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Rekomendacje opracowane w oparciu o przeprowadzony warsztat konsultacyjny  

pt. „Wpływ wsparcia otoczenia osoby osadzonej w jednostce penitencjarnej na proces integracji 

społecznej osadzonego” 

 
Panel I „Rodzinne aspekty integracji społecznej osadzonych i byłych więźniów” 

 

• Readaptacja społeczna osób osadzonych i ich rodzin powinna rozpocząć się od pierwszego 

dnia odbywania kary; 

 

• Dziecko powinno mieć prawo do odwiedzania uwięzionego rodzica w odpowiednich 
warunkach oraz z odpowiednią częstotliwością;  
 

• Tworzenie sali widzeń powinno uwzględniać przyjęte w Europie normy w tym zakresie; 
 

• Dzieci powinny mieć dostęp do informacji o procedurach dotyczących wizyt, informacje 
dostosowane do ich wieku (broszury wyjaśniające procedury); 

 

• W celu zapewnienia wielowymiarowego wsparcia konieczne jest wprowadzenie porad 
konsultacyjnych i grup wsparcia dla rodzin i dzieci dotkniętych problemem osadzenia;  

 

• W celu zmniejszenia lęku należałoby zapewnić dzieciom informatory przedstawiające życie 
rodzica po drugiej stronie murów; 

 

• Warsztaty dla rodziców powinny być dostępne we wszystkich jednostkach penitencjarnych;  
 

• Organizowanie szkoleń dla wszystkich grup zawodowych mających bezpośredni kontakt  
z dzieckiem, rodziną dotkniętą problemem izolacji penitencjarnej (m. in. nauczycielami, 
pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, pracownikami pieczy zastępczej); 

 

• Organizowanie spotkań z osadzonymi rodzicami oraz pracownikami mającymi bezpośredni 
kontakt z dzieckiem, rodziną dotkniętą problemem izolacji penitencjarnej na terenie 
jednostek penitencjarnych (m. in. Nauczycielami, pracownikami socjalnymi, asystentami 
rodziny, pracownikami pieczy zastępczej); 

 

•  Organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci, których rodzic odbywa karę pozbawienia 
wolności;  
 

• Przeprowadzanie kampanii społecznościowych podnoszących świadomość w obszarze 
sytuacji dziecka, którego rodzic odbywa karę pozbawienia wolności; 
 

• Przeprowadzanie kampanii społecznościowych podnoszących świadomość w obszarze 
doświadczania rodzicielstwa za kratami; 
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Panel II „Pomoc postpenitencjarna i readaptacja społeczna osadzonych i osób zwalnianych z jednostek 
penitencjarnych” 

  
Pomoc postpenitencjarna jest nieodzownym elementem polityki społecznej, mającym istotny 
wpływ na zmniejszanie ryzyka przestępczości wtórnej a ponieważ dotyka szczególnej sfery ładu 
społecznego, należy dbać o jej rozwój i promocję  w obszarze województwa małopolskiego, przy 
szczególnym wykorzystaniu istniejącego już zaplecza specjalistycznego, ale również z dbałością  
o jej harmonijny rozwój w miastach i miejscowościach, w których nie działają jeszcze odpowiednie 
organizacje.  Wobec powyższego rekomenduję co następuje:  
 

• przeszkolić możliwie dużą grupę pracowników socjalnych z małopolski  (np. po 2 osoby  
z każdej jednostki pomocy społecznej) w zakresie zasad  i procedur przyznawania pomocy 
postpenitencjarnej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, dostępności na danym obszarze 
organizacji pozarządowych realizujących w ramach w/w Funduszu zadania na rzecz osób 
osadzonych  w zakładach karnych, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych 
oraz ich rodzin i bliskich;   

• rozważyć możliwość zorganizowania dla w/w grupy docelowej, wizyt studyjnych  
w zakładach karnych i organizacjach pozarządowych realizujących zadania z zakresu 
pomocy postpenitencjarnej z obszaru województwa, celem praktycznego zapoznania ich z 
problematyką penitencjarną, readaptacyjną i postpenitencjarną;  

• rozważyć możliwość udziału przedstawicieli pomocy społecznej woj. małopolskiego  
w ogólnopolskich szkoleniach i konferencjach specjalistycznych z zakresu pomocy 
postpenitencjarnej i readaptacji społecznej, celem wzbogacenia ich warsztatu pracy  
w nowe, cenne w tym obszarze umiejętności i relacje ze specjalistami z reprezentującymi 
inne instytucje, organizacje z całego kraju;  

• celem usprawnienia współpracy specjalistów różnych dziedzin, zorganizować serię spotkań 
informacyjnych, w których oprócz pracowników pomocy społecznej udział wzięliby 
przedstawiciele wszystkich podmiotów świadczących na mocy Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 19 września 2017r r. (Dz.U. 2019 poz. 683) realną pomoc 
postpenitencjarną, a więc: wychowawcy ZK ds. pomocy postpenitencjarnej, kierownicy 
zespołów kuratorskich dla dorosłych, specjaliści z organizacji pozarządowych zajmujących 
się pomocą postpenitencjarną;  

• do dalszej współpracy w koncepcyjnym rozwoju tego kierunku polityki społecznej zaprosić 
przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru województwa, które mają 
doświadczenie w realizacji tego typu działań, z uwagi na powierzenie im ich realizacji  
w drodze dotychczasowych i V konkursu ofert (Fundusz Sprawiedliwości – Ministerstwo 
Sprawiedliwości) ponieważ, organizacje te będą miały realny wpływ na kształtowanie 
sytuacji osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych i ich bliskich w obszarze 
województwa najbliższych latach;  

• z uwagi na małą świadomość społeczną w zakresie potrzeb i zasadności udzielania wsparcia 
byłym więźniom, rozważyć zorganizowanie serii spotkań informacyjnych dla uczniów 
małopolskich szkół, w trakcie których specjaliści różnych instytucji specjalizujących się  
w pomocy postpenitencjarnej będą wyjaśniać na czym pomoc postpenitencjarna polega  
i dlaczego jest ona tak ważna dla wszystkich uczestników ładu społecznego;  
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• wypracować pomiędzy instytucjami pomocowymi województwa metodę sprawnego 
przepływu informacji z zakresu aktualnej oferty pomocowej dla osób osadzonych i ich 
bliskich oraz osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych i ich bliskich, w tym celu można 
rozważyć, czy uprzednio wyszkolone w ramach powyższych rekomendacji osoby, mogłyby 
pełnić funkcję pracowników specjalizujących się w danym ośrodku/instytucji/podmiocie  
w pracy z tą szczególną kategorią osób  i być osobą tzw. „pierwszego kontaktu” dla 
instytucji współpracujących;   

• rozważyć możliwość przystąpienia wiosną 2020 r. jako partner, do II edycji kampanii 
społecznej pt. „Nie skazuj mnie drugi raz” mającej na celu uświadamianie społeczeństwu, 
że stygmatyzacja byłych więźniów tylko pogłębia ich problemy a samych obywateli obciąża 
dodatkowymi kosztami społecznymi recydywy;  

• rozważyć wydanie zbiorczej broszury na temat funkcjonujących punktów wsparcia dla osób 
z w/w kategorii w obszarze województwa;  

• w miastach, w których nie działają specjalizujące się w tym obszarze organizacje 
pozarządowe, rozważyć możliwość stworzenia punktów konsultacyjnych dla osób 
zainteresowanych skorzystaniem z pomocy postpenitencjarnej,  

• zachęcać pracowników socjalnych do współuczestnictwa na terenie jednostek 
penitencjarnych w spotkaniach z osadzonymi, prowadzonych przez wiodące 
w województwie organizacje pozarządowe, realizujące pomoc postpenitencjarną w ramach 
dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Życzliwość, komplementarność i fachowość 
przekazywanej osadzonym wiedzy, ma istotny wpływ na ich dalsze kroki i poczynania na 
wolności.   

 
 


