyróżniają się
istotnie. To, co ich odróżnia od innych więźniów, to słabo rozwinięte umiejętności
społeczne. Po „wycofanych” jest to grupa posiadająca największe deficyty w tym
wymiarze. Skłonność do uprzedzeń plasuje się u nich na średnim poziomie.

Samodzielni


Segment „samodzielni” jest w największym stopniu wewnątrzsterowny
i ekstrawertyczny.



Są to osoby o niskim poziomie gniewu i neurotyczności. Uzyskują wysokie wyniki
w wymiarze otwartości i sumienności. Słabiej natomiast wypadają pod względem
ugodowości.



Osoby z segmentu „samodzielni” uzyskują ponadprzeciętne wyniki pod względem
umiejętności społecznych. Nie są też skłonne do uprzedzeń.

Dyplomaci


Osoby z segmentu „dyplomaci” uzyskują przeciętne wyniki w wymiarze umiejscowienia kontroli (prawdopodobnie w zależności od sytuacji ich postępowanie jest
dyktowane okolicznościami zewnętrznymi lub własnymi przekonaniami).



„Dyplomaci” uzyskują wysokie wyniki w wymiarach ekstrawersji, sumienności
i otwartości, natomiast przeciętne w odniesieniu do poziomu gniewu, neurotyczności i ugodowości. Osoby z tego segmentu uzyskują wysokie wyniki w wymiarze
umiejętności społecznych. Skłonność do uprzedzeń plasuje się u nich na średnim
poziomie.

Kobiety


Relatywnie wysokie wyniki w tej grupie uzyskiwano w wymiarze poziomu gniewu
i neurotyczności. Pozostałe charakterystyki psychograficzne lokują się na średnim
poziomie. Ocena umiejętności społecznych wśród kobiet plasuje się nieznacznie
powyżej średniej (dobre wyniki pod względem planowania oraz kontroli agresji
i stresu, nieco gorsze pod względem zaawansowanych umiejętności społecznych).
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Skłonność do uprzedzeń plasuje się u nich na przeciętnym poziomie. „Dystans”
pomiędzy wyodrębnionymi segmentami osadzonych przez pryzmat ich charakterystyki psychograficznej dobrze obrazują mapy będące wynikiem analizy
korespondencji.

Uwarunkowania psychologiczne sprzyjające długotrwałemu utrzymaniu pracy i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
Aktywizacja zawodowa byłych osadzonych ma zasadniczo dwa aspekty. Po pierwsze, społeczeństwo musi akceptować byłych osadzonych przynajmniej w takim stopniu, aby dać im
możliwość powrotu do pracy zawodowej. Po drugie, sami osadzeni muszą być zdolni do jej
znalezienia, a następnie sumiennego wykonywania i długotrwałego utrzymania. Kolejnym
krokiem było zbadanie tego, na ile osadzeni różnią się od osób, które potrafią utrzymać
pracę lub ją organizować, jak czynią to przedsiębiorcy. Przyjęto założenie, że aktywizacja
zawodowa osadzonych będzie tym łatwiejsza, im mniejsze deficyty będą oni przejawiać
wobec takich osób. Z drugiej strony wzrost szans na pozytywną aktywizację zawodową
byłych osadzonych przyniesie niwelowanie tych deficytów za pomocą odpowiednio
zaprojektowanych kursów.
W badaniach podjęto próbę wewnętrznego zróżnicowania osadzonych pod względem
profilu psychologicznego – poziomu nasilenia wybranych cech psychologicznych i częstości
wykorzystywania umiejętności społecznych. Po dokonaniu analizy segmentacyjnej
porównano wyniki każdego z segmentów do wyznaczonych norm: „lojalnych pracowników” (praca najemna) i przedsiębiorców – „zwycięzców” (prowadzenie własnej działalności gospodarczej).
Profil psychologiczny Podwładnych porównano z profilem psychologicznym Lojalnych
pracowników – osób, które są nastawione na długotrwałe utrzymanie pracy. Okazuje się,
że Podwładni w porównaniu do lojalnych pracowników są:


rzadziej wewnątrzsterowni,



rzadziej otwarci na doświadczenia,



częściej skłonni do uprzedzeń,



rzadziej skłonni do gniewu,



potrafią częściej kontrolować odczuwany stres.

Częstotliwość wykorzystywania umiejętności społecznych przez „podwładnych” jest
porównywalna z poziomem wykorzystania tych umiejętności w grupie „lojalnych
pracowników”. Profil psychologiczny „podwładnych” wskazuje na to, że w porównaniu
z pracownikami lojalnymi będą oni:


częściej skłonni do szukania przyczyn swoich doświadczeń życiowych poza sobą, co
może przekładać się na brak podejmowania działań służących rozwiązaniu danego
problemu;



rzadziej skłonni do podejmowania działań służących zmianie ich sytuacji życiowej
(np. przekwalifikowanie się i dostosowanie swoich kompetencji do obecnych
potrzeb rynkowych);
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częściej skłonni do „zamykania” się w obrębie własnej grupy (np. bezrobotnych,
karanych), przy jednoczesnej tendencji do wykluczania osób niepasujących do ich
grupy. Mogą to być, na przykład osoby pracujące, lepiej wykształcone, takie, które
mogłyby im realnie pomóc;



rzadziej skłonni do odczuwania gniewu i stresu, jednak określony normą przez
„lojalnych pracowników” poziom gniewu wśród „podwładnych” może być zbyt
niski do odpowiedniego ich funkcjonowania w organizacji.

Ze względu na podobny poziom wykorzystania umiejętności społecznych przez „podwładnych” i „lojalnych pracowników” można stwierdzić, że osadzeni z tego segmentu są
zdolni do osiągania swoich celów lub określonych wyników w sytuacjach społecznych, czyli
podczas kontaktów w pracy i poza nią.
W sytuacji porównania „podwładnych” do przedsiębiorców („zwycięzców”) pod względem
rozpatrywanych cech różnice są jeszcze bardziej widoczne. Oprócz deficytów zdiagnozowanych u „podwładnych” w sytuacji porównania ich do „lojalnych pracowników”,
„podwładni” w porównaniu z przedsiębiorcami:


rzadziej charakteryzują się ugodowością,



częściej charakteryzują się neurotycznością,



rzadziej wykorzystują zestaw umiejętności społecznych.

Profil psychologiczny „podwładnych” wskazuje na to, że w porównaniu z przedsiębiorcami
będą oni częściej skłonni do przejawiania egoistycznych zachowań, przy częstszym braku
zaufania i ustępliwości. W sytuacji porównania „podwładnych” do przedsiębiorców pod
względem rozpatrywanych cech różnice są jeszcze bardziej widoczne. Oprócz deficytów
zdiagnozowanych u „podwładnych”, w sytuacji porównania ich do „lojalnych pracowników”, „podwładni” w porównaniu z przedsiębiorcami:


rzadziej charakteryzują się ugodowością,



częściej charakteryzują się neurotycznością,



rzadziej wykorzystują zastaw umiejętności społecznych.

Profil psychologiczny „podwładnych” wskazuje na to, że w porównaniu z przedsiębiorcami
będą oni:


częściej skłonni do przejawiania egoistycznych zachowań, przy częstszym braku
zaufania i ustępliwości;



częściej skłonni do przeżywania negatywnych emocji (strachu, zmieszania, gniewu,
poczucia winy), przy jednocześnie większej podatności na stres psychologiczny.

„Nieprzystosowani” to segment, który w porównaniu do grupy „lojalnych pracowników”:


częściej charakteryzuje się wewnętrznym umiejscowieniem kontroli,



rzadziej charakteryzuje się sumiennością,
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rzadziej charakteryzuje się otwartością na doświadczenia,



rzadziej jest skłonny do gniewu,



rzadziej wykorzystuje umiejętności autoprezentacji, umiejętności emocjonalne
oraz zaawansowane umiejętności społeczne.

Wyniki pokazują, że „nieprzystosowani” częściej niż „lojalni pracownicy” postrzegają
swoje doświadczenia życiowe jako wynik własnych działań. Taki sposób myślenia będzie
pozwalał im na podjęcie działań służących zmianie sytuacji życiowej. Utrudnieniem w tej
grupie może być rzadziej występująca otwartość na doświadczenia. Ponadto występująca
jednocześnie rzadziej otwartość na doświadczenia i sumienność może być przeszkodą dla
„nieprzystosowanych” w ich rozwoju zawodowym.
„Nieprzystosowani”, oprócz deficytów związanych z umiejętnością autoprezentacji oraz
zaawansowanymi umiejętnościami społecznymi, są rzadziej skłonni do odczuwania
gniewu. Określony normą przez lojalnych pracowników poziom gniewu wśród „nieprzystosowanych” może być zbyt niski do odpowiedniego ich funkcjonowania w organizacji.
W sytuacji porównania „nieprzystosowanych” do przedsiębiorców („zwycięzców”) pod
względem rozpatrywanych cech największe różnice dotyczą zakresu wykorzystywania
umiejętności społecznych. W świetle norm wyznaczonych przez przedsiębiorców zakres
wykorzystywania umiejętności społecznych przez „nieprzystosowanych” jest niewystarczający do skutecznego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
„Wycofani” to kolejny z wyodrębnionych segmentów. Osadzeni zakwalifikowani do tego
segmentu, zarówno w porównaniu do grupy przedsiębiorców, jak i „lojalnych pracowników”:


zdecydowanie częściej charakteryzują się zewnętrznym umiejscowieniem kontroli,



rzadziej charakteryzują się sumiennością,



rzadziej charakteryzują się otwartością na doświadczenia,



rzadziej charakteryzują się ugodowością,



częściej są skłonni do uprzedzeń,



częściej są skłonni do gniewu,



zdecydowanie rzadziej wykorzystują zestaw umiejętności społecznych.

Wyniki pokazują, że – w świetle wyznaczonych norm – deficyty w grupie „wycofanych”
występują najczęściej wśród wyodrębnionych segmentów osadzonych. Profil psychologiczny „wycofanych” wskazuje na to, że osoby należące do tego segmentu mogą mieć
znaczne trudności w utrzymywaniu poprawnych relacji międzyludzkich, m.in. ze względu
na rzadkie wykorzystywanie umiejętności społecznych. Dodatkowo, częsta skłonność do
uprzedzeń oraz rzadka otwartość na doświadczenia osadzonych z tej grupy będą utrudniały im podjęcie działań zmierzających do zmiany swojej sytuacji życiowej.
„Wycofani” mają skłonność do twierdzenia, że dotyczące ich wydarzenia są rezultatem
zewnętrznych sił – przypadku, działań innych ludzi itp., a nie ich własnych działań. Takie
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postrzeganie rzeczywistości nie sprzyja podejmowaniu działań służących rozwiązaniu
danego problemu, np. znalezieniu pracy.
Ponadto „wycofani” rzadko charakteryzują się sumiennością, co może również utrudniać
im długotrwałe utrzymanie pracy. „Wycofani” są częściej skłonni do przeżywania negatywnych emocji (strachu, zmieszania, gniewu, poczucia winy), przy jednocześnie większej
podatności na stres psychologiczny. W związku z tym, w przypadku trudności życiowych,
mogą oni częściej i mocniej odczuwać negatywne emocje.
Osadzonych z segmentu „samodzielnych” oraz „dyplomatów” charakteryzuje szczególnie
częste wykorzystanie całego zestawu umiejętności społecznych. W tym względzie osadzeni
z obu segmentów przewyższają nawet „lojalnych pracowników”
„Samodzielni” w porównaniu do innych segmentów, oprócz częstego wykorzystywania
umiejętności społecznych, przejawiają rzadziej skłonność do uprzedzeń oraz częściej są
sumienni i wewnątrzsterowni.
„Samodzielni” mają bardzo zbliżony profil psychologiczny do przedsiębiorców („zwycięzców”). Można założyć, że przy odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, „samodzielni”
mieliby szanse na poprowadzenie własnej działalności gospodarczej z sukcesem.
Ewentualną przeszkodą może być ich wewnątrzsterowność, która jest bardziej nasilona niż
u przedsiębiorców. Powoduje ona, że odnoszone porażki są szczególnie silnie negatywnym
doznaniem, wobec czego podniesienie się z nich może być bardzo trudne.
Spośród wyszczególnionych segmentów, w aspekcie cech względnie stałych, profil
psychologiczny „dyplomatów” jest najbardziej zbliżony do profilu „lojalnych pracowników”. „Dyplomaci” w porównaniu do „lojalnych pracowników” są częściej skłonni do
uprzedzeń, natomiast rzadziej do gniewu. Pomijając te różnice, wyniki wskazują na to, że
przy odpowiednich kwalifikacjach zawodowych „dyplomaci” posiadają cechy sprzyjające
długotrwałemu utrzymaniu pracy najemnej. Ich atutem w takiej pracy może być częstotliwość wykorzystywania umiejętności społecznych, które sprzyjają dobrym relacjom
z innymi pracownikami oraz osiąganiu celów lub określonych wyników.
Grupa osadzonych kobiet w porównaniu do grupy „lojalnych pracowników”:


rzadziej charakteryzuje się sumiennością,



rzadziej charakteryzuje się otwartością na doświadczenia,



rzadziej charakteryzuje się ugodowością,



częściej charakteryzuje się neurotycznością,



częściej wykorzystuje umiejętności kontroli stresu oraz planowania.

Wyniki pokazują, że większość przebywających w jednostkach penitencjarnych kobiet
posiada wewnętrzne umiejscowienie kontroli. Pozwala to sądzić, że będą one skłonne
do znajdowania przyczyn doświadczanych zdarzeń w sobie. Taki sposób myślenia sprzyja
podejmowaniu działań służących zmianie sytuacji życiowej. Rzadziej występująca
otwartość na doświadczenia i sumienność może być przeszkodą dla kobiet w ich rozwoju
zawodowym. Ponadto kobiety są częściej skłonne do przeżywania negatywnych emocji
(strachu, zmieszania, gniewu, poczucia winy), przy jednocześnie większej podatności na
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stres psychologiczny. W związku z tym mogą one częściej i mocniej odczuwać negatywne
emocje w przypadku trudności życiowych i zawodowych.
Atutem kobiet w pracy zawodowej może być poziom wykorzystywania umiejętności
społecznych, w szczególności umiejętności kontroli stresu i planowania, pozwalających
im na osiąganie własnych celów i utrzymywaniu poprawnych relacji społecznych. Według
norm wyznaczonych przez przedsiębiorców, obecny zakres wykorzystywania przez kobiety
umiejętności społecznych jest niewystarczający do skutecznego prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. Ponadto w obszarze cech względnie stałych, profil psychologiczny kobiet w znacznej mierze odbiega od profilu przedsiębiorców.
Propozycja programów wsparcia dla byłych osadzonych
Jednym z podstawowych założeń projektu jest to, że znaczna część zachowań przestępczych wynika z deficytów umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Deficyty te dotyczą sfery poznawczej, emocjonalnej i zachowania. Programy aktywizacji
zawodowej grup doświadczających wykluczenia społecznego są często mało skuteczne,
gdyż nie uwzględniają stylu życia odbiorców, deficytów podstawowych umiejętności
emocjonalnych i społecznych oraz zniekształceń poznawczych. Czynniki te zarówno
utrudniają właściwe zrozumienie celów i treści zajęć aktywizacyjnych, jak i zastosowanie
wyuczonego materiału w praktyce życiowej. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach
Projektu wskazały deficyty umiejętności psychospołecznych, występujące u skazanych na
kary pozbawienia wolności.
Odniesienie tych wyników do wcześniej sporządzonych charakterystyk „lojalnego pracownika” i „przedsiębiorcy zwycięzcy” pozwoliło na przygotowanie programu szkoleniowego,
ukierunkowanego na specjalne potrzeby aktywizacyjne byłych więźniów. Dzięki temu,
byli więźniowie mogą rozpocząć proces zmiany, podejmując wysiłek polegający na
uzupełnieniu swoich deficytów, pokazanych na profilach skutecznych pracowników lub
przedsiębiorców. Założono także, że podstawową kwalifikacją jest motywacja do zmiany
i to zmiany przeprowadzanej samodzielnie, a tylko wymodelowanej i zapoczątkowanej
podczas szkolenia aktywizującego uczestników.
Odpowiednim podejściem teoretycznym dla zapoczątkowania zmiany zachowania jest
krótka interwencja poznawczo-behawioralna, prowadzona w formie treningu umiejętności, obejmująca takie instrumenty wsparcia, jak: autodiagnoza, trening umiejętności
pracowniczych, trening zastępowania agresji (włączający przestrzeganie reguł i respekt dla
prawa), poradnictwo psychospołeczne, asystent rodzinny, krótka interwencja dotycząca
nadużywania alkoholu. Uwzględniając wyniki badań skuteczności krótkich interwencji
WHO (które wykazują, że skuteczność interwencji niejednokrotnie maleje wraz z jej
wydłużaniem) założono, że do ukończenia programu wystarcza odbycie 10 godzin treningu, z zastosowaniem co najmniej trzech instrumentów wsparcia.
Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osadzonych
Profil socjo-demograficzny osób, które opuszczą zakłady penitencjarne jest zdecydowanie
bliższy grupie osób deklarujących pogorszenie się swojej sytuacji materialnej, obawiających się o swoją pracę lub też często pozostających bez pracy. Zatem byłym osadzonym nie
tylko przyjdzie stawić czoło piętnu osoby karanej, ale także konkurentom bez przeszłości
kryminalnej szukającym pracy tak jak oni. Poza czynnikami społecznymi i ekonomicznymi
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istotne dla aktywizacji osób karanych jest ich nastawienie do poszukiwania pracy oraz
poziom kompetencji zawodowych i społecznych.
Sami osadzeni wydają się być zmotywowani do poszukiwania pracy i optymistycznie
nastawieni do jej znalezienia.
Większość osadzonych, bo 86% zamierza szukać pracy zaraz po opuszczeniu jednostki
penitencjarnej – trzy czwarte z nich jest szczególnie zdeterminowanych w tej kwestii.
Ponadto dwie trzecie osadzonych jest przekonanych, że znajdzie pracę w ciągu jednego
miesiąca lub nawet szybciej. W świetle kompetencji osadzonych, sytuacji ekonomicznej kraju
oraz częstych problemów z nadużywaniem alkoholu ich przewidywania wydają się nader
optymistyczne. Jakiekolwiek doświadczenie zawodowe posiada 84% osadzonych, chociaż
zaraz przed osadzeniem odsetek bezrobotnych w tej grupie był jeszcze wyższy i wynosił 34%.
Dodatkowo 16% osadzonych nie miało wcześniej żadnego doświadczenia zawodowego.
Osadzeni, po części zdają sobie sprawę, że znajdują się w gorszej sytuacji niż osoby
niekarane. Co drugi osadzony uważa, że fakt bycia karanym może utrudnić mu w największym stopniu znalezienie pracy. Dla 11% badanych największą przeszkodą jest brak
kwalifikacji zawodowych. Osadzeni praktycznie nie wspominają o swoich problemach
z nadużywaniem alkoholu. Jednak wyniki badań przeprowadzonych wśród osób, które
miały styczność w swoim życiu prywatnym i zawodowym z byłymi osadzonymi pokazują,
że jest to znaczny problem. Na częste nadużywanie alkoholu przez byłych osadzonych
wskazuje 58% pracodawców i 47% mieszkańców z terenu Mazowsza.
Eksperyment przeprowadzony w jednostkach penitencjarnych pokazuje, że osadzeni
w podobnym stopniu znają reguły funkcjonowania społecznego, co niekarani i w podobny
sposób postrzegają zachowania niezgodne z tymi normami. Pomimo to przekroczyli oni
te normy. Jedną z przyczyn, dla których osoby przekraczają ustalone normy może być
nieumiejętność stosowania społecznie przyjętych wzorców zachowań służących osiąganiu
własnych celów. W związku z tym można twierdzić, że osadzeni popadli w konflikt
z prawem nie dlatego, że nie mieli określonych sprawności zawodowych, ale ze względu
na deficyty w umiejętnościach sprzyjających budowaniu stabilnych relacji z otoczeniem
społecznym czy pracodawcą.
Zatem alternatywne podejście, zaprezentowane w niniejszym projekcie wydaje się co
najmniej na równi ważne jak wspomniane podnoszenie kompetencji zawodowych.
Osadzeni to grupa niejednorodna pod względem wspomnianych cech odpowiadających za
budowanie prawidłowych relacji społecznych, wspierających zdolność do długotrwałego
utrzymania pracy lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Z jednej strony istnieje grupa osadzonych charakteryzująca się znacznymi deficytami,
które będą im utrudniać prawidłowe funkcjonowanie tak w pracy, jak i w społeczeństwie.
Z drugiej – są osadzeni dysponujący odpowiednimi „narzędziami” do uzyskiwania satysfakcjonujących wyników w obu tych obszarach. To, ile osób z tej grupy w rzeczywistości
zaadaptuje się do życia na wolności, m.in. także przez podjęcie pracy czy też założenie
własnej firmy, będzie zależało w dużej mierze od wartości, jakimi się te osoby kierują.
Należy pamiętać, że wyposażenie psychologiczne człowieka w odpowiednie cechy
sprzyjające aktywności zawodowej czy umiejętność poruszania się w społeczeństwie jest
tylko potencjałem, któremu można nadać określony kierunek.
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Do względnie pozytywnych zjawisk zidentyfikowanych w badaniu można zaliczyć fakt, że
osadzeni charakteryzują się umiarkowaną skłonnością do wykluczania. Przeciętny poziom
tej cechy u osadzonych pozwala przypuszczać, że są oni w pewnym stopniu zdolni do
otwarcia się na kontakty z innymi grupami społecznymi, np. takimi, które potencjalnie
mogą im pomóc.
Eksperyment przeprowadzony w jednostkach penitencjarnych wykazał, że osoby karane
nie różnią się od osób niekaranych pod względem przejawianego zaufania w sytuacjach
wymagających współpracy. Analogiczne przeniesienie wyników eksperymentu na realia
pracy zawodowej pozwala zatem sądzić, że osadzeni mogą równie dobrze trzymać się
zasad współpracy jak osoby niekarane. Potwierdzają to zresztą wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców, którzy mieli doświadczenie w zatrudnianiu byłych
osadzonych. W ocenie 94% takich osób byli osadzeni utrzymywali co najmniej poprawne
relacje w pracy z pozostałymi pracownikami. Ponadto ich wyniki pracy w znaczniej
większości oceniane były pozytywnie (90%).
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5. Jak pozbyć się obaw
przed zatrudnieniem
byłego więźnia?
Pozbycie się obaw przed zatrudnieniem byłego więźnia nie jest proste, ale nie niemożliwe.
Wynika bowiem z przekonania o możliwości zmiany wewnętrznej, która może się dokonać
w osobie opuszczającej ośrodki penitencjarne.
Potwierdzają to rozważania uczestników badania focusowego przeprowadzonego w Lublinie194 w zakresie zatrudniania osób młodocianych po odbyciu kary pozbawienia wolności.
Wypowiedzi przedsiębiorców miały charakter deklaracyjny (teoretyczny, fakultatywny) nie
zaś obligatoryjny, a konkretyzacja zatrudnienia zależna byłaby od wielu czynników.
W dyskusji przewijały się następujące stwierdzenia:


możliwe jest zatrudnienie osób młodych (do 24 roku życia), którzy powracają z zakładów karnych po odbyciu kary pozbawienia wolności, przy pracach „prostych”,
nie wymagających kwalifikacji, np. utrzymywanie terenów zielonych (koszenie
trawy itp.), prace w budownictwie;



możliwe jest zatrudnienie osób powracających z zakładów karnych, ale nie na
wszystkich stanowiskach, po odbyciu szkolenia albo po zarekomendowaniu ich
przez osobę godną zaufania;



możliwe jest zatrudnienie młodocianych więźniów, gdyż – tak jak w przypadku
innych osób – mogą się oni sprawdzić (lub nie) na stanowisku pracy;



możliwe jest zatrudnienie osób powracających z zakładów karnych, przy czym
w stosunku do takich osób wskazany byłby zwiększony nadzór;



możliwe jest zatrudnienie osób skazanych, gdyż mają one większy problem ze
znalezieniem pracy niż inne osoby;

194 Na potrzeby niniejszego raportu przeprowadzono pięć osobnych wywiadów zogniskowanych, w których
wzięli udział pracodawcy przede wszystkim z terenu powiatu lubelskiego (ziemskiego i grodzkiego). Badania
zostały przeprowadzone w lipiecu 2012 r. w godzinach południowych w pomieszczeniach przystosowanych do
prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych. W celu szybszego i łatwiejszego dotarcia pracodawców na
spotkanie wywiady zostały zorganizowane w trzech miastach: trzy wywiady zostały zorganizowane w Lublinie –
z pracodawcami mającymi siedzibę w Lublinie i w miejscowościach położonych w pobliżu Lublina; dwa wywiady
zostały przeprowadzone w mieście Bychawa i Bełżyce – z pracodawcami mającymi siedzibę w Bychawie lub
Bełżycach i w gminach położonych w pobliżu Bychawy lub Bełżyc.
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przy zatrudnianiu osób powracających z zakładów karnych istotnym będzie
fakt, czy osoba taka będzie miała odpowiednie i preferowane przez pracodawcę
kwalifikacje;



możliwe jest zatrudnienie osoby młodej po zwolnieniu z zakładu karnego, zgodnie
z twierdzeniem ,,Gdy ktoś chce pracować, to będzie pracować”, a zatem istotne
jest to, aby taka osoba chciała pracować;



część pracodawców widziałaby możliwość zatrudnienia osób powracających
z zakładów karnych, gdyż wcześniej zatrudniała takie osoby i ma w tym „przedmiocie” doświadczenie;



możliwe jest zatrudnienie osoby po odbytym wyroku, gdyż dla dużego zakładu
pracy nie jest problemem zatrudnienie dodatkowo jednej lub dwóch osób;



podjęcie pracy jest życiową szansą dla osób, które „się pomyliły”, a w związku
z tym należałoby dać im szansę; nie będzie problemu w zatrudnieniu 10 osób
w ramach projektu Nowa Droga, gdyż osobom zwalnianym z zakładów karnych
należy okazać człowieczeństwo.

W celu pozbycia się obaw przed zatrudnieniem byłego więźnia przede wszystkim należy:


przeprowadzić profesjonalny proces rekrutacji w celu jak najlepszego poznania
przyszłego pracownika;



dokonać dokładnego rozeznania kwalifikacji zawodowych przydanych na
określonym stanowisku;



można zasięgnąć opinii o danym kandydacie od innych pracodawców, organizacji
pozarządowych itp.;



postarać się dać szansę i okazać wymierną dozę zaufania;



angażować pracownika w życie przedsiębiorstwa;



doceniać nawet najmniejsze starania budując i wzmacniając poczucie własnej
wartości.

Przy tym wszystkim zaś należy pamiętać, aby nie łamać przepisów prawa.
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6. Podsumowanie
i rekomendacje zmian
systemowych
Rekomendacje stworzono przy uwzględnieniu zaleceń stworzonych przez Radę Europy,
Komitet Ministrów (Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich
Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych195.
103.3 Skazani więźniowie są wspierani w przygotowaniu projektu własnych indywidualnych planów odbywania kary.
103.4 Plany takie, tak dalece jak jest to realne, odnoszą się do:


pracy, edukacji, innych zajęć, przygotowania do zwolnienia.

Ponadto część zaleceń wynika z Poradnika opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:


stosowanie kar izolacyjnych (wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz
społeczności lokalnej zamiast odbywania kary pozbawienia wolności);



projekty kompleksowe, zakładające wsparcie społeczne, szkoleniowe i doradcze;



kursy zawodowe i programy podnoszące kompetencje społeczne organizowane
w formie grupowej;



działania resocjalizacyjne;



zatrudnienie okresowe, pozwalające na zdobycie kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego oraz umożliwiające ponowne wejście na rynek pracy;



kampanie informacyjne skierowane do pracodawców;



świadczenia rzeczowe (odzież, obuwie, pomoc w zakwaterowaniu, przejazdy);



pomoc w uregulowaniu spraw życiowych;



przeciwdziałanie bezdomności, uzyskanie uprawnień z ubezpieczenia społecznego
i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz organizacja pomocy w środowisku,
na rzecz rodzin we współpracy z instytucjami pomocy społecznej;



separacja od środowiska przestępczego196.

195 Przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów).
196 Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2009.
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7. Program szkolenia dla
pracowników działów
personalnych i kadry
zarządzającej przedsiębiorstw
RAMOWY PROGRAM 2 DNIOWEGO SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Dzień 1
godz. 8.45
Początek – rejestracja gości, przedsiębiorców, instytucji prowadzących działalność gospodarczą lub ich reprezentantów.
godz. 9.00

1
2
3
4

Wprowadzenie do tematyki szkolenia: cel, zakres i rezultaty.
Zapoznanie z założeniami projektu i całości przedsięwzięcia.
Charakterystyka osób – byłych pensjonariuszy ZK.
Zmiany w polityce HR oraz w zatrudnianiu byłych pensjonariuszy ZK.

Przerwa na lunch, kawę, herbatę.

5 Psychologia, mentalność i zachowania byłych pensjonariuszy ZK.
6 Statystyka zachowań byłych pensjonariuszy ZK.
7 Opieka prawna, wsparcie i zasady pomocy dla byłych pensjonariuszy ZK.
Zakończenie: Podsumowanie, pytania i dyskusja.
Dzień 2
godz. 8.45
Początek – rejestracja gości, przedsiębiorców lub ich reprezentantów.
godz. 9.00

1 Zalety i wady zatrudniania byłych pensjonariuszy ZK.
2 Wsparcie i pomoc prawna dla przedsiębiorców zatrudniających byłych pensjonariuszy ZK.
3 Prezentacja zawodów, w których mogą pracować byli pensjonariusze ZK.
Przerwa na lunch, kawę, herbatę.

4 Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców i pracowników działów HR.
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5 Konkretne rodzaje pomocy publicznej dla przedsiębiorców przy zatrudnianiu byłych
pensjonariuszy ZK.

6 Pozostałe formy zatrudnienia, samozatrudnienia: spółdzielnia itp.
Zakończenie: Podsumowanie, pytania i dyskusja ze specjalistami, opiekunami byłych
pensjonariuszy ZK.
PROGRAM SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA
Prowadzący: doświadczony trener (z zakresu metod rekrutacji, prawa pracy, dofinansowania zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, źródeł i procedur ich
pozyskiwania).
Liczba słuchaczy: 10−12 osób.
Liczba godzin: 16 h – 2 dni szkoleniowe.
Miejsce odbycia szkolenia: sala szkoleniowa.
Data: .............................................................
Forma prowadzonego szkolenia: wykład, warsztaty, ćwiczenia, dyskusja.
CZĘŚĆ MERYTORYCZNA SZKOLENIA
Temat: Korzyści płynące dla przedsiębiorców i społeczności z zatrudniania młodych osób
opuszczających zakłady karne.
Cele ogólne:


przekazanie wiedzy i informacji na temat możliwości zatrudniania oraz pozyskiwania dofinansowania (ulg/zwolnień) na zatrudnienie byłego skazanego w wieku do
24 roku życia;



uświadomienie uczestnikom stereotypów łączących się z pojęciem „byłego
skazanego” i ich wpływu na ich stosunek do tej grupy społecznej.

Cele operacyjne szkolenia:


uświadomienie uczestnikom roli stereotypów, którym podlegają w społeczności;



przekazanie wiedzy o możliwościach wsparcia finansowego dla podmiotów
zatrudniających byłych skazanych;



nabycie przez uczestników wiedzy związanej z pojęciami: godność, tolerancja,
stereotyp, uprzedzenie, oraz nabycie umiejętności praktycznych komunikacji
z byłymi skazanymi;



przekazanie informacji, gdzie i jakiej pomocy szukać podczas rekrutacji i zatrudniania j.w.;



prezentacja danych z badań oraz statystyk dotyczących losów byłych skazanych po
opuszczeniu ZK.
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CZĘŚĆ METODYCZNA
Przebieg szkolenia
Dzień pierwszy szkolenia
9:00 – 9:10

Rejestracja gości. Przedstawienie się trenera/szkoleniowca. Przedstawienie programu szkolenia/warsztatów. Prezentacja założeń projektu Nowa
Droga oraz całości przedsięwzięcia.

9:10 – 9:30

Przedstawienie się uczestników szkolenia.
Zawarcie kontraktu.

9:30 – 9:55

Ćwiczenie: Poznajmy się (ok. 2 minuty na osobę).
Cel: ćwiczenie jest szczególnie przydatne, gdy nie zna się jeszcze dobrze
grupy i gdy uczestnicy/czki też nie znają się dobrze nawzajem. Daje im to
możliwość nawiązania kontaktu z nieznanymi sobie osobami, co pozwala
przełamać pierwsze lody. Zapisane na kartkach i widoczne dla wszystkich
osób imiona ułatwiają wzajemną komunikację na początku szkolenia
zarówno osobie prowadzącej, jak i samej grupie.
Metoda: Gra angażująca wszystkich uczestników.
Forma: Praca w grupie.

9:55 – 10:30

Ćwiczenie: Moja tożsamość i mój stereotyp.
Cel: Zademonstrowanie roli jaką stereopizacja odgrywa w naszym życiu
i jak można ją przełamać oraz uświadomienie sobie własnych stereotypów.
Metoda: Gra angażuje wszystkich uczestników.
Forma: Praca w grupie.
Instrukcja:


Prosimy, aby uczestnicy szkolenia wybierali sobie jakąś tożsamość,
którą uznają za ciekawą (np. nauczyciel, matka, naukowiec, były
skazany, ksiądz, przedsiębiorca). Wybrane tożsamości uczestnicy
zapisują na karteczkach i przyklejają w widocznym miejscu (3 min.).



Grupa ma za zadanie zwrócić uwagę na różnorodność tożsamości
znajdujących się w grupie (2 min.).



Prosimy uczestników szkolenia o zatrzymanie się i zastanowienie jaki
stereotyp wiąże się z ich tożsamością, prosimy o wpisanie go na inną
karteczkę i przyklejenie do ubrania (5 min.).



Dzielimy grupę na 3-osobowe podgrupy, każda podgrupa ma za
zadanie omówić stereotypy wypisane na swoich karteczkach.

Pytanie: Jak się w tej chwili czuje każda z osób?
Jak wybrany stereotyp wpływa na życie osoby, która go wybrała?
(15 min.)
Zakończenie: Dyskusja (20 min.).

1 Jak Ci się podobała ta gra? Co czułeś w trakcie gry?
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2 Jak się Pan/Pani czuła, przyczepiając swój stereotyp do siebie?
3 Jak można przełamywać bądź neutralizować stereotypy?
10.30 – 10.45

Przerwa na kawę/herbatę.

10.45 – 11.00

Wykład: Charakterystyka osób – młodych pensjonariuszy zakładów
karnych.
Metoda podająca:

11.00 – 11.15



Prezentacja i omówienie wyników badań fokusowych: Raport
z badań fokusowych, Lublin, lipiec 2012, oraz założenia projektowe;



Dane z innych badań krajowych i zagranicznych, pozostałe dane
statystyczne.

Dyskusja – wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, przemyśleń. Próba
odpowiedzi na pytania:


Czy uświadamiamy sobie posiadanie własnych stereotypów wobec
byłych młodocianych skazanych?



Jak często spotykamy się w otoczeniu z młodymi osobami – byłymi
skazanymi?



Jak na nie reagujemy jako potencjalnych pracowników?

Cel: zapoznanie uczestników z podejściem do stereotypu wobec byłych
młodocianych skazanych, wykazanie jak powszechne jest zjawisko
streotypizacji oraz pokazanie, jak pozostawać obiektywnym wobec
wpływu stereotypów na nasze życie (Załącznik 3).
12.15 – 12.30

Przerwa na kawę/herbatę.

12.45 – 14.15

Wykład: Psychologia, mentalność i zachowania byłych pensjonariuszy ZK.

14.15 – 14.30

Przerwa na kawę/ herbatę.

14.30 – 16.00

Wykład: Zachowania byłych pensjonariuszy ZK po ich opuszczeniu.
Statystyka zachowań.
Metoda podająca:


Prezentacja i omówienie wyników badań fokusowych: Raport
z badań fokusowych, Lublin, lipiec 2012, Rozdział 3. Bariery w zatrudnianiu…., Punkt 3. Bariera emocjonalna;



Dane z innych badań krajowych i zagranicznych, pozostałe dane
statystyczne.

16:00 – 16.15

Przerwa na kawę/herbatę.

16:15 – 17.00

Opieka prawna, wsparcie i zasady pomocy dla byłych pensjonariuszy ZK.
Metoda podająca:


17.00 – 18.00

Opis modelu Nowa Droga oraz francuskiej metody resocjalizacji
postępowania z więźniami Próg.

Pytania i dyskusja panelowa. Podsumowanie dnia szkolenia.
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Dzień drugi szkolenia
9:00 – 9:10

Rejestracja gości.

9:10 – 9:45

Wykład: Zalety i wady zatrudniania byłych młodych pensjonariuszy ZK.
Bariery i udogodnienia w zatrudnianiu byłych pensjonariuszy ZK.
Metoda podająca:


Prezentacja i omówienie wyników badań fokusowych: Raport
z badań fokusowych, Lublin, lipiec 2012;



Diagnoza rodzajów obaw pracodawców w zatrudnianiu osób opuszczających ZK.

9:45 – 10:30

Wsparcie i pomoc prawna dla przedsiębiorców zatrudniających byłych
młodych pensjonariuszy ZK.

10.30 – 10.45

Przerwa na kawę/herbatę.

10.45 – 11.00

Prezentacja zawodów, w których mogą pracować byli pensjonariusze ZK.
Metoda podająca:

11.00 – 11.15



Dane z badań i dane statystyczne, lista zawodów;



Dostosowanie do faktycznych potrzeb na dane zawody wśród
pracodawców.

Gra symulacyjna: Rozmowa kwalifikacyjna o pracę (Załącznik: scenariusz gry).
Cel: uczestnicy w tej części szkolenia udoskonalą umiejętności pozwalające prowadzić rozmowy kwalifikacyjne w sposób nienaruszający
godności kandydata, z zachowaniem zasady niezadawania pytań
o informacje drażliwe. W efekcie wrośnie ich skuteczność naboru
personelu. Warsztaty koncentrują się wokół nabycia i/lub doskonalenia
umiejętności zachowania w trudnych sytuacjach i nabycia postaw
niedyskryminujących.
Zakończenie i podsumowanie gry: dyskusja (15 min.).

1 Jak Ci się podobała ta gra?
2 Co czułeś w trakcie gry jako kandydat (były skazany)?
3 Co czułeś w trakcie gry jako rekruter?
12.15 – 12.30

Przerwa na kawę/herbatę.

12.45 – 14.15

Warsztaty: Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców i pracowników
działów kadr – jak oceniać pracę byłego skazanego.
Cel: uczestnicy w tej części szkolenia doskonalą wiedzę i umiejętności
pozwalające dokonywać oceny okresowej i prowadzić rozmowy oceniające w sposób motywujący do dalszego doskonalenia i rozwoju. W efekcie
ocena staje się elementem i narzędziem systemu motywacyjnego
i pozwala na skuteczne zarządzanie personelem. Warsztaty koncentrują
się wokół nabycia i doskonalenia umiejętności modelowania zachowania
i postaw pracowniczych z wykorzystaniem narzędzia jakim jest ocena
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pracownicza. Zapoznanie z celami, zasadami, schematem i procedura
oceny okresowej byłego skazanego jako pracownika (Załącznik nr 4).
14.15 – 14.30

Przerwa na kawę/herbatę.

14.30 – 16.00

Wykład: Rodzaje pomocy dla przedsiębiorców przy zatrudnianiu byłych
pensjonariuszy ZK, współpraca z NGO i firmami szkoleniowymi.
Metoda podająca:

16:00 – 16.15
16:15 – 17.00



Wyniki badań fokusowych: Raport z badań fokusowych, Lublin, lipiec
2012;



Współpraca pracodawców z zakładami karnymi, aresztami śledczymi
i III sektorem oraz firmami szkoleniowymi.

Przerwa na kawę/herbatę.
Pozostałe formy zatrudnienia/samozatrudnienia: spółdzielnia socjalna itp.
Metoda podająca:


17.00 – 18.00

Przykłady praktyczne z III sektora: stowarzyszeń, fundacji itp.,
zakładających spółdzielnie dla byłych skazanych z przyuczeniem do
danego zawodu.

Pytania i dyskusja panelowa.
Podsumowanie całości szkolenia.
Ewentualnie! Pytania do zaproszonych specjalistów, psychologów
resocjalizacji, opiekunów byłych pensjonariuszy ZK i do uczestników
programu Nowa droga.
Ankieta oceniająca szkolenie – wypełniają uczestnicy.
Zakończenie.

Metody szkolenia:


miniwykład,



dyskusja,



praca indywidualna,



praca w grupach (3−4-osobowych),



warsztaty – gra symulacyjna.

Środki dydaktyczne:


laptop, rzutnik multimedialny, ekran, plansze poglądowe, arkusze papieru – kartki
A4, materiały piśmiennicze, flip-chart, flamastry, karteczki samoprzylepne oraz
inne materiały pomocnicze;



artykuły z gazet, czasopism, Internetu (dotyczące zatrudniania byłych skazanych);



trzy gotowe materiały: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – artykuł 1,
definicja godności, definicja stereotypu (Załącznik 1, 2, 3).

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki
Załącznik nr 1
(materiał do rozdania uczestnikom podczas szkolenia)
POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA
Artykuł 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i swych
prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni
postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Załącznik nr 2
(materiał do rozdania uczestnikom podczas szkolenia)
GODNOŚĆ – poczucie, świadomość własnej wartości, szacunek dla samego siebie;
honor, duma: Godność człowieka, pisarza, żołnierza itp.
(Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998)

Załącznik nr 3
(materiał do rozdania uczestnikom podczas szkolenia)
STEREOTYP – funkcjonujący w świadomości społecznej skrótowy, uproszczony
i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości odnoszący się do rzeczy, osób,
grup społecznych, instytucji itp., często oparty na niepełnej lub fałszywej wiedzy
o świecie, utrwalony jednak przez tradycję i nie podlegający zmianom.
(Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998)
O stereotypie można mówić w momencie, gdy przypisuje się identyczne cechy każdej
osobie należącej do danej grupy, bez uwzględniania istniejących w rzeczywistości różnic
między członkami tej grupy. Stereotypy pozwalają na uproszczenie naszego obrazu świata
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i wszyscy w pewnym stopniu je stosujemy. Jest to mechanizm przystosowawczy, ale tylko
wtedy, gdy stereotyp jest oparty na doświadczeniu i zgodny z rzeczywistością. Niestety
w dużej większości stereotypy wykrzywiają obraz świata i ludzi, przez co mogą być
niebezpieczne, prowadząc do dyskryminacji.
Większość stereotypów nie opiera się na rzetelnym doświadczeniu, lecz na zasłyszanych
opiniach lub na tym, co prezentują media, ponieważ świat, jest tak bardzo bogaty
w różnorodne cechy, że nie da się go ująć w tej różnorodności – pewne uproszczenia
(stereotypizacja) są konieczne, głównie ze względu na ekonomię myślenia. Świat staje się
prostszy. Większość stereotypów nie kształtuje się jednakw oparciu o osobiste doświadczenie, lecz formują one myślenie człowieka na drodze przekazu społecznego, np. rodziny,
środowiska, wychowania. Są one wytworem grupy społecznej, do której jednostka należy
i zasadniczo przez nią są przekazywane. W ten sposób wiążą się one z tradycją, nierzadko
sięgającą wielu pokoleń, co powoduje ich trwałość i utrudnia możliwość ich zachwiania.
Stereotypy są dlatego tak niebezpieczne, ponieważ nie pozwalają na przyjęcie nowej
informacji nie tylko z nimi sprzecznej, ale nawet tylko częściowo od nich różnej. Należy
jednak podkreślić, że niektóre stereotypy są głęboko wpisane w świadomość ludzką,
tworzą zbiór przekonań, które określone jednostki akceptują, nawet o tym nie myśląc, nie
uświadamiając sobie, że są to stereotypy, ponieważ nie potrafią wyobrazić sobie alternatywnej koncepcji świata społecznego.
Stereotypy tworzą uprzedzenia, które wpływają na zachowanie większości osób,
a nawet nieświadome zachowywanie się zgodnie z własnym stereotypem. Gdy uznajemy błędne przekonania dotyczące innych ludzi, nasze reakcje często powodują, że
zachowują się oni w sposób potwierdzający te błędne przekonania.

Załącznik nr 4
(materiał do rozdania uczestnikom po ćwiczeniu – ocena okresowa pracownika)
WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCYCH ROZMOWY OCENIAJĄCE
Struktura rozmowy oceniającej


Planowanie i przygotowanie rozmowy oceniającej.



Budowa dobrego kontaktu w kontekście rozmowy oceniającej.



Prezentowanie ocen i ich uzasadnienia (konstruktywna informacja zwrotna).



Ustalanie kierunków rozwoju kompetencji.



Wyznaczenie celów.



Karta oceny pracownika.



Obszary kluczowe i określanie pożądanego poziomu wyników.



Pomiar poziomu osiąganych rezultatów.



Kryteria oceny.



Motywujące przekazanie oczekiwań i obszarów oceny.

ZAŁĄCZNIKI

Zasady prowadzenia rozmów z ocenianym pracownikiem


Odwoływania się do faktów.



Konstruktywna, pozytywna i negatywna informacja zwrotna.



Komunikaty „Ja”.



Asertywność w przekazywaniu informacji.



Jednoznaczność kryteriów oceny i definicji kompetencji.



Zasada postępowania w sytuacji trudnej podczas oceniania.

Błędy popełniane podczas rozmów z ocenianym pracownikiem – jak ich unikać


Pułapki rozmów oceniających.

Ocena pracownicza jako narzędzie zarządzania, modelowania zachowań i postaw oraz
początek zmiany


Komunikacja jako budowanie relacji.



Ocena pracowników a coaching.



Informacja zwrotna jako narzędzie motywowania.



Programowanie na sukces przy wykorzystaniu komunikacji jako narzędzia wywierania wpływu.



Zasady efektywnego coachingu.

Załącznik nr 5
(materiał do rozdania uczestnikom po grze symulacyjnej – rozmowa kwalifikacyjna
o pracę)
Profesjonalna komunikacja


Pierwsze wrażenie wywoływane przez CV.



Informacje o postawie kandydata ukryte w liście motywacyjnym.



Technika 4 poziomów komunikatu – jak ją wykorzystać do rozpoznania ukrytych
intencji kandydata.



Słowa-klucze w wypowiedziach kandydata.



Znaczniki emocji w komunikacji jako wskaźniki późniejszego zaangażowania
w pracę.

Pytania


Hierarchia w rozmowie kwalifikacyjnej – kto pyta, ten ma władzę.



Profil pożądanego kandydata – i pytania skutecznie sprawdzające pożądane cechy.
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Pytania behawioralne, kompetencyjne, kreatywne, stresujące, projekcyjne,
otwarte, zamknięte.



Elementy próbek pracy w rozmowie.



Struktura otwarta vs struktura sztywna rozmowy.

Mowa ciała i psychogeografia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej


Praktyczna analiza mowy ciała kandydatów: oznaki napięcia, poczucia własnej
wartości i szacunku, godności.



Kontakt wzrokowy i aktywne słuchanie.



Aranżacja przestrzeni – wpływ na zachowanie kandydatów.



Mowa ciała rekrutera – wpływ na diagnostyczność uzyskanych danych.

Załącznik nr 6
(materiał pomocniczy dla trenera do wykorzystania podczas szkolenia)
Jakie są cechy pracodawcy/przedsiębiorcy, o którym
mówimy, że jest bez uprzedzeń?
– Jest przyjazny.
– Ma szerokie zainteresowania.
– Jest otwarty na innych ludzi.
– Nie ulega stereotypom i uprzedzeniom.
– Umie przekonywać innych.
– Potrafi zawsze bronić swojego zdania i interesu-umie słuchać innych.

Wskazówki metodyczne dla trenera
Propozycje i cele metod szkoleniowych:

1 Wykład – tak, aby uczestnik szkolenia poznał określony kontekst, dla wprowadzenia
i podsumowania większych partii materiału.

2 Dyskusja – żeby uczestnik szkolenia doświadczył rozmaitości poglądów i ocen oraz
umiał przedstawiać, bronić i korygować własne stanowisko.

3
4
5
6
7
8

Pytania i odpowiedzi – żeby uczestnik szkolenia umiał dociekać.
Gry – żeby poznawał różne strategie para-życiowe.
Granie ról – żeby uczestnik szkolenia rozumiał strukturę i dynamikę roli.
Drama – żeby uczestnik szkolenia poczuł, „przeżył na własnej skórze”.
Symulacje – żeby trenował określone umiejętności w bezpiecznym kontekście.
Analiza przypadku – żeby uczestnik szkolenia uczył się na doświadczeniach innych.

ZAŁĄCZNIKI

9 Ćwiczenia – żeby uczestnik szkolenia poprzez praktykę dochodził do sprawności
w określonej dziedzinie.
PREZENTACJE WYBRANYCH METOD AKTYWIZUJĄCYCH
Drama
Metoda dramy jest popularną metodą nauczania zaliczaną do metod aktywizujących,
ale jest stosunkowo młodą metodą pracy trenera – zwłaszcza w Polsce, gdzie pojawiła
się około 20 lat temu. Dzięki zespołowym grom dramowym uczestnik szkolenia osiąga
poczucie swobody w realizowaniu własnych zamysłów, uruchamia intuicję i wyobraźnię,
dochodzi do odkryć, które powodują jego psychiczne doskonalenie. Drama ujmuje treści
kształcenia w sposób interpretujący i łączy je z przeżyciami.
Metoda ta polega na utożsamianiu się uczestnika szkolenia z określoną postacią – trener
przydziela role poszczególnym uczestnikom, mile widziane są rekwizyty, np. tabliczki,
emblematy itp. Analizowane problemy rozwiązuje się, uczestnicząc w improwizacji, fikcji
dramatycznej. Należy podkreślić, że drama nie jest inscenizacją – tutaj role nie są przygotowane wcześniej – każdy ze swą rolą zapoznaje się dopiero w czasie szkolenia. Uczestnik
szkolenia staje się spontanicznie kimś – bohaterem części szkolenia. Drama potwierdza
opinię, że nauka umiejętności przez przeżywanie podnosi znacznie skuteczność szkolenia/
warsztatów.
Najkrócej mówiąc, drama to wejście w rolę. Wejście w rolę może przybierać dwie formy:
albo szkolony pozostaje sobą w nowej sytuacji, albo stara się być w sytuacji jakiejś postaci.
Gra Decyzyjna
Uczestnicy przyjmują różne role społeczne, takie jak: kierowników, pracowników,
klientów, bezrobotnych starających się o pracę, członków różnych organizacji lub lokalnej
społeczności. Ich zadaniem jest głównie wymiana zdań ze współgrającymi, takie przedstawienie własnego stanowiska, argumentowanie, przekonywanie, negocjowanie, aby
osiągnąć zamierzone cele, zgodnie z przydzieloną rolą. Wymaga to odpowiedniej wiedzy
i umiejętności. Między uczestnikami gry zachodzi „konflikt”, każdy chce „wygrać”. Jest
więc motywacja do działania, do zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności. Często gra
wymaga podjęcia decyzji od samodzielnego gracza lub grupy. Przykładem zastosowania
gier jest Rozmowa z kandydatami ubiegającymi się o pracę.
Rola trenera podczas gry:


trener zamiast modelować grę według własnych wizji powinien tylko obserwować
i ewentualnie doradzać (wyjątkowo wziąć udział);



powinien mieć pewną kontrolę nad przebiegiem symulacji, podtrzymując przez
wszystkie jej fazy trwania pozytywną i bezpieczną atmosferę wśród jej uczestników;



najbardziej pożądana u trenera jest postawa obserwatora, w razie potrzeby
udzielającego rad uczestnikom gry;



w trakcie symulacji trener powinien robić notatki dotyczące przebiegu zabawy,
cech jej uczestników.
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Przykłady porozumień instytucjonalnych pracodawca
– ZK/AŚ – przykład umowy trójstronnej
TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA NR ………… / 2012

Zawarta w dniu ........................ w ........................... pomiędzy: Starostą ................................
...........................................................................................................................
– Powiatowym Urzędem Pracy w .................................. ul. .........................................
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Zleceniodawcą”, (NIP .............................., REGON ..............................)
a
......................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..............................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
a
......................................................................................................................................
reprezentowaną przez: .................................................................................................
(NIP..............................., REGON ......................, EKD (PKD) ........................................)
zwanym dalej „Pracodawcą” w sprawie organizacji kursu dla niżej wymienionej osoby bezrobotnej i zatrudnienia jej po ukończonym kursie przez Pracodawcę.
.......................................................................................................................…..............
1. Zleceniodawca działając na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) powierza Wykonawcy
w konsultacji z Pracodawcą zorganizowanie i przeprowadzenie przez osoby legitymujące
się odpowiednimi kwalifikacjami (pod względem merytorycznym i dydaktycznym) szkolenie.
2. Wykonawca zorganizuje kurs p.n.: ..........................................................................
3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do przeszkolenia ............ osoby
bezrobotnej.
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4. Koszt kursu (w przeliczeniu na 1 uczestnika ) ustala się w wysokości: .....................
5. Wykonawca zorganizuje kurs i przeprowadzi egzamin końcowy w okresie: ......................
.......................... Koszty związane z ewentualną zmianą programu, przedłużeniem czasu
trwania kursu obciążają Wykonawcę.
6. Sposób zarządzania kursem:
a) opiekun ze strony Wykonawcy (kontakt): ..................................................
b) nadzór pedagogiczny ze strony Wykonawcy (kontakt): .............................
c) nadzór formalny ze strony Powiatowego Urzędu Pracy (kontakt):
Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Szkoleń: ............................. tel. .....................
Specjalista ds. rozwoju zawodowego: ............................ w. 1317.
7. W celu realizacji kursu Wykonawca zapewnia:
a) sprzęt dydaktyczny:
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
b) materiały biurowe, dydaktyczne lub sprzęt dla każdego z uczestników kursu:
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
Materiały te uczestnicy kursu otrzymują/nie otrzymują/* na własność.
c) właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny oraz przeszkolenie z zakresu bhp.
d) inne ..................................................................................................................
8. Kurs obejmuje cykle tematyczne i odpowiednią do nich liczbę godzin zgodnie z programem
kursu będącym załącznikiem do niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania list obecności oraz imiennego wykazu osób,
które ukończyły kurs.
10.
a) ustala się, że ocena końcowa kursu będzie przeprowadzona w formie: .......................
.......................................................................................................................
Wykonawca odpowiednio wcześniej powiadomi Zleceniodawcę oraz Pracodawcę o terminie przeprowadzenia oceny końcowej kursu. Przedstawiciele Powiatowego Urzędu
Pracy oraz Pracodawca zastrzegają sobie prawo uczestniczenia w ocenie końcowej.
b) Wykonawca nie przewiduje oceny końcowej z powodu ...............................................
.......................................................................................................................
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11. Każdy uczestnik kursu po jego pozytywnym zakończeniu otrzymuje świadectwo, zaświadczenie ukończenia kursu.
12.
a) Jednostka szkoleniowa na bieżąco prowadzi ewidencję obecności bezrobotnego
na kursie i zobowiązana jest informować w formie pisemnej (nie później jak 3 dni)
Powiatowy Urząd Pracy o nieobecności bezrobotnego na szkoleniu lub rezygnacji
z uczestnictwa w kursie pod rygorem odmowy zapłaty przez Powiatowy Urząd Pracy
za szkolenie bezrobotnego.
b) Jednostka szkoleniowa jest zobowiązana przekazywać do Powiatowego Urzędu Pracy
oryginał listy obecności bezrobotnych na szkoleniu za dany miesiąc w terminie do 5-go
dnia każdego miesiąca. Zobowiązana jest również do przekazywania w ciągu trzech
dni po zakończonym szkoleniu pisemnej informacji o wynikach egzaminu końcowego,
dostarczeniu zaświadczeń o ukończeniu kursu i oryginału listy obecności.
13. Warunkiem dokonania zapłaty za kurs jest:
a) spełnienie wymogów punktu 12,
b) realizacja ustaleń określonych w niniejszej umowie,
c) zapłata nastąpi przelewem na konto wykonawcy po zakończeniu każdej kategorii
i przedstawieniu faktury,
d) w przypadku braku środków Urząd zastrzega sobie możliwość zapłaty za kurs w terminie późniejszym bez ustawowych odsetek za zwłokę.
14. Wykonawca nie zobowiązuje się do refundacji kosztów dojazdów uczestników kursu na
zajęcia.
15. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązania wynikającego z tej umowy
innej jednostce bez zgody Zleceniodawcy.
16. Pracodawca zobowiązuje się zawrzeć umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na
okres co najmniej 6 miesięcy z Panem ...................................... po ukończeniu szkolenia
z wynikiem pozytywnym w terminie nie dłuższym niż 30 dni po ukończeniu kursu.
17. Pracodawca potwierdza, iż zawarcie niniejszej umowy jest równoznaczne ze zgłoszeniem
wolnego miejsca pracy dla Pana ................................... zam. ......................................,
który poprzez ukończenie kursu uzyska odpowiednie uprawnienia.
18. W przypadku nie zatrudnienia bezrobotnego w uzgodnionym terminie Pracodawca
zwróci koszty szkolenia.
19. Postanowienia z pkt. 17 nie stosuje się w przypadku odmowy podjęcia pracy przez osoby
przeszkolone lub rozwiązania zawartej umowy o pracę z winy pracownika.
20. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
21. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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22. W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony
ustalają, iż właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
23. Inne ustalenia dotyczące kursu: .......................................................................................
................................................................................................................................................
..................................................................................................................
24. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:
a) 1 egz. dla Wykonawcy;
b) 1 egz. dla Pracodawcy;
c) 1 egz. dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca

Wykonawca

Pracodawca

(Urząd Pracy)

(Jednostka Szkoląca)

(Przedsiębiorstwo)

(podpis i pieczątka)

(podpis i pieczątka)

(podpis i pieczątka)
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