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I. Nazwa produktu finalnego 

Model współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i opieki społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych z 

przedsiębiorcami na rzecz młodocianych więźniów. 

 

I. Elementy składające się na produkt finalny 

W ramach projektu innowacyjnego  opracowano w postaci podręcznika produkt finalny, czyli model współpracy oraz cztery 

produkty pośrednie, wchodzące w skład modelu.  

 

Produktem finalnym jest opracowany w formie podręcznika model współpracy przedsiębiorstw (sektor I, np. cechu 

rzemiosł, zrzeszeń pracodawców lub pojedynczych firm) z instytucją pozarządową prowadzącą Centrum Integracji 

Społecznej (sektor III), Powiatowym Urzędem Pracy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej (sektor I) w zakresie aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób do 24. roku życia opuszczających zakłady karne.  

 

Cztery produkty pośrednie wchodzące w skład modelu to:  

1. Program szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację modelu wraz ze wskazówkami 

metodycznymi do jego realizacji. Produkt w formie podręcznika. 

2. Program szkolenia dla „opiekunów wyprawy” wraz ze wskazówkami metodycznymi i technicznymi do pełnienia funkcji 

towarzysza.  Produkt w formie podręcznika. 

3. Model i schemat postępowania „Nowa Droga” dotyczący procesu aktywizacji społeczno-zawodowej i resocjalizacji 

młodocianych więźniów.  Produkt w formie podręcznika. 

4. Podręcznik dla pracodawców w zakresie zatrudniania osób młodocianych opuszczających zakłady karne wraz z 

programem szkolenia dla pracowników działów personalnych przedsiębiorstw i kadry zarządzającej.  
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II. Problem, na który odpowiada innowacja 

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z 

instytucjami pomocy i integracji społecznej i przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia młodym więźniom do 24. roku życia 

opuszczających zakłady karne, na podstawie modelu współpracy, wejścia na rynek pracy w ciągu 36 miesięcy.  

 

Projekt odpowiada na następujące problemy użytkowników oraz odbiorców innowacji: 

Podmiot Problemy 

Odbiorcy innowacji - osoby do 24 roku życia 

przebywające  w zakładach karnych i aresztach 

śledczych w całej Polsce 

·         trudność w wejściu na rynek pracy z powodu faktu 

odbytej kary; 

·         brak kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy; 

·         brak doświadczenia zawodowego 

·         kłopoty rodzinne, pozostawanie w konflikcie z 

najbliższymi, a także w wielu przypadkach, brak miejsca gdzie 

po odbyciu kary można  wrócić, 

·         niewielkie możliwości pracy w zakładzie karnym, 

·         niski poziom wykształcenia, analfabetyzm funkcjonalny 

·         problemy zdrowotne, w tym uzależnienia 
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Użytkownicy innowacji - instytucje, które mogą być 

zaangażowane w realizację zaproponowanego modelu i 

w jego ramach współpracować na rzecz pomocy 

młodocianym więźniom w powrocie na rynek pracy i do 

życia społecznego.  

·zbyt  niska efektywność współpracy publicznych i 

niepublicznych instytucji rynku pracy z instytucjami pomocy i 

integracji społecznej i przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia 

młodym więźniom opuszczającym zakłady karne wejścia na 

rynek pracy. 

· „świadczona pomoc jest niezintegrowana i niespójna, a tym 

samym mało efektywna; jeśli pomoc ma być skuteczna, 

powinna wypływać jednocześnie z wielu źródeł, dlatego 

koordynować swe działania powinny zarówno urzędy 

administracji państwowej (sądownictwo, PUP, OPS, służba 

zdrowia, policja itd.), jak podmioty społeczne, w tym 

organizacje pozarządowe i grupy wsparcia” (D. Ulikowska, 

Desk research…, 2012). 

· obawy pracodawców przed zatrudnianiem byłych więźniów - 

szczególnie z obawy przed ich wyglądem (stanowiska związane 

z obsługą klientów), możliwością powrotu na drogę 

przestępstwa a także ich potencjalną niską produktywnością 

(Plewik Mieczysław, "Raport z badania focusowego, 2012") 

 

 

Dodatkowym problemem systemowym na który wpływ ma zastosowanie innowacji jest duża liczba recydywistów 

przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Młodociani więźniowie to grupa, którą dotyka wiele 

problemów związanych z ich powrotem do życia społeczno-zawodowego, a która nie otrzymuje  dotychczas 

wystarczającego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i zmiany postaw życiowych. Świadczą o tym dane 

informujące o powrotności do zakładu karnego – w 2011 r. wyniosła ona 46% i była większa w stosunku do roku 

poprzedniego o 3 punkty procentowe (dane Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby 

Więziennej 2011). Od tego czasu poziom powrotności do zakładu karnego wynosi około 50%. Dane Ministerstwa 

Sprawiedliwości "Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o 

więziennictwie" wskazują, że problem recydywistów w tym młodych recydywistów i obciążenia przez nich systemu 

penitencjarnego w latach 2010-2012 narastał. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują, że populacja kobiet i mężczyzn 

osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych w latach 2010-2012 wynosiła odpowiednio: 

• 2010 - 80728 w tym recydywiści 34458 (42 %) 

• 2011 -  81382 w tym recydywiści 36345 (44 %) 



„Pl Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i 

społecznej młodocianych więźniów” 

 
 

 
Biuro Projektu: 20-091 Lublin,  ul. Fieldorfa 7/4 * tel/fax: (81) 524 39 66 * e-mail: biuro@postis.pl * www.postis.pl 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

• 2012-  84156 w tym recydywiści 39121 (46,4 %) 

 

W efekcie w 2012 roku recydywiści stanowili prawie połowę osób osadzonych w Polsce, co stanowi istotne obciążenie 

systemu penitencjarnego w Polsce.  Warto zwrócić także uwagę, że aż 65 tys. już skazanych czeka na rozpoczęcie 

odbywania kary bo nie ma dla nich miejsca w zakładach karnych. 

 

Do przyczyn występowania zidentyfikowanych problemów użytkowników i odbiorców innowacji zgodnie z badaniami 

wykonanymi w I fazie projektu zaliczono: 

- brak modelu integrującego działania różnych interesariuszy systemu (podmioty publiczne i niepubliczne), 

- "resortowość” działania poszczególnych podmiotów - brak całościowego spojrzenia na system udzielania pomocy osobom 

skazanym i ich rodzinom, 

- brak świadomości przedsiębiorców na temat możliwości współpracy  z aresztami śledczymi, zakładami karnymi czy 

trzecim sektorem w zakresie pomocy i zatrudniania młodocianych więźniów, 

- bariery psychologiczne przedsiębiorców związane z zatrudnieniem osób zwolnionych z zakładów karnych i aresztów 

śledczych. 

 

Korzyści ze stosowania produktu finalnego. W jakim stopniu produkt finalny jest przyczynia się w rozwiązywaniu 

problemów? 

 

Zastosowanie innowacji przyczynia się do zwiększenia kwalifikacji zawodowych, wzrostu kompetencji społecznych, a 

także zwiększenia szans na zatrudnienie młodych więźniów do 24. roku życia opuszczających zakłady karne. W wyniku 

stosowania produktu finalnego zmniejsza się liczba osób powracających do zakładów karnych po ponownym skazaniu.  

Wyniki ewaluacji fazy testowej wskazują, że dzięki objęciu innowacją grupy testowej (10 osób): 

- żaden z uczestników projektu nie został ponownie osadzony w zakładzie karnym/areszcie śledczym. W obecnie 

działającym systemie wsparcia dla więźniów około 50 % osób zwolnionych z zakładów karnych/aresztów śledczych 

zostanie ponownie skazanych. Najczęściej ponowne skazanie następuje w okresie do dwóch lat od czasu zwolnienia z 

zakładu karnego, jest to tzw. okres wysokiego ryzyka1.  

- 100 % osób objętych innowacją znalazło zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego (10 osób z 10 - stan na 20.05. 

2014), 

- 100 % uczestników projektu podniosło swoje kompetencje zawodowe w wyniku szkoleń zawodowych,  

- 100 % uczestników projektu podniosło swoje kompetencje zawodowe w wyniku praktyk u przedsiębiorców,  

 
1 Raport z badań w ramach projektu "Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

z  powodu konfliktu z  prawem"  2010, źródło : http://www.psychoprofilaktyka.pl/   
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-  ponad 70 %  uczestników rozwinęło swoje kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy oraz w życiu społecznym 

(wzrost poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania; wzrost gotowości do zadośćuczynienia osobom które 

skrzywdzili; wzrost empatii; wzrost świadomości dotyczącej wartości pracy w życiu człowieka).  

 

 

 

Rezultaty fazy testowej wskazują także, że projekt przyczynia się do optymalizacji efektywności współpracy publicznych i 

niepublicznych instytucji rynku pracy z instytucjami pomocy i integracji społecznej i przedsiębiorcami w zakresie 

ułatwienia młodym więźniom wejścia na rynek pracy. Optymalizacja ta ma następujące wymiary: 

 

Wymiar finansowy 

Stosowanie innowacji obniżyło koszty wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne z funduszy pomocy społecznej o 23 

% (zasiłki okresowe, celowe, świadczenia pieniężne na zakup żywności) - dane PCPR w Lublinie. Jednocześnie w wyniku 

stosowania innowacji 40 % byłych więźniów znajduje pracę, podczas gdy bez wsparcia jedynie 10-15 % byłych więźniów 

podejmuje legalne zatrudnienie. Ten wyższy wskaźnik zatrudnienia w wyniku zastosowania innowacji przyczynia się także 

do obniżenia długoterminowych kosztów świadczeń z pomocy społecznej dla tej grupy społecznej. 

 

Wyższa jakość działań - możliwość szybkiego zaoferowania zintegrowanego wsparcia (np. szkoleniowego, 

zatrudnieniowego, socjalnego) 

W skład Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady 

Karne i Areszty Śledcze wchodzą podmioty publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele pracodawców. Dzięki 

temu możliwa zaoferowanie integrowanego wsparcia ze strony różnych instytucji. Bez zastosowania innowacji 

zaoferowanie byłym więźniom zintegrowanego wsparcia ze strony różnych instytucji jest praktycznie niemożliwe. 

  

Indywidualizacja wsparcia dla byłych więźniów opuszczających zakłady karne 

Dzięki współpracy różnych instytucji w ramach Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej 

Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze możliwa jest szybka wymiana informacji pomiędzy 

różnymi instytucjami, co pozwala na prowadzenie działań w stosunku do byłych więźniów z uwzględnieniem różnych 

aspektów ich trudnej sytuacji (np. brak mieszkań, brak pracy, ograniczone środki pieniężne np. na wyżywienie, czynsz). 

 

 

Co nowego wnosi produkt finalny do obecnie stosowanej polityki/praktyki, co go wyróżnia od innych 

stosowanych/znanych dotychczasowych rozwiązań o podobnym charakterze ?  
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Produkt finalny projektu wprowadza do dotychczasowych działań na rzecz osób opuszczających zakłady karne dwie 

kluczowe zmiany: 

 

1. Wprowadzenie modelu współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z instytucjami pomocy i 

integracji społecznej oraz przedsiębiorcami obejmującego kompleksowy proces przywrócenia młodych więźniów do 

życia społeczno-zawodowego, minimalizujący ryzyko ich powrotu do więzienia. Model współpracy łączy w sobie 

zmianę postaw życiowych (dzięki zrealizowaniu „Nowej Drogi) ze ścieżką aktywizacji zawodowej młodych więźniów 

kreowaną z pomocą i pod potrzeby pracodawców (przełamując jednocześnie wśród nich bariery związane z zatrudnianiem 

byłym więźniów).  

 

2. Wprowadzenie metody „Nowa Droga”, uławiającej powrót młodym osobom opuszczającym zakłady karne i 

areszty śledcze do aktywności społeczno-zawodowej. Wprowadzenie tego programu to skorzystanie z dobrej praktyki, 

która z powodzeniem stosowana jest już w innych krajach Unii Europejskiej. „Nowa Droga” wypełnia znaczącą lukę w 

funkcjonującym dotychczas w Polsce modelu resocjalizacji i integracji młodocianych przestępców poprzez wprowadzenie i 

wyakcentowanie czynnika oddziaływania człowiek – człowiek, a także zwrócenie się ku wewnętrznej przemianie jednostki. 

Elementem programu jest miesięczna wyprawa młodocianego więźnia, który uzyskuje zwolnienie warunkowe, wraz 

z opiekunem wyprawy. Dzięki tego rodzaju wędrówce następuje oderwanie młodocianego skazanego od 

dotychczasowego środowiska, lepiej poznaje on samego siebie, wzmacnia swoje poczucia odpowiedzialności, uczy się 

pokory oraz zaufania sobie i innym. 

 

Analiza efektów fazy testowej w projekcie wskazuje, że zastosowanie innowacji skutkuje  pozytywnym efektem 

finansowym dla systemu finansów publicznych. Zgodnie z analizą finansową zamieszczoną w ewaluacji zewnętrznej 

projektu zastosowanie innowacji przynosi dla grupy 10 osób opuszczających zakłady karne/areszty śledcze oszczędności 

rzędu 90 000 złotych w okresie 3 lat przy przyjęciu założeń zastosowanych podczas ewaluacji zewnętrznej projektu, 

 

III. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 

 

Zgodnie ze strategią wdrażania projektu innowacyjnego do użytkownicy innowacji można zaliczyć - instytucje, które 

mogą być zaangażowane w realizację zaproponowanego modelu i w jego ramach współpracować na rzecz pomocy 

młodocianym więźniom w powrocie na rynek pracy i do życia społecznego. Instytucje te w swojej działalności mogą, zatem 

wykorzystać wypracowane produkty. Należą do nich:  

• Centra Integracji Społecznej (72),  

• Powiatowe Urzędy Pracy (379),  

• gminy i Ośrodki Pomocy Społecznej (2478),  

• Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości skupiająca 25 cechów,  
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• 1024 firmy wpisane w REGON na 10 tys. ludności, Lewiatan, Forum Pracodawców, Pracodawcy Rzeczpospolitej 

Polskiej,  

• federacje i organizacje związkowe (około 273) 

•  a także inne organizacje pozarządowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy w danym powiecie nie funkcjonuje CIS. 

 

IV. Działania / nakłady / zmiany konieczne do zastosowania/wdrożenia innowacji 

 

Produkt finalny może być stosowany w oparciu o istniejące rozwiązania prawne i finansowe.  W celu jego stosowania nie  

są wymagane żadne inwestycje w infrastrukturę techniczną, nie trzeba powoływać nowych struktur formalnych ani 

podmiotów prawnych, produkt może być bowiem wdrażany w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej.  

 

W celu wdrożenia produktu finalnego niezbędne jest podjęcie następujących działań: 

- zawiązanie współpracy pomiędzy członkami Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej 

Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze   

- współpraca pomiędzy członkami Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych 

Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze może zostać sformalizowana w formie porozumienia 

podpisywanego ze starostą/burmistrzem/prezydentem. Wzór porozumienia znajduje się w produkcie finalnym 

- przeszkolenie osób zaangażowanych w realizację modelu tj. Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-

Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze (pracownicy PUP, OPS, PCR, CIS, 

Aresztów Śledczych, Zakładów Karnych, NGO, pracodawców), opiekunów wypraw oraz przedsiębiorców, którzy mogliby 

organizować praktyki i zatrudnienie dla osób zwolnionych z zakładów karnych. 

 

Stosowanie produktu finalnego może odbywać się w oparciu o istniejące już rozwiązania finansowe: 

-  przygotowanie uczestników do wyprawy na etapie pobytu w zakładzie karnym lub areszcie śledczym odbywa się ze 

środków własnych tych instytucji - zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale XII Kodeksu Karnego Wykonawczego.  

- organizacja i przygotowanie  wypraw dla uczestników jest jedynym elementem innowacji, którzy musi być finansowany  

ze środków zewnętrznych np. w ramach  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W fazie 

testowej koszty organizacji tego elementu innowacji wyniosły dla 10 osób 144 960 zł.  

- szkolenia oraz praktyki zawodowe mogą być realizowane w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej lub też 

organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej, które mogą korzystać ze środków 

samorządowych lub środków MPIPS. 

- finansowanie zatrudnienia osoby zwolnionej z zakładu karnego u pracodawcy może odbywać się w ramach zatrudnienia 

wspieranego (środki PUP). 
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V. Dostępność produktu finalnego dla jego przyszłych użytkowników 

Produkt finalny został szczegółowo opisany w publikacji książkowej oraz zamieszczony na stronie internetowej projektu 

www.nowadroga.eu.  Produkt będzie dostępny dla przyszłych użytkowników także w formie drukowanej - wydrukowane 

egzemplarze produktu finalnego oraz produktów pośrednich (wraz z dołączoną płytą CD). Produkt będzie w takiej formie 

dystrybuowany w ramach działań upowszechniających  - łącznie  6000 sztuk. 

 

VI. Zmiany w zakresie strategii upowszechniania 

 

Jedyną zmianę jako planujemy wprowadzić do strategii upowszechniania jest poszerzenie grupy użytkowników, którzy 

zostaną poinformowani o innowacji. 

 

Zmiana typu użytkowników, którzy zostaną objęci działaniami w ramach upowszechnienia. 

W strategii wdrażania projektu innowacyjnego założono, że projekt  zostanie upowszechniony wśród następujących typów 

użytkowników: 

• Centra Integracji Społecznej, a także organizacje pozarządowe zajmujące się tematykę reintegracji społeczno-

zawodowej;  

• Powiatowe Urzędy Pracy;  

• gminy i Ośrodki Pomocy Społecznej;  

• przedsiębiorcy oraz związki pracodawców np. - Lewiatan, Lubelskie Forum Pracodawców, Pracodawcy RP,  

• federacje i organizacje związkowe; 

• przedstawiciele Służby Więziennej; 

 

Analiza przebiegu i wyników fazy testowej wskazuje, że do działań upowszechniających należałoby włączyć również 

następujące podmioty: 

• Sądy Okręgowe; 

• Sądy Rejonowe; 

• Starostwa Powiatowe; 

Włączenie tych podmiotów do działań upowszechniających jest uzasadnione tym, że współpraca ze strony sądów jak i ze 

strony starostw powiatowych jest gwarantem sprawniejszej pracy Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-

Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze. 

 

 VII. Zmiany w zakresie strategii włączania do głównego nurtu polityki 

 

W działaniach z zakresu włączania do głównego nurtu polityki nie planuje się zmian. 
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VIII. Załączniki 

Do opisu produktu finalnego należy załączyć szczegółowe opracowanie wszystkich materiałów mających się składać na ten 

produkt (raporty, programy szkoleń,podręczniki itp.). Aby zagwarantować, że w przyszłości produkt będzie prawidłowo 

stosowany, należy sporządzić instrukcję stosowania produktu finalnego wraz z załączonymi materiałami. Instrukcja musi 

być każdorazowo dostosowana ich do specyfiki (może wskazywać np. informację do kogo dany materiał jest skierowany, 

jakie warunki w odniesieniu do odbiorców i użytkowników muszą być spełnione, by zapewnić prawidłowe wykorzystanie 

produktu, w jaki sposób dobierać odbiorców). Opracowując instrukcję, należy stosować klarowny i prosty język 

gwarantujący zrozumienie zasad stosowania materiałów przez przyszłych użytkowników. 
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PROJEKT „NOWA DROGA” 

Wędrówka po górach z przeszkolonym opiekunem, kursy zawodowe, praktyka i zatrudnienie na rok – to 
niektóre elementy nowatorskiego programu resocjalizacji młodocianych więźniów opracowanego w ramach 
projektu współfinansowanego z UE pt: „Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w 
zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” 

Projekt jest realizowany od 21.05.2012 r. jako projekt innowacyjny testujący.  Partnerami w realizacji są: Areszt 
Śledczy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i 
Doradztwa Ekonomicznego w Lublinie.  Projekt powstaje przy współpracy z Archidiecezją Lubelską. 

„Nowa Droga” ma na celu poprawę sytuacji skazanych i ułatwienie im wejścia na rynek pracy po opuszczeniu 
zakładów karnych. Badania pokazują, że tylko 10 proc. tych ludzi po odbyciu kary znajduje zatrudnienie. Wielu z 
nich powraca do popełniania przestępstw. Wypracowany w ramach projektu innowacyjny model pomocy może 
być zastosowana wobec skazanych, którzy opuszczają zakłady karne lub wobec których sąd penitencjarny 
zdecydował o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary. 

Program został podzielony na cztery etapy: 

Pierwszy – przygotowawczy – prowadzony jest jeszcze w zakładzie karnym lub areszcie śledczym i obejmuje 
okres pięciu miesięcy. W tym czasie z wytypowanymi do programu więźniami pracują psycholog, wychowawca i 
doradca zawodowy. 

Drugi etap – najbardziej nowatorski – to miesięczna wędrówka skazanego po górach z odpowiednio 
przeszkolonym opiekunem – resocjalizatorem, który pracuje z tym młodym człowiekiem indywidualnie i 
przebywa tylko z nim przez 24 godziny na dobę. Uczestnik programu nagrywa relację ze swojej wędrówki, która 
potem oglądają inni osadzeni czy uczestnicy programu. Na tym etapie planowane jest zaangażowanie parafii, 
które udzielałyby im noclegu. Taka metoda resocjalizacji podczas wędrówki po górach z powodzeniem jest 
stosowna wobec młodocianych więźniów we Francji. Funkcjonuje tam pod nazwą Próg (Seuil) Autorem metody 
jest francuski pisarz i podróżnik Bernard Ollivier, który jest konsultantem w „Nowej Drodze”. Projekt adaptuje 
francuską metodę do warunków polskich. 

Trzeci etap to badania umiejętności zawodowych uczestnika i miesięczny kurs zawodowy przygotowujący go do 
pracy u przedsiębiorcy, który współuczestniczy w projekcie. Następnie skazany odbywa u przedsiębiorcy 5-
miesięczną praktykę zawodową. 

Czwarty etap obejmuje zatrudnienie go na rok w ramach zatrudnienia wspieranego, współfinansowanego przez 
Urząd Pracy. 

Czteroetapowy model nie wymaga dodatkowych środków finansowych. Jest tak skonstruowany, aby mógł być 
finansowany z kilku źródeł w ramach tych środków i funduszy, które już są w poszczególnych instytucjach 
przeznaczane na tego typu działania. Przedsięwzięcie wymaga skoordynowania i połączenia działań instytucji 
podległych różnym ministerstwom i nawiązania współpracy z przedsiębiorcami. 
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Taki model współpracy łączy w sobie możliwość zmiany postaw życiowych młodocianych więźniów z ich 
aktywizacją zawodową, która jest prowadzona z pomocą i pod potrzeby pracodawców. Jednocześnie program 
stwarza szansę na przełamywaniem barier związanych z zatrudnianiem osób karanych. 

Media o projekcie „Nowa Droga”: 

•  http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/lublin/nowa-droga-program-dla-mlodocianych-
wiezniow,1,5004828,wiadomosc.html 

•  http://www.itvl.pl/news/nowa-droga-dla-mlodocianych 
•  http://www.kurierlubelski.pl/artykul/496477,w-lublinie-bedzie-program-dla-mlodocianych-

wiezniow,id,t.html 
•  http://ekai.pl/diecezje/x50451/nowa-droge-resocjalizacji-mlodych-wiezniow-opracowano-w-lublinie/ 
•  http://ekai.pl/diecezje/lubelska/x54983/tworca-metody-resocjalizacyjnej-prog-w-lublinie/?print=1 
•  http://radioer.pl/informacje/2/19218/ 
•  http://www.kurierlubelski.pl/artykul/582609,projekt-nowa-droga-mlodzi-wiezniowie-pojda-w-

gory,id,t.html 
•  http://lublin.gazeta.pl/lublin/2029020,48724,11793430.html 
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