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Introducere 

 

Sprijinirea persoanelor pe cale să se elibereze dintr-o închisoare și reintegrarea socială a acestora 

constituie încă o provocare pentru serviciile sociale. În ciuda faptului că acest proces implică numeroase 

instituții și organizații dotate cu numeroase metode și instrumente, totuși, ne confruntăm cu o eficiență 

redusă a reintegrării sociale. Un deținut care a trăit în izolare trebuie readaptat social și, deseori trebuie să 

fie pregătit pentru a prelua, pentru prima dată, roluri dorite și acceptate social. Esența acestui proces este 

educarea și socializarea. Educarea ca proces de acumulare de cunoștințe, aptitudini și competențe, 

formează trăsături și abilități. Scopul socializării, cu toate acestea, este de a dobândi standardele, valorile 

și tiparele comportamentale dorite. Aplicarea eficientă a acestor procese impune o abordare 

interdisciplinară și multifațetată. 

Vi se oferă un ghid al cărui scop este de a apropia utilizarea potențialului personal al deținuților și 

potențialului social al rețelelor de colaborare, care, împreună, se vor transforma într-un proces eficient de 

readaptare a persoanelor care părăsesc instituțiile penitenciare. Modelul ABCD este un concept nou, bazat 

pe trei piloni, care se reduce la crearea unei rețele de colaborare, la relații mutuale și parteneriate pentru 

dezvoltare. Toate activitățile întreprinse în cadrul modelului ABCD se concentrează pe nevoi și resurse, 

nu pe probleme definite ca în multe alte scheme. Fiecare are un potențial cu care poate contribui la binele 

comun dintr-o anumită comunitate. Descoperirea acestor resurse poate constitui baza procesului de 

resocializare și de readaptare socială a deținuților din instituțiile penitenciare. Prin urmare, modelul ABCD 

duce la redefinirea rolului unei instituții penitenciare în cadrul procesului de readaptare socială a 

deținuților care urmează să părăsească închisoarea. 
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Deținutul statistic, adică Profilul unui “prizonier tipic” 

 

Este extrem de dificilă stabilirea unui model omogen al unei persoane care devine un criminal. Pe baza 

numeroaselor studii însă, s-a constatat că disfuncția structurii personalității afectează implicarea în 

evenimentele infracționale, dar aceasta nu este o condiție necesară. Manifestarea sa este o personalitate 

anormală, cunoscută anterior în literatură ca psihopatie și sociopatie1. În International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems (Clasificarea Statistică Internațională a 

Afecțiunilor și Problemelor de Sănătate Conexe) (ICD-10), Organizația Mondială a Sănătății recomandă 

termenul de personalitate disocială, dându-i următoarea descriere: 

• nepăsare crasă față de sentimentele altora, 

• atitudine brutală și persistentă de iresponsabilitate și nerespectare a normelor, regulilor și 

obligațiilor sociale, 

• incapacitatea de a menține relații durabile, deși nu prezintă dificultăți în stabilirea acestora, 

• toleranță foarte redusă la frustrare și prag scăzut pentru manifestarea agresivității, 

• incapacitate de a resimți vinovăția și de a profita din experiență, în special pedeapsă, 

• tendință pronunțată de a-i învinovăți pe ceilalți, 

• iritabilitate persistentă. 

 

Pe baza sistemului de diagnostic al Asociației Americane de Psihologie (APA), a fost  

definită structura personalității antisociale care, conform DSM-IV, are loc de la vârsta de 15 ani, după cum 

indică trei sau mai multe dintre următoarele: 

• nerespectarea normelor sociale în ceea ce privește comportamentele legale, 

• înșelăciune, după cum se specifică, prin minciuni repetate, folosirea de pseudonime sau înșelăciune 

pentru profit sau plăcere personală, 

• impulsivitate sau neplanificarea dinainte, 

                                                             
1 I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - między diagnozą a działaniem, 
Varşovia: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2012. 

https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Centrum%20Rozwoju%20Zasob%C3%B3w%20Ludzkich,
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• iritabilitate și agresivitate, după cum indică luptele sau atacurile fizice repetate, 

• ignorarea nesăbuită a siguranței proprii sau a altora, 

• iresponsabilitate consecventă, după cum este indicat de neadoptarea repetată a unui comportament 

profesional sau neonorarea obligațiilor financiare, 

• lipsa remușcărilor, indicate de indiferența sau explicația logică privind rânirea, maltratarea sau 

furtul de la ceilalți. 

  

Desigur, nu fiecare persoană disocială este un infractor și nu fiecare deținut are o personalitate 

disocială. Cu toate acestea, potrivit statisticilor, astfel de indivizi devin deseori perpetuatori ai 

infracțiunilor, de exemplu 50-80% dintre condamnații care execută sentințe în închisori îndeplinesc 

criteriile de tulburare antisocială de personalitate2. 

Pe baza datelor statistice, este posibilă determinarea imaginii aproximative a unei persoane private de 

libertate, care se află într-o instituție penitenciară. Având în vedere următoarele 16 categorii, este posibilă 

crearea profilului "deținutului statistic". 

 

 

Tabelul 1. Deținutul statistic, adică profilul unui “deținut tipic” din Polonia 

 

Nr.. Categorie Caracteristici 

dominante 

Descriere statistică 

I. FACTORI SOCIOGENI 

1. sex masculin Bărbații cu vârsta de până la 30 de ani 

reprezintă 41% din populația din 

penitenciare  

2. stare civilă necăsătorit necăsătorit (55,5%), căsătorit (27,9%), 

                                                             
2 ł. Barwiński, Osobowość dyssocjalna, https://psychiatria.mp.pl/zaburzenia_osobowosci/77208,osobowosc-dyssocjalna 
[acces: 04.07.2018] 
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divorțat (11,6%), văduv (5%) 

3. familie tată a unui copil 1 copil (43,6%), 2 (13,8%), 3 și mai 

mulți (6,9%) 

4. locul de reședință 

(inclusiv fără 

locuință)   

oraș cu peste 50.000 

locuitori 

sat (21,6%), oraș cu până la 20 000 

(10%), oraș peste 50.000 (32,6%), oraș 

peste 100.000 (24,1%), fără loc de 

reședință (3-4%) 

5. educație școală profesională, 

liceu sau mai puțin 

 

6. profesie învățată 56% au o profesie 

7. calificări 

profesionale 

44% nu au calificări 

8. activitate 

profesională 

67% șomeri 

II. FACTORI PSIHOGENI 

9. dependențe alcool (28,12%), 

narcotice (9,9%), 

tulburări de preferință 

sexuală (9,4%) 

Diagnoză în rândul pacienților din 

saloanele terapeutice pentru deținuții cu 

tulburări mentale nepsihotice.  

 

10. tulburări de 

personalitate 

61,7% 

11. alte tulburări de ex. retard mental 

(31,4%), inclusiv ușor 

(25,9%) și moderat 

(4,4%) 

III. STAREA DE SĂNĂTATE conform numărului de consulturi medicale și internări în 

spital 
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12. evaluare 

subiectivă a stării 

de sănătate  

Un simț al bolii foarte 

mare, incluzând peste 

67.000 de consulturi 

psihiatrice.  

Conform statisticilor, deținutul are un 

grad de preocupare foarte înalt față de 

sănătatea sa, conform numărului de 

consulturi medicale.  

13. creștere 

determinate a 

ratelor de 

îmbolnăvire 

Boli infecțioase Fiecare al 6-lea deținut a fost tratat de 

boli infecțioase, inclusiv hepatita (75%), 

boli venerice și tuberculoză precum și 

HIV/SIDA, păduchi, scabie.   

IV. FACTORI CRIMINOGENI 

14.  revenirea la 

infracțiuni 

52% sunt deținuți 

condamnați pentru 

prima dată, fiind în 

arest preventiv.  

 

15. natura 

infracțiunii 

O infracțiune comisă cu 

violență 

Jafuri, crime, abuzuri domestice 

16. dimensiunea 

pedepsei 

Până la 2 ani 60,6% dintre deținuți ispășesc o 

pedeapsă  de maxim 2 ani 

 

Sursa: I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - między 

diagnozą a działaniem, Varșovia: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2012, p. 51-52. 

Astfel, deținutul polonez mediu este un tânăr cu o sănătate precară, care a săvârșit o infracțiune 

violentă, execută o sentință de până la 2 ani, este șomer de mult timp, necăsătorit, are cel puțin un copil, 

iar înainte de detenție a locuit într-un oraș cu peste 50.000 de locuitori. 

 

Tabelul 2. Deținutul statistic, adică un “deținut tipic” în Portugalia  

Nr. Categorie Caracteristici 

dominante 

Descriere statistică 

https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Centrum%20Rozwoju%20Zasob%C3%B3w%20Ludzkich,
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I. FACTORI SOCIOGENI 

1. sex masculin Bărbații reprezintă 93,6% din populația 

din penitenciare. 32% din populație sunt 

bărbați cu vârsta cuprinsă între 30 și 39 

de ani.  

 

2. stare civilă nu există date statistice 

disponibile  

Studiile academice și științifice arată că 

majoritatea populației deținuților din 

Portugalia este necăsătorită, urmată de 

cei divorțați, căsătoriți și văduvi.  

 

3. familie nu există date statistice 

disponibile 

Studiile academice și științifice arată că 

majoritatea deținuților și a deținutelor, 

înainte de perioada de detenție, trăiau în 

concubinaj cu partenerii lor de viață.  

 

 

4. locul de 

reședință 

(inclusiv fără 

locuință)   

Nu există date 

statistice disponibile 

Majoritatea deținuților își execută 

sentințele în închisori situate în afara 

zonei lor geografice de reședință. 

Această situație este mai gravă în cazul 

femeilor (cu excepția celor care trăiesc în 

Lisabona și Porto), deoarece există doar 

două închisori pentru femei în 

Portugalia, una în Lisabona și una în 

Porto. 
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5. studii Conform datelor 

statistice (2016), dintr-

un total de 13.779 

deținuți, 10.736 

deținuți (77,92%) 

aveau studii primare 

(până la clasa a 9-a), 

iar 1.574 deținuți 

(11,42%) absolviseră 

liceul (până la clasa a 

12-a).  

Doar 462 deținuți 

(3,35%) nu știu să scrie 

și să citească.  

În 2017, 28% (aproximativ 3.700) din 

deținuți participau la cursuri pe perioada 

detenției.  

6. profesie învățată Nu există date 

statistice disponibile 

7. calificări 

profesionale 

Nu există date 

statistice disponibile 

8. activitate 

profesională 

Nu există date 

statistice disponibile 

II. FACTORI PSIHOGENI 

9. dependențe Nu există date 

statistice disponibile 

Nu există date statistice disponibile 

privind acești factori psihogeni.  

 10. tulburări de 

personalitate 

Nu există date 

statistice disponibile 



                                                                                                                      

“The Dialogue Centre - Taking Further Prisoners’ Education Projects in Using Dialogue as Preparing 
for Release”- 2016-1-RO01-KA204-024564  

 
 

 

11. alte tulburări Conform datelor 

statistice, în 2017, 275 

deținuți (2% din 

populația deținuților) 

au fost declarați 

incompetenți mental de 

către o instanță de 

judecată.   

III. STAREA DE SĂNĂTATE Conform numărului de consulturi medicale și 

tratamente spitalicești  

12. evaluare 

subiectivă a 

stării de sănătate 

Nu există date 

statistice disponibile 

Nu există date statistice disponibile 

13. creștere 

determinate a 

ratelor de 

îmbolnăvire 

Boli infecțioase Conform datelor disponibile, 4,5% din 

populația din penitenciare este infectată 

cu HIV, 1,2% are hepatită B și 10,1% 

are hepatita C.   

IV. FACTORI CRIMINOGENI 

14.  revenirea la 

infracțiuni 

Nu există date 

statistice disponibile 

 

15. natura 

infracțiunii 

Conform datelor 

statistice în 2017, 

infracțiunile legate de 

bunuri, în special 

furturi și jafuri, în toate 

formele,  reprezintă cel 

mai frecvent tip de 

Furturi de mașini (3,0%), furturi din 

buzunare (3,9%), furt prin însușirea de 

bunuri (3,7%) și jaf (3,6%).  

Atacurile reprezintă 6,8% în statisticile 

infracțiunilor portugheze, urmate de 

violența domestică cu o rată de 6,6%. 

(Sursa: Annual Report of Internal 
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infracțiune.  

Urmate de infracțiunile 

împotriva persoanelor 

(atac, violență 

domestic, amenințare 

și coerciție)  

Security – 2017, disponibil la: 

https://www.portugal.gov.pt/download-

ficheiros/ficheiro.aspx?v=9f0d7743-

7d45-40f3-8cf2-e448600f3af6) 

16. Dimensiunea 

pedepsei 

Nu există date 

statistice disponibile.  

Cu toate acestea, dat fiind că în 

Portugalia, cele mai frecvente infracțiuni  

sunt legate de bunuri, cea mai frecventă 

condamnare este între 2 și 3 ani.  

 

Tabelul 3. Deținutul statistic, adică profilul unui “deținut tipic” în România 

Nr.. Categorie Caracteristici 

dominante 

Descriere statistică 

I. FACTORI SOCIOGENI 

1. sex masculin 16 – 18 ani = 2 

18 – 21 ani = 6 

21 – 30 ani = 260 (29,05%) 

31 – 40 ani = 291 (32,51%) 

41 – 50 ani = 216 (24,13%) 

51 – 60 ani = 93 (10,39%) 

Peste 60 ani = 27 (3,02%) 

30% din populație sunt bărbați tineri cu 

vârsta până la 30 de ani  

2. stare civilă concubinaj necăsătorit (31,35%), căsătorit 

(24,07%), divorțat (6,15%), văduv 

(1,23%), concubinaj (37,17%) 
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3. familie tată a unui copil 1 copil (50,27%), 2 (18,02%), 3 și mai 

mulți (6,71%), 0 copii (25%) 

4. locul de 

reședință 

(inclusiv fără 

locuință)   

oraș peste 50 % Sat (43.24%), oraș (10%), oraș 

(56.76%) 

5. studii Școală profesională, 

liceu sau mai puțin 

Fără studii 10,16%, școală primară 

15,31%, studii gimnaziale 34,97%, liceu 

17,43%, postliceală 16,20%, studii 

universitare 5,70% 

6. profesie învățată 57,55 % au o profesie  

7. calificări 

profesionale 

42,10% nu au calificări  

8. activitate 

profesională 

42,44% șomeri  

II. FACTORI PSIHOGENI 

9. dependențe alcool (3,12%), droguri 

(3,67%), tulburări 

privind preferințele 

sexuale (1,8%) 

Diagnoză în rândul pacienților din 

saloanele terapeutice pentru deținuți cu 

boli psihice non-psihotice.  

Un mare număr de deținuți au comis 

infracțiunile sub influența alcoolului dar 

nu au fost diagnosticați ca alcoolici.  

 

 

10. tulburări de 

personalitate 

21% (9,36% dintre ei 

sunt sub tratament 

medical) 

11. alte tulburări de exemplu, retard 

mental (9%), inclusiv 

ușor (5%) și moderat 

(3%) 
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III. STAREA DE SĂNĂTATE Conform numărului de consulturi medicale și 

tratamente spitalicești 

12. Evaluare 

subiectivă a stării 

de sănătate 

Un simț al bolii foarte 

mare, incluzând multe 

consulturi psihiatrice.  

Conform statisticilor, deținutul are un 

grad de preocupare foarte înalt față de 

sănătatea sa, conform numărului de 

consulturi medicale. 

13. Creștere 

determinate a 

ratelor de 

îmbolnăvire 

Boli infecțioase Fiecare al 5-lea deținut inclus a fost 

tratat de boli infecțioase, inclusiv 

hepatită, boli venerice și tuberculoză 

precum și HIV/AIDS, păduchi, scabie.   

 

IV. FACTORI CRIMINOGENI 

14.  Întoarcerea la 

infracțiuni 

60,91% sunt deținuți 

care-și ispășesc 

pedeapsa pentru prima 

dată, fiind deținuți în 

arest; 

39.08% sunt recidiviști.   

 

15. Natura 

infracțiunii 

O infracțiune comisă cu 

violență (45,94%) 

Jafuri, crime, abuzuri în familie, viol, 

vătămări corporale  

16. Dimensiunea 

pedepsei 

Până la 5 ani 60,91% dintre condamnați ispășesc o 

sentință de până la 5 ani (15,78% dintre 

condamnați ispășesc o sentință de până 

la 2 ani) 

Principalele probleme și nevoi ale condamnaților 
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În statisticile numerelor mari, se evidențiază un individ cu o dispunere specifică a trăsăturilor, 

problemelor și nevoilor psihosociale. Prin urmare, principiul imperativ al colaborării cu persoanele private 

de libertate este principiul individualizării. Cu toate acestea, cele mai frecvente probleme ale 

condamnaților care părăsesc închisorile includ probleme legate de locuință, financiare, familiale și de 

sănătate. Procesul de readaptare a condamnaților ar trebui să ia în considerare și nevoile esențiale legate de 

aceste probleme. 

 

 

Fig. 1. Cele mai frecvente probleme și nevoi ale condamnaților 

 

Sursa: bazat pe I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia ..., op. cit., p. 53 

  

 

PROBLEME

•problemele privind locuința și lipsa de adăpost

• lipsa sau calificări profesionale reduse

• invaliditate, boli cronice

•conflicte familiale violente

•vârsta înaintată

•plăți de întreținere neplătite

•neajutorarea vieții și lipsa de competență în reprezentarea problemelor în birouri

•mame singure și eliberarea cu un copil născut și crescut într-o grădiniță în
penitenciar

• lipsa resurselor financiare, îmbrăcăminte, documente etc

NEVOI

•soluționarea situației locuințelor

• îmbunătățirea calificărilor profesionale

•activarea șomajului

• terapia dependenței, sprijin psihologic și activități psiho-corective pentru
condamnații cu personalitate imatură

• îngrijire medicală în domeniul sănătății mintale, a bolilor infecțioase și tratament
dentar

•contracararea comportamentului agresiv și violent, îmbunătățirea competențelor
psihologice și sociale
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Dintre problemele menționate mai sus, ar trebui identificate trei domenii principale de acțiune care 

vizează rezolvarea problemelor condamnaților în procesul de readaptare:  

  



                                                                                                                      

“The Dialogue Centre - Taking Further Prisoners’ Education Projects in Using Dialogue as Preparing 
for Release”- 2016-1-RO01-KA204-024564  

 
 

 

Fig. 2.  Domenii de probleme care pot fi soluționate pe perioada detenției 

 

Sursa: de completat: bazat pe I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia ..., op. cit., p. 53. 

 

Pe lângă problemele indicate în figura de mai sus, ar trebui să se țină seama și de întregul spectru al 

caracteristicilor individuale, care, adesea, cauzează dificultăți în desfășurarea activităților de reabilitare și 

readaptare. Acestea pot include printre altele: o lungă activitate infracțională, lipsa auto-criticii, 

incapacitatea de a intra în relații emoționale, dependența de alcool, lipsa sentimentului de vinovăție, 

atitudinea neglijentă față de standardele morale, lipsa de încredere în propriile abilități, stimă de sine 

scăzută, nivel mental scăzut, sugestivitate și ușor de influențat3. În general, ar trebui să distingem cinci 

factori principali care pot împiedica readaptarea socială a condamnaților: 

1. Factorul I cuprinde variabile care indică tulburări nevrotice manifestate de stima de sine scăzută, 

incapacitatea de a rezista presiunilor mediului și un nivel ridicat de anxietate. 

                                                             
3 A. Kieszkowska, Problemy readaptacyjne osób opuszczających placówki resocjalizacyjne, "Probacja", nr. 2, 2009, p. 100. 

•căsătoria

•divorțul, separarea

•recunoașterea paternității

•negarea paternității

•stabilirea pensiilor alimentare

•onorarea pensiilor alimentare

familie

• angajarea

•obținerea unui certificat de handicap

•obținearea unor asigurări sociale de ex. pensie de 
handicap

angajare

•obținearea unui card de identitate sau alte documente 
pierdute de ex. registrul de stare civilă

• întreținerea locuinței, de ex. cheltuielile de întreținere și 
utilități, procedurile de evacuare, solicitarea alocării unei  
locuințe de către municpalitate

administrație
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2. Factorul II include variabile care indică identificarea cu standardele și tiparele de comportament 

ale  subculturii infracționale; o variabilă suplimentară în acest factor este și încarcerarea, de ex. 

adaptarea la viața în închisoare. 

 

 

3. Factorul III cuprinde variabile care determină incapacitatea de a-și controla reacțiile și de a 

descărca tensiunii emoționale (impulsivitatea și înclinația spre agresiune), precum și sănătate 

precară și înclinația spre alcool. 

4. Factorul IV se referă la variabile care indică lipsa unei profesii învățate, nivel foarte scăzut al 

educației, precum și lipsa suportului familial. 

5. Factorul V se concentrează asupra problemei tendinței de a profita de ceilalți 4.  

 

Pregătirea condamnaților pentru trecerea la procesul de reintegrare socială 

 

Pregătirea deținuților pentru viață independentă are loc în trei faze ulterioare executării sentinței. 

Fiecare dintre acestea include activități care vizează identificarea nevoilor deținuților și rezolvarea celor 

mai importante probleme. 

 

Atât deținuții, cât și serviciul penitenciar joacă un rol activ în procesul de reintegrare socială. 

 

Tabelul 2. Fazele pregătirii pentru eliberare în procesul de resocializare 

 

 

 

 

                                                             
4 A. Szymanowska, Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów, [in:] H. Machel (ed.), 

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, WUG, Gdańsk 2006, p. 190.  
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Fazele unei sentințe Procesul din perspectiva 

deținutului 

Activitățile serviciului penitenciar 

din sistemul penitenciar 

I. 

D
e 

la
 d

et
en

ți
e
 

- adaptarea la condițiile de 

izolare 

- participarea la oferta de 

reintegrare socială 

- supunerea la evaluarea 

procesului de reintegrare 

socială la fiecare 6 luni 

- ajustarea procesului în 

funcție de evaluarea 

rezultatelor 

 

Diagnosticarea nevoilor - planificarea 

și implementarea următoarelor 

activități: angajare, studii, terapia 

dependențelor, tratamente medicale, 

stabilirea contactelor cu familia și 

reprezentanții instituțiilor externe, 

activități cultural-educative și 

sportive, formare profesională 

 

II. 

Ș
a
se

 l
u

n
i 

în
a
in

te
 d

e 
el

ib
er

a
re

a
 

co
n

d
iț

io
n

a
tă

 s
a
u

 d
e 

sf
â
rș

it
u

l 
p

ed
ep

se
i 

 Pregătirea pentru părăsirea 

instituției penitenciare: 

- evaluarea resurselor 

persoanei 

- verificarea nevoilor pentru o 

readaptare corectă 

- corectarea deficitelor 

- organizarea mediului extern 

 

Implementarea programelor scurte de 

îmbunătățire a competențelor sociale 

ale condamnaților, în funcție de 

deficitele diagnosticate, organizarea 

problemelor personale la nivel 

administrativ, cu excepția cazului în 

care au fost finalizate în faza I. 

Pregătirea mediului pentru înapoierea 

unui deținut cu participarea unui 

ofițer de eliberare condiționată. 
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III. 
L

a
 e

li
b

er
a
re

 
1. Decontarea financiară cu 

instituția penitenciară. 

2. Plecarea din închisoare în 

sens fizic. 

 

Eliberarea certificatului de punere în 

libertate și a documentelor reținute, a 

testelor și a rezultatelor 

tratamentelor, a banilor, 

îmbrăcămintei și, în lipsa acestora: 

- acordarea de alocații financiare și 

îmbrăcăminte 

- asigurarea transportului bolnavilor 

la locul lor de ședere 

- furnizarea de informații cu privire la 

posibilitatea de a solicita asistență 

suplimentară, indicând instituțiile 

corespunzătoare din mediul deschis 

 

Sursa: I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia ..., op. cit., p. 68 

Soluționarea eficientă a problemelor condamnaților 

 

Soluționarea problemelor condamnaților ar trebui să aibă loc în fiecare etapă a executării sentinței. 

Eficiența acțiunilor întreprinse în acest scop depinde de: 

1. Persoanele și instituțiile implicate în procesul de readaptare și, mai presus de toate, de acuratețea 

diagnosticului problemelor psihosociale stabilite în faza inițială a sentinței, operaționalizarea problemelor 

datorate importanței acestora pentru obiectivul principal, profesionalizarea și colaborarea la nivel de 

ministere, precum și disponibilitatea resurselor materiale și a reglementărilor legale care să permită acțiuni 

eficiente. 

2. Condamnații, conștientizarea problemelor și raportarea fiabilă și la timp a situației lor efective, care să 

permită o intervenție eficientă, motivația schimbării, capacitatea de a recunoaște și de a identifica ierarhia 

problemelor, pregătirea activă în rezolvarea independentă a problemelor, acceptarea limitărilor care 
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decurg din prevederile legale și soluții alternative. 

Există mulți factori care pot întrerupe și facilita procesul de readaptare socială a condamnaților. Cei mai 

semnificativi pot include: 

 

Fig. 2. Grupe de factori care facilitează readaptarea socială 

 

Sursa: bazat pe I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia ..., op. cit., p. 55. 

În procesul de readaptare a condamnaților, este importantă stabilirea unei colaborări profesionale  

între diverse instituții, care au multe mijloace pentru a facilita adaptarea la viață socială a celor care ies din 

închisoare. 

 

Modelul ABCD în readaptarea socială a persoanelor care părăsesc penitenciarele 

 

Reintegrarea socială a deținuților din penitenciare este subiectul principal al tratamentului aplicat 

în penitenciare. Scopul său principal este de a pregăti persoanele aflate în izolare pentru funcționarea 

socială după părăsirea penitenciarului și respectarea normelor legale și uzuale. Aceste activități vizează 

reducerea numărului de persoane care vor săvârși din nou infracțiuni. Se caută, încă, metode eficiente de 

reintegrare socială, care să consolideze procesul de readaptare a persoanelor care ies din penitenciare.  

  

•nivelul intelectual

•structură corectă de personalitate

•o stare de sănătate bună
Factori psihogeni

•legături de familie corespunzătoare

•studii

•calificări profesionale și experință

•maturitate socială

Factori sociogeni

•locul de domiciliu

•surse legale de venit

•lipsa datoriilor financiare care să depășească 
posibilitățile de rambursare

Resurse sociale 
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Modelul ABCD  

(Dezvoltare comunitară bazată pe abilități) 

 

 

Pentru a asigura o readaptare socială eficientă a persoanelor care părăsesc închisoarea, este 

necesară crearea unor condiții adecvate în societate printr-o utilizare cu abilitate a potențialului fiecărui 

membru al comunității, inclusiv al celor careu au fost izolați de societate în ultima perioadă a vieții lor.   

 

Modelul ABCD se bazează pe trei piloni: 

I Lucrul cu resursele    – bazarea pe resurse înseamnă că ne concentrăm pe descoperirea potențialului 

intern al unei anumite comunități pentru a lua măsuri specifice. În ceea ce privește persoanele care 

părăsesc instituțiile penitenciare, se referă la activități care se înscriu în domeniul readaptării sociale, astfel 

încât foștii deținuți să întreprindă o activitate socială dorită, care să respecte normele legale și sociale 

acceptate, 

II Concentrarea pe ce este în interior   – fiecare comunitate are următoarele resurse: cunoștințe, 

deprinderi, competențe. Dacă sunt bine diagnosticate și orientate spre utilizarea acestora, acestea pot 

construi o comunitate care să funcționeze bine și care să sprijine membrii mai slabi ai acestui grup, 

III Consolidarea comunității pe baza relațiilor – comunitățile sociale sunt întărite de legăturile dintre 

oameni care le permit să-și manifeste abilitățile. Relațiile dezvăluie resursele sociale prin generarea de 

conexiuni pozitive între elementele componente: 

 persoane – împreună cu cunoștințele, competențele și abilitățile acestora, care contribuie la 

relațiile sociale. Fiecare persoană are multe resurse pe care să le împărtășească comunității, cu 

condiția să aibă această șansă, 

 asociații locale/grupuri informale –  acestea sunt comunități, uneori foarte mici, în care 

oamenii au capacitatea de a-și satisface nevoile, de ex. grupuri comunitare locale, asociații 

religioase, grupuri de auto-ajutor, frății, coruri, cluburi și altele, 
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 instituții – acestea sunt atât entități publice, cât și întreprinderi, precum și organizații non-

profit, de ex. birouri publice, întreprinderi, organizații neguvernamentale - asociații și fundații 

care pot sprijini o anumită comunitate, 

 economia locală – schimbul economic care introduce în circulație bani, bunuri și servicii, pe 

care oamenii, ca și comunitate, le cumpără, le vând, le închiriază și în care investesc, 

 lumea materială – resurse naturale și produse, de ex. râuri, terenuri, clădiri, câmpuri, străzi și 

infrastructură de transport. 

 

Metoda ABCD diagnostichează, expune și concretizează structurile de mai sus pentru construirea 

unor comunități puternice. Forța curge din acești trei piloni combinați. Aceștia reprezintă activități 

comune care vizează descoperirea resurselor locale, combinarea acestor resurse în procesul de colaborare, 

iar ulterior, crearea de oportunități în acest sens, astfel încât acestea să fie utile și puternice în cadrul 

acțiunii comune5. 

 

 

 Atunci când un grup de oameni descoperă ceea ce are                  acesta găsește forța 

 Când oamenii se organizează pe baza unor noi conexiuni şi relații  își dezvoltă  

forţa 

 Când îşi sporesc eficienţa împreună                       aceștia îşi folosesc propria forţă pentru a soluţiona 

problemele şi a-şi atinge obiectivele  

 

 

Prin urmare, pentru a implementa un proces eficient de reintegrare socială, implementatorii săi 

trebuie să aplice mecanisme politice active, de exemplu cele care implică toate resursele instituționale, 

organizaționale, materiale și, mai ales, de personal. În această dimensiune, capitalul social joacă un rol 

foarte important, care, pe de o parte, poate desfășura o serie de activități de mediu, iar pe de altă parte, 

                                                             
5 M. Green, H. Moore, J. O’Brien, Rozwój społeczności w oparciu o zasoby Model ABCD w praktyce, Wydawnictwo CRZL, 
Varşovia 2013, p. 20-22 
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auto-îndeplinește procesul de introducere a schimbării și a dezvoltării. Este important ca individul, 

indiferent de ce comunitate și de nivelul la care trăiește, să-și asume responsabilitatea pentru viața sa. 

Omul funcționează ca o familie și ca o ființă socială. Omul și comunitatea din care face parte, se pot 

sprijini reciproc în atingerea obiectivelor, inclusiv cele de natură existențială 6. 

Prin urmare, organizarea comunității locale se axează pe mobilizarea grupurilor și comunităților 

teritoriale pentru recunoașterea și îndeplinirea nevoilor lor. Comunitatea este definită aici ca fiind: 

1. comunitate locală, comunitatea de la locul de reședință, comunitatea teritorială, de ex. cartier, 

zonă, oraș, sat, 

2. comunitate categorială, comunitate de interese, având o nevoie comună de satisfăcut sau o 

problemă de rezolvat, de ex. persoanele care părăsesc instituțiile penitenciare, șomerii, 

dependenții, persoanele care suferă de boli mintale 7. 

Organizarea comunității locale este o metodă structurată a activității de mediu, în special cu 

comunități marginalizate, neglijate, cu un anumit potențial de dezvoltare, care, totuși, trebuie să fie 

consolidate și activate prin intervenție externă8. Activitatea de reabilitare socială este percepută într-un 

astfel de domeniu. Este, de asemenea, o sarcină care desfășoară activități în domeniul animației locale, al 

organizării rețelelor sociale și al planificării sociale. 

Rolul important al planificării în modelul ABCD este jucat de diagnosticarea resurselor sociale, iar 

ulterior traducerea acestora în acțiuni specifice care sunt pe cale să rezolve probleme și să atingă obiective 

9. 

  

 

 

Fig. 3.  Schema planificării în modelul ABCD  

 

                                                             
6 Klose A., Odpowiedzialność społeczna dzisiaj, Wydawnictwo Naukowe PAT, Cracow 1999 p. 17 
7Wódz K., Kowalczyk B. (red.), Organizowanie społeczności. Modele i strategie działania, Wydawnictwo CRZL, Varşovia 2014, 
p. 32 
8 Rymsza M. (ed.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, Wydawnictwo IPS, Varşovia 2012, p. 32 
9 Rymsza M. (ed.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, Wydawnictwo IPS, Varşovia 2012, p. 32 
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        DOUĂ MODURI                                                               DOUĂ SOLUŢII  

            NEVOI                RESURSE  

                (CE LIPSEȘTE)                                                                  (CE EXISTĂ) 

 

 

          SERVICII AJUSTATE NEVOILOR                            CONEXIUNI ŞI CONTRIBUŢIE  

                                                                                                   

                                                                                                                                   

 

                      CONSUMATORI                                               CETĂŢENI  

PROGRAMELE SUNT SOLUŢIA                     OAMENII SUNT SOLUŢIA                      

 

 

Schema de acțiune conform modelului ABCD pentru readaptarea socială a 

persoanelor care părăsesc penitenciarul 

 

Fiecare activitate necesită o bună pregătire, specificarea scopului și a modalităților de realizare a 

acestui obiectiv. Acțiunea este componenta de bază a tuturor proceselor, inclusiv a procesului de 

reintegrare socială și de readaptare. 

 

Fig. 4.  Schema de acțiune a modelului ABCD  

Pasul I 

 

Specificarea nevoii/obiectivului acțiunii  
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OBIECTIV: PREGĂTIREA DEȚINUȚILOR PENTRU REINTEGRAREA SOCIALĂ 

 

 

 Pasul II 

 

 

 

Identificarea şi consolidarea potențialului 

intern al deținuților 

Construirea de parteneriate pentru o acțiune 

comună în vederea îndeplinirii obiectivului. 

Identificarea şi angajarea resurselor externe  

                                                                                                                                

                                                                                  

 

Pasul III 

 

Acțiune comună în comunitatea locală în vederea îndeplinirii obiectivului 

 

 

 

 

 

Pasul IV 

 

Evaluarea acțiunii 

 

 

Pasul I Specificarea nevoii – obiectivului acțiunii 
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Deşi călătoria ta nu este lungă, nu o vei încheia dacă nu te deplasezi către destinație 

Proverb chinezesc 

 

Cum se identifică un obiectiv? 

Obiectivul reprezintă specificarea situației în care o persoană sau o familie ar dori să se afle, 

rezolvând sau limitând problemele existente și satisfăcând nevoile definite. 

Acesta definește starea predictibilă, dorită, a lucrurilor care ar trebui realizate pentru a îmbunătăți 

funcționarea persoanei sau familiei față de care intenționăm să luăm măsuri. 

SMARTER Principiul formulării obiectivelor 

 

Specific Înțelegerea sa nu ar trebui să pună probleme, formularea ar trebui să fie lipsită de 

ambiguități și să nu lase loc pentru o interpretare liberă. Este deosebit de 

important să se utilizeze un limbaj care poate fi înțeles de respectiva persoană sau 

familie - limbajul utilizată de un angajat trebuie să fie cel al persoanei sau familiei, 

în timp ce formularea obiectivelor unui angajat ar trebui să utilizeze fraze utilizate 

de persoană sau familie și nu expresii profesionale ca "reintegrare profesională". 

Cuantificabil Formulat în așa fel încât punerea sa în aplicare să poată fi măsurată neechivoc. 

Realizabil Obiectivul trebuie să fie realist.  

Relevant Obiectivul ar trebui să reprezinte un important pas înainte, trebuie să ofere o 

anumită valoare persoanei care îl va realiza. Nu ar trebui să fie formulat cu 

negație. 
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Delimitat în 

timp 

Obiectivul ar trebui să aibă un termen precis înainte de care intenționăm să îl 

realizăm. 

Captivant O persoană nu poate fi indiferentă față de obiectivul pe care îl formulează. 

Obiectivul trebuie să motiveze persoana spre a-l atinge. 

Înregistrat Scrierea obiectivului îndeplinește mai multe funcții: nu vom uita de el, motivează 

atingerea scopului - nu puteți pretinde că obiectivul nu există din moment ce 

acesta este scris. 

Bazat pe: Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. Wrzos 2013 

 

Pasul II  

Această fază de acțiune se desfășoară bidirecțional. Derulăm activități direcționate spre persoanele 

aflate în detenție și în mediul extern, în același timp. 

II.1 

Identificarea şi consolidarea potenţialului intern al deţinuţilor 

Întreaga activitate de reabilitare se desfășoară în acest domeniu. Este foarte larg definită în literatură, 

printre altele, ca: 

 modificarea comportamentului, 

  schimbarea afilierii sociale, 

  remodelare emoțională, 

  înrădăcinarea în "cultura" satisfacerii nevoilor, 

  modelarea atitudinilor sociale corecte, 

  "conversie" la o valoare mai mare a ordinii10. 

                                                             
10 R.Tadla, Resocjalizacja skazanych, source: file:///C:/Users/Kasia/Downloads/7_tadla.pdf z dnia 20.10.2018 

file:///C:/Users/Kasia/Downloads/7_tadla.pdf%20z%20dnia%2020.10.2018
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Reintegrarea socială din penitenciare se realizează prin metode specifice “... care permit introducerea 

unor schimbări ale personalității deținuților, iar, astfel, permite atingerea schimbărilor dorite ale 

comportamentului11”. Este foarte important să se țină seama de principiile reabilitării sociale, care includ: 

principiul individualizării sau principiul deschiderii față de o altă persoană. Folosirea acestor principii 

oferă o șansă mai mare de a ajunge la deținut și de a-l deschide spre colaborare. Sfera cooperării dintre 

deținut și personalul penitenciarului în procesul de reintegrare socială, precum și eficiența acestui proces 

depind mai mult de percepția subiectivă a pedagogului de către deținut decât de competențele obiective și 

de corectitudinea procedurilor de tratament. Realizarea obiectivelor sociale de reintegrare intenționate 

depinde, prin urmare, de atitudinea deținutului față de educator și invers. Acest contact ar trebui să aibă ca 

rezultat încrederea reciprocă între educator și deținut. Activitatea de resocializare este bazată pe multe 

metode folosite de specialiștii angajați în penitenciare. Utilizarea numeroaselor metode individuale aduce 

rezultate tangibile în întărirea potențialului condamnaților. Referindu-ne la modelul ABCD bazat pe 

utilizarea potențialului social, cu toate acestea, nu trebuie să uităm de influența grupului în procesul de 

reintegrare socială. Metodele bazate pe influența grupului utilizează importanța unui grup social în 

comportamentul individului. Rezultă din faptul că mulți infractori comit infracțiuni în cadrul unui grup 

criminal organizat. Acest grup este, prin urmare, un punct de referință important. Stabilirea importanței 

grupului în criminogeneză permite dezvoltarea convingerii că valoarea interacțiunilor bazate pe grupul 

social va aduce beneficii mai mari de reabilitare decât alte metode. Luând în considerare cele de mai sus, 

trebuie menționat că “crearea unor grupuri sociale alternative, bazate pe o puternică legătură social, 

reprezintă o provocare penitenciară importantă”12. Modelul ABCD se referă la construirea unor astfel de 

legături sociale. 

 

Construirea de parteneriate se va traduce în construirea de resurse care pot fi folosite de deținuți 

după părăsirea închisorii, participarea directă a deținuților la îndeplinirea obiectivelor și luarea de 

măsuri pentru binele comun 

                                                             
11 http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/KPP/2017/2/88-94.pdf 
12 1 H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, p. 50 
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II.2 

Construirea de parteneriate pentru o acțiune comună în vederea îndeplinirii 

obiectivului. Identificarea şi angajarea resurselor externe 

 

Cum se construiește un parteneriat? 

 Atât parteneriatele formale cât și cele informale joacă un rol important în toate activitățile. Putem 

enumera următoarele modele de parteneriate: 

 

 parteneriate public-private / parteneriate sociale, parteneriate stabilite între instituții publice și 

entități private / sociale pentru a pune în aplicare activități specifice, de obicei din sfera publică,  

 parteneriatul de proiect creat în cadrul implementării activităților specifice ale proiectului,  

 parteneriate locale și sectoriale, de ex. public - social - privat, entități bisericești și academice, 

grupuri informale, precum și cele tip grup social. Un acord între instituții și organizații care doresc 

să lucreze împreună pentru un obiectiv comun, de asemenea, în completare reciprocă13. 

Acțiunile eficiente bazate pe colaborarea în cadrul parteneriatului aduc beneficii foarte tangibile care nu 

pot fi supraestimate. Cu toate acestea, acest lucru necesită nu numai hotărârea de a elabora regulile de 

colaborare, ci și monitorizarea continuă. 

 

Construirea de parteneriate - regula în cinci pași: 

 

Pasul 1 se referă la identificarea problemelor / nevoilor pe care un parteneriat trebuie să le rezolve 

/ satisfacă, recunoașterea și analiza resurselor umane și instituționale locale în ceea ce privește 

                                                             
13 Source:  http://www.roszefs.boris.org.pl/old.partnerstwa.boris.org.pl/pl_partnerstwo-rodzaje.html, of 17.10.2018  

http://www.roszefs.boris.org.pl/old.partnerstwa.boris.org.pl/pl_partnerstwo-rodzaje.html
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posibila lor includere în activitățile comune și dezvoltarea unei viziuni preliminare a viitorului 

parteneriat. 

Pasul 2 implică discuții cu potențialii parteneri pentru a-i convinge de ideea parteneriatului, a-i 

include în activități comune și a-i invita la întâlniri (amintiți-vă să nu descurajați persoanele care 

nu și-au exprimat dorința de a colabora). 

Pasul 3 reprezintă o întâlnire cu potențialii parteneri, pentru a se cunoaște reciproc, pentru a stabili 

scopul și principiile colaborării, a defini modelul și forma parteneriatului, precum și rolul 

partenerilor individuali și așteptările acestora. Cel mai adesea, aceste chestiuni sunt discutate și 

identificate în cadrul mai multor întâlniri ulterioare, iar prima întâlnire servește pentru o cunoaștere 

reciprocă şi luarea unor decizii de către partenerii individuali dacă sunt interesați de colaborare; în 

timpul următoarelor întâlniri cu persoanele care şi-au declarat participarea la parteneriat, se 

stabilesc obiectivele și principiile parteneriatului. 

Pasul 4 se referă la dezvoltarea unei strategii de parteneriat și a unor planuri de acțiune, precum și 

identificarea aspectelor legate de securitatea logistică a activităților de parteneriat (premise, 

servicii, flux de informații etc.). 

Pasul 5 implică implementarea și monitorizarea activităților planificate. Distribuția uniformă a 

sarcinilor între anumiți parteneri este importantă în acest sens 14. 

 

Angajații tuturor instituțiilor și organizațiilor care îşi desfășoară activitatea într-o 

anumită comunitate, sunt implicați în procesul de a ajuta persoanele care se 

confruntă cu dificultăți. Aceștia colaborează sub formă de parteneriat prin includerea 

într-un mod complementar a domeniului lor de aplicare și prin crearea unui sistem 

de ajutor coerent. 

  

                                                             
14 Z. Wejcman, G. Gnatowska, Partnerstwo. Rola i proces tworzenia, Wydawnictwo Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL, Varşovia 2005, p. 12-15.  
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    Provocarea referitoare la punerea efectivă în aplicare a proceselor de readaptare a celor care părăsesc 

penitenciarele și pentru familiile lor, este de a realiza o colaborare multidisciplinară și interdisciplinară a 

mai multor entități. Pe lângă instituțiile implicate (penitenciar, probațiune și serviciu social), sistemul ar 

trebui să includă în mai mare măsură un serviciu de ocupare a forței de muncă, organizații 

neguvernamentale și alte instituții, inclusiv instituții educaționale și pedagogice, precum și antreprenori 

privați. Doar o astfel de colaborare ar putea contribui la realizarea multor postulate în vederea atingerii 

scopului schimbării dorite. Crearea unei colaborări eficiente necesită: 

 construirea unui parteneriat, 

 determinarea în comun a scopurilor și sarcinilor - direcțiile de influență, 

 integrarea metodelor și instrumentelor de lucru aplicate, 

 schimbul de informații în curs, baza de date centrală 

  monitorizarea și evaluarea activităților în comun. 

    Organizațiile neguvernamentale joacă un rol special în procesul de readaptare. Multe activități 

desfășurate de cel de-al treilea sector suplimentează și chiar îndeplinesc îndatoririle serviciului social. 

Aceste organizații desfășoară proiecte cuprinzătoare de emancipare în Polonia, locuințe sociale; deseori, 

acestea sunt singurele care oferă asistență specializată. 

   Provocarea de a oferi asistență eficientă persoanelor care părăsesc instituțiile penitenciare și familiilor 

acestora, este aceea de a crea un sistem coerent, reciproc complementar și care să colaboreze strâns la 

nivel interinstituțional și intersectorial post-penitenciar. 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de colaborare în scopul readaptării persoanelor care părăsesc penitenciarul 

 

 

 
Sistemul 

penitenciar 

Ofițeri de 
probațiune 
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În cadrul modelului ABCD, accentul se pune pe participarea și cooperarea la implementarea 

activităților tuturor entităților, în special comunitatea locală. 

Provocarea referitoare la acordarea unei asistențe eficiente persoanelor care părăsesc instituțiile 

penitenciare și familiilor acestora este de a crea un sistem coerent, reciproc complementar de  asistență 

interinstituțională și intersectorială, cu o strânsă colaborare.  

 

Cartografierea, adică crearea unei rețele de resurse sociale 

Comunități locale 

Alte instituții 

Asistență 
socială 

Organizații non-
guvernamentale 
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 Cartografierea resurselor ajută la crearea unor relații corespunzătoare între partenerii care 

colaborează la implementarea unui obiectiv specific. Datorită identificării persoanelor, asociațiilor, 

instituțiilor, companiilor locale, serviciilor sociale și agențiilor guvernamentale, se creează rețele adecvate 

care permite o asistență eficientă. Scopul principal, prin urmare, de a crea hărți de resurse este de a 

construi relații care declanșează acțiunea resurselor comunității. De asemenea, trebuie amintit faptul că 

harta resurselor nu este niciodată o creație pe deplin constituită, deoarece aceasta se creează pe măsură ce 

sunt identificate mai multe probleme și posibilități. 

 

Cartografia începe întotdeauna cu stabilirea unui obiectiv clar și specific, care trebuie realizat 

datorită parteneriatului social. Este necesar să se identifice persoane sau grupuri care dispun de resursele 

adecvate pentru atingerea obiectivului. În conformitate cu metoda ABCD, discuțiile educaționale, 

gândirea axată pe resurse și mobilizarea eficientă a indivizilor și instituțiilor care ar putea fi implicate într-

un parteneriat social, se vor dovedi utile în această etapă a creării hărții resurselor. Un exemplu de operație 

în această etapă poate fi următoarea schemă: 

Elemente ale resurselor personale:  

Cadouri, talente, vise, speranțe, temeri  

Harta asociațiilor: 

• Asociații pe care le cunoașteți 

• Asociații pe care nu le cunoașteți încă 

• Ce face le acum? 

• Și-au exprimat intenția de a face ceva dar nu au făcut nimic încă? 

Ce pot face daca li se va solicita acest lucru?  

Harta instituțiilor: 

• Talentele angajaților și voluntarilor 

• Spații și echipamente 

• Pe ce cheltuie banii – provizii, servicii, angajări etc.  

• Relațiile actuale cu comunitatea 

• Dileme 



                                                                                                                      

“The Dialogue Centre - Taking Further Prisoners’ Education Projects in Using Dialogue as Preparing 
for Release”- 2016-1-RO01-KA204-024564  

 
 

 

• Posibilități 

Harta spațiului: 

• Ce există în cartier? Parcuri, școli, biblioteci, centre sociale, spitale și clinici, apartamente, 

cămine pentru nefamiliști, afaceri locale, piste pentru biciclete și pietonale, spații verzi, parcele 

nedezvoltate etc. 

• Ce se întâmplă acolo? Activități ale unui club de cartier, sport și recreere, criminalitate, 

activitatea seniorilor și  a tineretului, curățenie, probleme legate de respectarea standardelor, tipul 

de locuință etc. 

Harta economiei zonei: 

• Care este fluxul de numerar - spre (și din) zonă 

• Dezvoltarea întreprinderilor locale 

• Șanse pentru noi întreprinderi 

• Posturi de muncă vacante 

 

IMPORTANT: Atunci când întocmiți o hartă a rețelei relațiilor, trebuie să vă amintiți mai întâi: 

1. Începeți să discutații cu persoanele pe care le cunoașteți direct. 

2. Evitați dezbaterile telefonice. 

3. Purtații conversații cu liderul asociației / instituției, deoarece acesta cunoaște mai bine obiectivele, 

posibilitățile, resursele și problemele grupului său. 

Un rezultat important al acestor conversații este obținerea unui angajament de a colabora pe baza 

stabilirii unor sarcini viitoare. Cu toate acestea, trebuie amintit faptul că sarcinile nu pot fi desemnate sau 

atribuite de sus în jos. De fiecare dată când trebuie să întrebați ce pot / doresc să facă anumite persoane 

pentru proiectul planificat. 

Nu uita! Nu faceți ceea ce nu se dorește. Doar voința voluntară și autentică va funcționa.  

Un exemplu de conversație pentru inițierea colaborării:  

Prezentarea dvs., a grupului și a obiectivelor dvs.  
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Suntem reprezentanții unei asociații / fundații / instituții care lucrează pentru persoanele care părăsesc 

penitenciarul. Încercăm să implicăm asociațiile locale în vederea unei colaborări care vizează 

îmbunătățirea comportamentului condamnaților aflați în reintegrare socială. 

Aflați despre... 

• Asociație - denumirea, adresa, numărul de telefon, persoana de contact 

• Întâlniri - când, unde, la ce oră, întâlniri deschise sau pe bază de invitații? 

• Liderii - cine sunt? ce fac? 

• Scopul final - ce face asociația? De ce face? 

• Ce altceva fac? 

• Ce ar putea face în continuare, în viitor și de ce? 

• Care este interesul lor față de obiectivele noastre? 

Mulți oameni care părăsesc închisoarea se confruntă cu numeroase probleme care împiedică 

procesul de readaptare la viața socială. Credeți că asociația dvs. sau unii dintre membrii săi ar fi 

interesați să colaboreze cu noi în această chestiune? 

• Dacă există puncte comune, care sunt pașii următori? 

Cum să vă implicați? 

Cum putem afla cu ce ar dori să se ocupe asociația dvs.? 

• Cu ce alte asociații locale aveți contact? 

• Considerați că și ei ar putea fi interesați de obiectivele noastre? 

Pe cine cunoașteți personal în cadrul acestor asociații? 

Ne-ați putea face cunoștință? 

Cu cine altcineva ar mai trebui să ne întâlnim? 

 

Parteneriat orientat pe readaptarea persoanelor care părăsesc penitenciarele 

Experiența ne arată că acțiunile de readaptare a deținuților și de ajutorare a familiilor acestora sunt 

întreprinse prin trei sectoare: închisoare, ofițerii de probațiune și asistența socială. Fiecare dintre aceste 

sectoare are obligații legale separate de a lua măsuri în acest domeniu și o instrucțiune de a lua măsuri 

ulterioare. Doar într-o mică măsură, aceste sarcini sunt îndeplinite în comun, iar acest aspect nu este o 
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practică generală. Cel mai adesea, această colaborare se desfășoară pe baza continuării activităților inițiate 

de serviciul penitenciar, în domeniul reintegrării sociale generale, presupunând că fiecare condamnat este 

supus unei reintegrări  sociale. Într-un domeniu separat, aceste activități sunt efectuate de ofițerii de 

probațiune și de asistenții sociali. Funcțiile de influență ale acestor domenii sunt foarte asemănătoare și se 

concentrează cel mai adesea pe: 

1. Activități educaționale – învățarea condamnaților - identificarea problemelor personale, stabilirea 

priorităților, căutarea de soluții, creșterea competențelor sociale (terapia dependenței, activitatea 

educațională și corectivă, psiho-educația); 

2. Activități stimulative - de auto-ajutor, de a folosi resursele proprii, de a dezvolta interese, de a 

arăta perspective pentru viitor, 

3. Activități practice – dobândirea de abilități practice - facilitarea contactelor cu instituțiile dintr-un 

mediu deschis, formarea abilităților de utilizare a resurselor acestor instituții, desfășurarea de 

instruiri în domeniul îndeplinirii rolurilor sociale, de ex. ale unui angajat, părinte, partener, 

4. Activități de asistență și salvare - susținerea problemelor condamnatului în fața altor instituții, 

ajutor material și organizatoric, asistență socială și medicală 15 

Serviciul penitenciar joacă un rol deosebit în acest sens, deoarece acționează imediat după izolarea 

condamnatului. Prin urmare, crearea unor condiții pentru o reintegrare socială eficientă, inclusiv a 

celor de natură educativă, care să permită condamnaților să învețe o profesie și să se recalifice 

profesional, este un element deosebit de important. Un alt element important în acest sistem, este 

capacitatea de a lucra în izolare. Conform modelului ABCD, o perioadă semnificativă de ridicare și 

conștientizare a potențialului deținuților are loc în timpul detenției. 

 

Biroul de probațiune  

Ofițerul de probațiune îndeplinește sarcinile prevăzute de lege, pentru instanța penală și de familie. 

Aceste sarcini au un caracter educațional și de reabilitare, de diagnostic, de prevenție și de supraveghere. 

Ofițerii de probațiune își îndeplinesc sarcinile în secțiile lor, precum și în incinte închise, în special în 

                                                             
15 I.Dybalska, Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, Varşovia, 2014, p. 67 
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incinta instituțiilor penitenciare, a unităților de învățământ și a unităților de reabilitare medicală (Legea din 

27 iulie 2001 privind ofițerii de probațiune, Monitorul juridic din 2014, punctul 795). 

 

Prin urmare, ofițerul de probațiune joacă un rol important atât în procesul de pregătire pentru 

readaptare, cât și după ce părăsirea instituției penitenciare. Sarcinile ofițerului de probațiune includ, 

printre altele, pregătirea mediului familial și social pentru întoarcerea condamnatului în funcție de nevoile 

și posibilitățile acestui mediu, în special în scopul soluționării dificultăților vieții16. Ofițerul de probațiune 

lucrează cu cazul individual al unei persoane care părăsește penitenciarul, pe baza unui model clasic cu 

trei etape: 

1. Diagnosticarea cazului - diagnosticul personalității, 

2. Pregătirea planului - contract, 

3. Implementarea planului - lucrul cu cazul. 

Pe parcursul readaptării efective, ofițerul de probațiune colaborează cu serviciul penitenciar, luând 

acțiuni împreună cu secția în condiții de izolare. De asemenea, acesta joacă un rol important în contactul 

cu familia și comunică cu lumea exterioară. 

 

Asistența socială 

Asistentul social desfășoară o serie de activități în domeniul asistenței sociale în raport cu o persoană 

care se află în proces de readaptare socială și cu familia acesteia. 

 

Ewa Marynowicz-Hetka, după Robert Castel evidențiază următoarele funcții ale asistenței sociale17:  

 o funcție protectoare care stimulează munca socială în calitate de gardian și stimulator al 

schimbărilor din viața socială și un distribuitor de bunuri. Asistentul social este tratat, aici, ca 

persoana care remediază problemele sociale, 

                                                             
16 I. Dybalska, op.cit.,p.78 
17E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika Społeczna, Varşovia 2005 p. 357-358. 
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 o funcție de contestare, în care asistentul social își concentrează acțiunile asupra sensibilizării cu 

privire la mecanismele sociale și se prezintă ca purtător de cuvânt al persoanelor excluse din viața 

socială. Asistentul social este tratat aici ca un activist social, mai degrabă decât ca un lucrător, 

 o funcție de mediere, care se opune gestionării problemelor sociale. În această abordare, asistentul 

social se angajează să dezvolte un contract social împreună cu clientul. Asistentul social se pune, 

în același timp, în rolul de tovarăș și susținător. 

Astfel, munca socială se caracterizează printr-un proces dinamic, supus unei analize continue, axat pe 

prevenire, scoțând în evidență problemele sociale și acționând în direcția unor schimbări.  

Organizațiile neguvernamentale joacă un rol special în procesul de readaptare. Multe activități 

desfășurate de aceste organizații completează și chiar îndeplinesc obligațiile de asistență socială. Aceste 

organizații desfășoară, printre altele, proiecte cuprinzătoare de emancipare, locuințe sociale; acestea sunt, 

adesea, singurul loc care oferă asistență specializată. 

Cheia succesului în luarea de măsuri este și implicarea altor resurse sociale. Cu toate acestea, pentru ca 

acest lucru să se întâmple, este necesar să se realizeze o animare a acestei colaborări.   

 

Pasul III Acțiune comună a comunității locale în vederea atingerii obiectivului  

Nu se rezumă la a spune că împreună suntem mai buni, dar și că  

PUTEM FACE TOTUL, DAR ÎMPREUNĂ PUTEM FACE ȘI MAI MULT!!! 

 

Acțiunea comună reprezintă următorul pas în modelul ABCD. După definirea obiectivului, 

consolidarea potențialului intern încorporat, identificarea și construirea unui parteneriat în scopul acțiunii 

comune, este timpul să verificăm acest lucru prin ACȚIUNE. 

Întreprinderea unor activități în comunitatea locală, folosind potențialul individual al anumitor 

membri ai unei anumite societăți, precum și utilizarea resurselor sociale, necesită animarea socială. 

Animarea socială 
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Termenul animare vine din cuvintele latinești anima – suflet, animatio – animare, animus – vigoare și 

verbul animo, -are, care, în limba latină înseamnă:       

   a insufla, 

   a vitaliza, a da suflet, a da viață, 

   a stimula, a încuraja, a incita, a face curajos. În limba franceză, cuvântul animer înseamnă a aduce la 

viată, a adăuga forță acțiunii, a iniția o anumită misiune, a încuraja. 

Animare socială este UN MIJLOC ȘI UN PROCES de: 

 modelare a comunității (a construi relații și legături sociale); 

  activarea și mobilizarea socială, 

  lansarea potențialului oamenilor, grupurilor și comunităților într-un mod creativ, 

  emanciparea și abilitarea persoanelor, grupurilor și comunităților (în special a celor marginalizați și 

excluși din punct de vedere social); 

  participarea publicului (obținerea influenței asupra deciziilor) 18. 

Animarea  înseamnă a insufla viață unei persoane, grup, instituție și organizație. Este un impact asupra 

entității care nu o creează, nu o formează, ci o activează, induce activitatea, încurajează să întreprindă acțiuni 

independente. Uneori este o modalitate de a descoperi și de a îndeplini dorințele și visele ascunse. 

Animarea se aplică la: 

  ceea ce există deja, dar este lipsit de viață (nu funcționează, nu răspunde nevoilor, nu aduce satisfacție) 

 ceea ce nu există, dar mulți (adesea) simt, în subconștient, că le lipsește. 

Animarea socială înseamnă a descoperi, în colaborare cu alte persoane, noi posibilități, propriul potențial, 

nevoi reale - puterea cauzală a poporului american. 

                                                             
18 http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/historia/, din 18.10.2018  

http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/historia/
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Metoda de animare socială poate fi utilizată pentru readaptarea persoanelor care părăsesc închisoarea și 

pentru sprijinirea familiilor în orice configurație: 

 socială (teritorială, problematică, potențială, de vecinătate, virtuală),  

 profesională (asistenți sociali, animatori de cultură, profesori, bibliotecari, funcționari), legat de 

comerț (cultură, antreprenoriat, sănătate,  locuințe, educație, asistență socială, ecologie) 

 instituțională (centre de cultură, centre de asistență socială, organizații neguvernamentale, 

administrații locale, școli, întreprinderi, birouri de ocupare a forței de muncă, parteneriate locale, 

biblioteci, muzee)19. 

 

Implementator al acțiunii  

UN ANIMATOR SOCIAL este o persoană care implementează activități în comunitatea locală 

Animatorul social își desfășoară activitatea într-o comunitate locală selectată, care este organizată 

cu abilitate, funcționează eficient și urmărește atingerea obiectivelor. 

Sarcinile de bază ale animatorului comunității locale includ: 

 

 facilitarea comunicării, conducând la o mai bună cunoaștere a rezidenților, precum și a grupurilor 

și mediilor pe care le creează, 

 animarea participanților la discuții privind aspecte importante ale vieții de zi cu zi, în special 

probleme locale nerezolvate, 

  căutarea și sprijinirea liderilor locali, 

  diagnosticarea potențialului mediului local, 

  inițierea formării grupurilor civice, 

  motivarea grupurilor și mediilor să desfășoare activități care vizează binele comun, 

  construirea coalițiilor locale, 

  moderarea situațiilor educaționale din mediu, 

  stimularea energiei necesare unei persoane / unui grup pentru a lua 

                                                             
19 http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/metoda/, din 20.10.2018  

http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/metoda/
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  și continuarea acțiunii20. 

 

Rolul animatorului social este adesea atribuit angajaților serviciilor sociale, în special lucrătorilor 

sociali care, de fapt, sunt predispuși în mod direct să preia acest rol. Un asistent social, pe durata studiilor, 

sale este pregătit să își asume un rol profesional. Într-un sens mai larg și extins, activitatea de teren este, 

de asemenea, realizată și pusă în aplicare de către organizațiile neguvernamentale care își desfășoară 

activitatea în cel de-al treilea sector. 

 

Preluarea și exercitarea rolului de animator al comunității locale necesită cunoștințe specifice, precum 

și o serie de competențe și abilități. Cele mai importante competențe includ: abilități de diagnosticare, 

planificare și organizare, independență în acțiune și abilități de lucru în echipă, cunoașterea procesului 

grupului, mediere și negociere, abilități de comunicare, precum și o mare deschidere spre construirea de 

relații interpersonale. 

 

  Rolul animatorului social este de a activa comunitatea locală fără a prelua funcția de conducere 

personal. Aceasta înseamnă că animatorul social nu trebuie să acționeze el însuși, ci doar să stimuleze și să 

conducă spre realizarea obiectivelor complexe. Rolul său este, prin urmare, unul activ, nu directiv. Acesta 

ajută prin: educarea, inspirarea, motivarea și susținerea procesului de schimbare21. 

 

 

 

Fiecare acțiune se bazează pe planul dezvoltat la comun de către toți implementatorii 

săi.   

 

Acțiunile comune impun reflectarea asupra următoarelor întrebări: 

                                                             
20 T. Kazimierczak, B. Bąbska ,  M. Popłońska-Kowalska, M. Rymsza M., Środowiskowe role pracownika socjalnego, 
Wydawnictwo IPS, Varşovia 2013, p.17 
21 http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/metoda/, din 20.10.2018  

http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/metoda/
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   ce trebuie făcut? 

   cine o va face? 

   când? 

   cum? 

   ce trebuie pus la dispoziție? 

Acum ar trebui să obținem de la toți participanții activi, răspunsurile lor la următoarele trei 

întrebări cheie: 

 ce măsuri vom folosi? - contribuție 

 ce metode vom folosi? - procese 

 cum le vom folosi? - acțiuni și rezultate 

 

Contribuție 

 

Prin resurse înțelegem componentele necesare pentru a pregăti o afacere eficientă. Acestea sunt 

abilitățile și resursele materiale pe care trebuie să construim. Acestea se numesc contribuții, pentru că, 

sunt, literalmente, ceva care a contribuit la procesul schimbării. 

Acestea sunt: 

− bani / buget; 

− spații, de ex. săli de ședințe, centre de conferințe, terenuri de sport, catering; 

− echipamente, de ex. camere video, mijloace de transport, table, calculatoare; 

− materiale educaționale, de ex. prezentări multimedia, cărți, seturi de instruire, ghiduri; 

− persoane care au: 

− timp, 

− energie, angajament și motivație, 

− competențe adecvate, 

− cunoștințe adecvate, 
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− experiență adecvată, 

− idei și imaginație, 

− puterea de a întreprinde acțiuni; 

− principii și orientări care să permită acțiunile pe care vrem să le întreprindem.  

Este necesar să ne gândim nu numai la resursele necesare, ci și cum să le obținem. Întrucât vorbim 

despre o metodă de planificare și de evaluare bazată pe participare și parteneriat, aceste resurse pot 

proveni de la fiecare dintre acționari, inclusiv de la: 

− membrii comunității - tineri, adulți, grupuri sociale și organizații, 

− organizațiile de dezvoltare comunitară și de la personalul acestora, 

− alte instituții active înfrățite, 

− instituții externe, de ex. finanțatori și factori de decizie politică. 

Domeniul de aplicare și nivelul resurselor care ar putea fi necesare pentru a lua măsuri eficiente vor 

depinde de: 

− complexitatea unui efect dorit, 

− modul în care intenționăm să realizăm acest lucru. 

Contribuția poate proveni din orice sursă, dar trebuie să fie sigură înainte ca aceasta să fie considerată o 

parte a planului. 

Nu este posibil a oferi un răspuns final la întrebarea despre resurse / măsuri și să se procedeze la etapele 

următoare - metode și acțiuni. În practică, gândul la resurse ne însoțește neîncetat, chiar și atunci când 

trecem la analizarea altor aspecte și trecem la pașii următori. 

Procese/metode 
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   Este important să ne gândim la stilul sau tipul de activități planificate în perspectivă largă. Nu 

punem întrebări despre cine ce și când va face. Ne gândim, mai degrabă, la ce abordare să fie cea mai 

eficientă și efectivă. Alegerea metodelor, o extragem din teoria schimbării în dezvoltarea comunității care 

reflectă valorile sale fundamentale: participarea activă, egalitatea, împuternicirea și parteneriatul. 

Metodele se referă la următoarele aspecte: 

− activități de formare, 

− dezvoltarea rețelei de contact, 

− organizarea comunității, 

− examinarea acțiunii, 

− marketing, 

− furnizarea de informații, 

− advocacy, 

− desfășurarea unei campanii, 

− viziune 

Efect și activități 

Planurile de acțiune eșuează, cel mai adesea pentru că nu precizează exact cine ce, unde și când 

trebuie să facă. Revizuind metodele și tehnicile, putem veni cu o modalitate de abordare,  amintindu-ne că 

diavolul stă în detalii. 

Deși pare destul de evident, cel mai important lucru este ca planul să specifice: 

- acțiunile care vor fi întreprinse, 
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- persoanele responsabile de activități specifice, 

- durata și localizarea activităților. 

 

În orice caz, luarea de măsuri va fi posibilă numai dacă avem resursele potrivite la dispoziția 

noastră, altfel trebuie fie să le găsim, fie să schimbăm planul. A continua, indiferent de acestea, ar duce la 

dezastru. 

 

Odată ce am determinat acțiunile necesare, ar trebui să ne asigurăm că acestea ne permit folosirea 

metodelor pe care le considerăm corespunzătoare. Modul nostru de operare nu poate fi accidental. Totul ar 

trebui pregătit astfel încât să aducă beneficii. În dezvoltarea comunitară, folosim metode participative 

deoarece teoria practicii noastre se bazează pe dovezi care demonstrează că acordul comun va duce la o 

schimbare valoroasă și durabilă, mai bine decât impunerea de soluții de sus în jos. Trebuie să ne asigurăm 

că acțiunile pe care le întreprindem vor reflecta metodele și principiile de bază ale dezvoltării 

comunității22. 

 

Pasul IV Evaluarea acțiunii 

 Evaluarea este un proces prin care putem obține informații și date de înaltă calitate care să ne 

permită să abordăm problemele mai eficient. Evaluarea este un element inseparabil al dezvoltării 

comunității. Dacă dezvoltarea comunității are drept scop să-și justifice importanța în promovarea 

atitudinii civice, a integrării sociale și a educației prin împuternicirea oamenilor, este foarte important să 

prezentăm dovezi cu privire la modul în care a avut loc procesul de împuternicire și cum a acesta 

contribuit la realizarea rezultatelor. 

 

                                                             
22 A.Barr, S.Hashagen, Jak osiągnąć lepszy rozwój społeczności. Podręcznik do planowania i ewaluacji model ABDC, CWAL CAL, 
Varşovia 2013, p. 145-149. 



                                                                                                                      

“The Dialogue Centre - Taking Further Prisoners’ Education Projects in Using Dialogue as Preparing 
for Release”- 2016-1-RO01-KA204-024564  

 
 

 

Evaluarea este parte a unei organizații de formare  

Organizația de formare interacționează cu mediul înconjurător, este flexibilă, deschisă și sensibilă 

la schimbare. Organizațiile comunitare, instituțiile care susțin activitatea lor, precum și instituțiile publice, 

private și neguvernamentale, ar trebui să devină organizații educaționale pentru a fi eficiente. 

Complexitatea procesului de dezvoltare comunitară face ca informațiile / datele fiabile să constituie baza 

educației continue. Prin urmare, evaluarea muncii și rezultatul acesteia are o importanță fundamentală 

pentru natura organizațiilor de formare. 

Dezvoltarea comunității are efecte și rezultate măsurabile 

Istoria dezvoltării comunității este plină de stereotipuri nefericite. Cei care acuză dezvoltarea 

comunității de "caritate naivă" sunt susținuți de cei care consideră ca sursă a unei lupte aranjate și 

motivate politic împotriva status-quo-ului societății. Consolidarea acestor stereotipuri demonstrează că 

dezvoltarea socială nu a reușit în mare măsură să explice și să justifice ce face și cum face. 

 

Este necesară abilitatea de a măsura efectele și rezultatele dezvoltării comunității.  

Modelul ABCD colectează, analizează și unifică (codifică) elementele dezvoltării comunității. ABCD 

prezintă procesul de împuternicire a comunității, efectele și rezultatele acestuia, precum și impactul asupra 

calității vieții comunității. Acest tip de structură constituie o valoare pentru organizațiile care doresc să-și 

prezinte rolul lor în dezvoltarea comunității pentru alții, dar și, la fel de important, să arate de ce nu sunt 

responsabili. Metoda însăși ajută la obținerea dovezilor necesare pentru a evalua valoarea și impactul 

muncii lor. Numai pe aceste baze, dezvoltarea comunității va fi considerată la fel de valoroasă ca și alte 

strategii de revitalizare și gestionare. 

 

Dezvoltarea comunitară trebuie să cuprindă participarea - comunitatea locală ar trebui să fie un 

partener eficient 

Valorile și principiile de dezvoltare ale comunității subliniază colaborarea, implicarea comunității 

și derularea de programe de către comunitate. Dezvoltarea comunitară nu poate fi, prin urmare, evaluată în 
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mod corespunzător prin utilizarea directă a modelelor impuse extern care se concentrează pe costuri și pe 

atingerea obiectivelor. Bineînțeles, acest lucru nu înseamnă că a avea obiective clar definite și atenția 

acordată costurilor, sunt irelevante. Este vorba mai degrabă de echilibrarea relației dintre costuri și profit, 

care ar trebui consultată între partenerii implicați. 

Dezvoltarea comunitară este procesul de introducere a schimbării care necesită implicarea multor 

părți. De regulă, instituțiile din sectorul public oferă posibilități sistemice, resurse financiare și un cadru de 

bază în care se desfășoară dezvoltarea comunității. Organizațiile non-guvernamentale pot oferi comunității 

diverse tipuri de sprijin, fie în educație, organizare sau management. Comunitățile împreună cu 

organizațiile lor oferă timp, energie și resurse locale. Dacă toate aceste instituții sunt părți care afectează 

dezvoltarea comunității, atunci toate ar trebui să participe la planificare și evaluare, precum și la învățarea 

din propria experiență. 

Evaluarea frecvent utilizată se bazează pe resurse externe. Aceasta presupune relații accidentale 

între activități și rezultate, ceea ce demonstrează o lipsă totală de înțelegere a realităților de lucru în 

domeniul dezvoltării comunității. Există o lipsă de promovare a cunoștințelor procesului și a schimbării 

calitative. Modelele de evaluare orientate economic, care analizează în principal costurile și beneficiile, nu 

reprezintă o mare valoare pentru dezvoltarea comunității. Bineînțeles, finanțatorul are dreptul să știe dacă 

fondurile sale au fost cheltuite cu înțelepciune. De asemenea, implementatorii trebuie să știe cum să 

utilizeze contribuțiile limitate, cât mai bine. Cu toate acestea, modelele de evaluare care încearcă doar să 

se potrivească cu efectele specifice costurilor nu pot fi eficiente în înțelegerea dezvoltării comunității. 

Abordarea ABCD oferă un model alternativ bazat pe principiile dezvoltării comunității, care tratează 

evaluarea ca instrument educațional. Pentru a înțelege schimbarea, analizează cât mai multe procese 

posibil, concentrându-se asupra rezultatelor, nu doar asupra efectelor23. 

 

Etapele și instrumentele fazelor de lucru ale metodei ABCD  

Organizarea comunității locale ca metodă a muncii în mediului social, de procedează în mod 

sistematic conform etapelor specifice care creează procesul planificat de interacțiuni: 

                                                             
23 A.Barr, S.Hashagen, op.cit, , p. 151-152. 
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1. Colectarea informațiilor, 

2. Evaluarea situației, 

3. Încurajarea oamenilor să se întâlnească pentru a decide ce problemă doresc să adreseze, 

4. Crearea și susținerea unui grup / campanii / coaliții, 

5. Sprijinirea grupului / campaniei / coaliției să-și planifice strategiile și tacticile, precum și să-ți 

prioritizeze activitățile, 

6. Consolidarea și susținerea grupului / campaniei / coaliției atunci când începe să implementeze activități, 

7. Revizuirea progreselor și activităților grupului / campaniei / coaliției,  

8. Ajutarea grupului / campaniei / coaliției să finalizeze acțiunea sau să decidă ce să facă în continuare. 

Un astfel de proces planificat nu trebuie să se încheie atunci când s-a implementat. Dimpotrivă, 

după o serie de experiențe de întărire și o schimbare pozitivă, aceasta începe de la început. 

Strategia de consens și colaborare este cea mai utilă și mai eficientă strategie care influențează 

exercitarea schimbărilor pozitive permanente în comunitățile locale. 

Prin urmare, dacă este posibil, ar trebui să constituie baza activităților animatorului. Se bazează pe 

ipoteza că acțiunile întreprinse în comunitatea locală trebuie să răspundă nevoilor și potențialului său, în 

timp ce resursele umane și instituționale locale ar trebui incluse în procesul de schimbare. Acesta 

presupune nu numai participarea activă, ci și cooperarea, astfel încât construirea unei rețele de cooperare 

este unul dintre obiectivele de bază ale implicării animatorului. Baza pentru activitățile implementate pe 

baza strategiei de consens și cooperare este planificarea și lucrul utilizând metoda proiectului, în special 

animarea a cărei direcție este determinată de diagnosticul bazat pe cercetare și acțiune. Instrumentele 

utilizate în timpul implementării acestei strategii sunt: întâlniri cu rezidenții, diverse tipuri de grupuri, 

construirea rețelelor de cooperare, inclusiv parteneriate locale24. Grupul de instrumente care sprijină 

procesul de schimbare include: parteneriat local, voluntariat, grupuri, campanii și evenimente sociale, 

precum și advocacy și informații civice. 

   

                                                             
24  B. Bąbska, M. Rymsza, Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej. Poradnik II, Wydawnictwo 
IPS, Varşovia 2014, p. 20-21 
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Acțiunile eficiente bazate pe cooperarea în parteneriat aduc beneficii foarte tangibile. 

Acestea nu pot fi supraestimate. Cu toate acestea, acest lucru necesită nu numai 

determinarea în elaborarea regulilor de cooperare, ci și monitorizarea și evaluarea 

continuă a efectelor implementării activităților. 

 

Evaluarea și planificarea ar trebui să fie conectate integral 

Conform modelului ABCD, o abordare disciplinată a evaluării trebuie să se bazeze pe aceeași 

abordare a planificării. Reflecția asupra a ceea ce se presupune că un anumit program va schimba, cum va 

fi cunoscut faptul că rezultatul a fost atins și modul în care se va înțelege schimbarea, trebuie să apară la 

început. O planificare corectă ar trebui să țină cont de evaluarea modului în care se va ști dacă planurile 

generează efectul dorit. Prin urmare, modelul ABCD este de o mare valoare în planificarea activităților de 

intervenție pentru dezvoltarea comunității și în timpul evaluării acestora 25. 

Evaluarea poate fi cel mai ușor definită ca un proces de verificare și evaluare a faptului dacă 

activitățile date au adus rezultatele așteptate, ce anume a contribuit la realizarea lor și ce a reprezentat o 

barieră. Esența evaluării este utilitatea acesteia, adică utilitatea rezultatelor sale. Evaluarea anumitor 

activități (intervenții) este un punct de plecare pentru formularea recomandărilor care ar trebui să 

contribuie la schimbarea comportamentului, la corectarea greșelilor sau la repetarea acțiunilor și soluțiilor 

care au funcționat bine. Concluziile trase din evaluare, formulate sub formă de recomandări, pot fi 

utilizate în activitățile curente și planificate. Evaluarea sprijină procesul de management în fiecare etapă a 

implementării activităților26. 

Exemple de bune practici în implementarea programelor de readaptare 

 

 În majoritatea instituțiilor, următoarele forme de tratament penitenciar sunt implementate ca 

programe de reintegrare socială și de readaptare: 

                                                             
25 A.Barr, S.Hashagen, op.cit, p. 21-25.  
26 Podstawy ewaluacji dla pomocy społecznej, Regional Centre of Social Policy in Cracow, Cracow 2010, p. 7 
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- Program de sport și recreere pentru condamnați, care implică organizarea de activități sportive și de 

recreere, precum și promovarea unui stil de viață sănătos. 

- Program de activități creative pentru condamnați, care implică editarea și publicarea unui ziar al 

închisorii, precum și canale de televiziune educaționale și de informare. 

 - Program de readaptare socială de educare a condamnaților prin psihoeducație în domeniul prevenirii 

agresiunii implementat prin metoda TIA (Training pentru înlocuirea agresivității). 

- Program de readaptare socială pentru educarea condamnaților prin psihoeducație în domeniul prevenirii 

dependenței de alcool. 

- Program de readaptare socială pentru educarea condamnaților prin psihoeducație în domeniul prevenirii 

dependenței de droguri. 

 - Program de readaptare socială pentru condamnații dependenți de alcool sau cu o problemă privind 

alcoolul care se desfășoară în comun cu mișcarea de sobrietate a Alcoolicilor Anonimi. 

- Program de readaptare socială pentru perfecționarea profesională a condamnaților care implică cursuri pe 

anumite profesii. Programul pregătește condamnații să lucreze în timp ce execută o sentință și după ce au 

părăsit închisoarea. Condamnații sunt instruiți în următoarele profesii: bucătar, zugrav sau parchetar sau 

sunt învățați să folosească computerul sau registrul de casă. 

- Program de ateliere active de căutare a locurilor de muncă (activarea profesională a condamnaților). 

- Program de readaptare socială pentru educarea condamnaților care au săvârșit o infracțiune de DUI prin 

psihoeducație în domeniul prevenirii dependenței de alcool, precum și a primului ajutor și salvării. 

- Program de readaptare socială pentru educarea condamnaților prin crearea unei posibilități de auto-studiu 

a limbii engleze de bază. 

- Program de readaptare socială pentru condamnați care implică integrarea socială a persoanelor private de 

libertate în mediul local. 

- Program de readaptare socială pentru condamnați care implică muncă de caritate pentru persoanele în 

vârstă, bolnavi și cu handicap. Ca parte a acestui program, condamnații efectuează lucrări de curățenie 

permanente și neplătite în aziluri locale. În plus, condamnații organizează periodic evenimente de 

divertisment pentru secțiile lor, de ex. un concert de cântece populare. 



                                                                                                                      

“The Dialogue Centre - Taking Further Prisoners’ Education Projects in Using Dialogue as Preparing 
for Release”- 2016-1-RO01-KA204-024564  

 
 

 

- Program de readaptare socială pentru condamnați în domeniul combaterii violenței în familie 

implementat ca parte a unui acord cu Celula de Criză. 

- Program de readaptare socială pentru condamnați, care implică propria lor artă, de ex. "Cercul 

inițiativelor artistice". 

- Program de readaptare socială pentru condamnați care implică sprijin pentru inițiativele sociale 

organizate pentru copii (copiii din orfelinate, copiii condamnaților). 

- Servicii religioase27. 

Pe lângă programele menționate mai sus, ar trebui acordată atenție și activităților culturale și 

educaționale desfășurate în penitenciare. Deținuții participă activ la întâlniri artistice (26 de teatre în 

închisori, 44 de grupuri de muzică), scot ziare în închisori (88 de titluri în total), participă la recenzii 

artistice în închisori (de exemplu, Recenzia Artistică SZTUM în Închisori, Concurs de Poezie în Închisori, 

Concurs Artistic în Închisori, Concursul Leagănul de Crăciun, concursul de artă "Satira dincolo de 

margini"). Operele de artă ale condamnaților, sprijină de obicei evenimente caritabile locale sau 

naționale28. 

La inițiativa Serviciului Penitenciar, programele și proiectele inovatoare de reintegrare socială și de 

readaptare sunt implementate împreună cu diverse entități. Cele mai importante dintre acestea sunt 

următoarele: 

I. Programe de resocializare implementate în colaborare cu serviciile de îngrijire medicală. 

Programul "Bona" a fost creat în 1998 și a fost implementat de atunci. A fost concepută de personalul de 

la Zameczek Nursing Home și de personalul instituției penitenciare din Lubliniec. În cadrul acestui 

program, un grup de femei deținute, 6 ore pe zi îngrijesc copii cu dizabilități mentale și fizice, cu sarcini 

asemănătoare sarcinilor personalului Casei de Copii. Cercetarea evaluativă indică în mod clar efecte 

pozitive de reintegrare socială și anume: reflectarea asupra vieții de până în prezent, tragerea concluziilor 

                                                             
27 A. Kieszkowska, Problemy readaptacyjne osób opuszczających placówki resocjalizacyjne, "Probacja", nr. 2, 2009, p. 104-

105. 
28 I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - między diagnozą a działaniem, 

Varşovia: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2012, p. 115-116. 

 

https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Centrum%20Rozwoju%20Zasob%C3%B3w%20Ludzkich,
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din trecut, realizarea unor planuri realiste pentru viitor, un nivel mai ridicat al stimei de sine și un 

sentiment de responsabilitate. 

Programul "Duet" a fost creat în anul 2000 în instituția penitenciară Cracovia-Podgórze și a fost destinat 

condamnaților "absolvenți" ai programului de terapie a dependenței de alcool. Condamnații au îngrijit 

voluntar secțiile Azilului pentru adulții - bărbați cu handicap. 

Programul "Four Seasons" a fost conceput și pus în aplicare de către personalul din penitenciar din 

cadrul Departamentului extern din Ustka pentru secțiile Azilului din  Miechowinek. Aceasta a constat în 

organizarea de raliuri pe dunele de nisip, plimbări în pădure și în alte locuri atractive pentru locatarii 

azilului. Excursiile au fost combinate cu elemente ale educației în natură sub formă de concursuri și jocuri 

lângă foc. În implementarea programului au fost participat sponsori locali, ghizi turistici, companii de 

transport, instituții culturale și muzee 29. 

 

II. Programe de resocializare implementate în domeniul sănătății și al vieții. 

Programul de prim ajutor a fost elaborat și implementat în 2004 în instituția penitenciară din Czerwony 

Bór. Obiectivul principal a fost schimbarea de atitudine față de valoarea sănătății și a vieții pentru a 

dobândi abilități practice de salvare30. 

Programul " Senior Ladies " – facilitează pregătirea pentru readaptarea socială a femeilor condamnate. 

Scopul principal al programului este de a forma disponibilitatea participanților de a acționa în beneficiul 

altora, sprijinind integrarea socială și consolidarea credinței în propriile forțe și abilități. În plus, în timpul 

orelor de curs, participanții dobândesc cunoștințe despre profilaxia gerontologică, pe care le pot folosi în 

activitatea zilnică la Centrul de Zi “Senior Club” din Lubliniec. Această activitate este voluntară, iar 

                                                             
29 29 I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - między diagnozą a działaniem, 

Varşovia: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2012, p. 117-121. 
 
30 ibidem, p. 121. 

https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Centrum%20Rozwoju%20Zasob%C3%B3w%20Ludzkich,
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îndatoririle deținuților includ participarea la cursuri de artizanat artistic pentru a susține activitățile 

secțiilor clubului, precum și la jocuri de societate, educație, relaxare și ateliere de artă. Condamnații au, de 

asemenea, ocazia de a se educa în timpul întâlnirilor desfășurate de asistentul medical cu privire la 

prevenirea în domeniul sănătății și un stil de viață sănătos. 

Programul "Pot să fac foarte mult, sunt capabil să fac și mai mult" - direcționat către bărbații 

condamnați care execută pedeapsa cu închisoarea la o vârstă înaintată, de ex. la vârsta de 60 de ani. Este 

bazat pe o colaborare multilaterală între un curator profesionist, Angajat al Agenției de Ocupare a Forțelor 

de Muncă, un administrator al unui adăpost de noapte, un angajat al Centrului local de asistență familială, 

un internist, un specialist în terapia dependenței, un educator și un psiholog în cadrul departamentului 

penitenciar. Rezultatul muncii în comun și implicării grupului țintă va fi pregătirea unui ghid pentru 

persoanele în vârstă care vor părăsi unitățile penitenciare. Ghidul va oferi cititorilor interesați toate 

informațiile necesare despre formele de suport material, procedurile de solicitare a unei locuințe comune, 

posibilitățile de continuare a tratamentului în mare, cererea pieței actuale a muncii și principiile de 

acordare a asigurărilor sociale. Ghidul va a avea și o variantă multimedia. Seniorii vor putea, de asemenea, 

să utilizeze cititoarele de cărți electronice, ale căror contrast ridicat și ecran mare vor permite utilizarea 

unui font mai mare, ceea ce va face conținutul mai ușor de citit de către persoanele în vârstă31. 

Programul "Trăiește conștient" facilitează pregătirea pentru readaptarea socială a condamnaților în 

domeniul promovării sănătății și prevenirii răspândirii infecției HIV și HCV32. 

III. Programe de resocializare pentru ecologie. 

Programul "Noble cap" constă în sensibilizarea condamnaților la problemele ecologiei și protecției 

mediului, prin educație, combinată cu participarea la acțiunea de colectare a capacelor de sticle din plastic 

pentru achiziționarea de echipamente de reabilitare pentru persoanele cu dizabilități. 

                                                             
31 https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-katowicach-najlepsze-programy-
resocjalizacyjne-w-polsce-powstaly-na-slasku 
32 https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Dla-kazdego-cos-pozytecznego-czyli-oferta-programow-resocjalizacyjnych-w-debickiej-
jednostce-penitencjarnej 
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Programul "Oraș curat" facilitează readaptarea socială a deținuților în domeniul formării competențelor 

sociale prin efectuarea de lucrări gratuite de curățenie pentru auto-gestionarea locală. 

Programul "Ecosistemul închisorii" ajută la sensibilizarea condamnaților față de problemele ecologiei 

și protecției mediului, prin educație, combinată cu participarea la lucrările pentru mediul înconjurător33. 

 

IV. Programe de resocializare pentru animale. 

Programul "Centrul de reabilitare pentru animale de fermă și cele domestice" a fost creat în cadrul 

Departamentului extern din Stawiszyn. Etapa inițială a proiectului a fost un program de readaptare socială 

numit "A trăi o viață de câine în spatele gratiilor", care a fost pus în aplicare în colaborare cu Asociația 

poloneză a instructorilor și ghizilor câinilor polițiști pentru animale din Polonia. Proiectul corespunzător, 

pe de altă parte, se desfășoară în cadrul Departamentului Extern al Centrului de Arest din Grójec, care 

deține o bază pentru animalele de fermă și domestice aflate într-o situație dificilă: abandonate, rănite sau 

bolnave. Un fel de fermă în se înființează Stawiszyn. Aceasta va fi condusă de condamnați sub 

supravegherea personalului terapeutic. 

 

"Bune practici de reabilitare socială" în Portugalia 

Există multe organizații comunitare care se oferă voluntar în închisori și multe organisme private și 

publice care au stabilit parteneriate cu serviciile de încarcerare din Portugalia pentru a îmbunătăți și a 

dezvolta noi metodologii pentru un proces de reabilitare reușit. Există mai multe proiecte naționale, 

europene și internaționale care acoperă mai multe domenii, cum ar fi sănătatea mentală / sănătatea 

deținuților, educarea deținuților, educarea personalului din penitenciare și îmbunătățirea condițiilor de 

detenție. 

Exemple de organizații comunitare voluntare în închisori: 

- REMAR 

- O Companheiro 

- Cruz Vermelha Portuguesa 

                                                             
33 https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Dla-kazdego-cos-pozytecznego-czyli-oferta-programow-resocjalizacyjnych-w-debickiej-
jednostce-penitencjarnej 
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- APAC Portugalia 

1. În închisorile portugheze sunt implementate diverse activități extrașcolare și oferite cursuri 

extracurriculare, și anume portugheză pentru străini, educație pentru cetățenie, arte vizuale, muzică și 

sport. 

2. Penitenciarele portugheze au o bază publică de ocupare a forței de muncă, de unde organizațiile publice 

și private pot angaja deținuți care execută pedepse privative de libertate, atât în regim închis, cât și 

deschis. 

În acest caz specific, avem DELTA (o marcă de cafea portugheză cunoscută) care are un protocol cu 

închisoarea din Lisabona pentru implementarea unui atelier de reparații ale mașinilor de cafea, mașinilor 

de măcinat și mașinilor de spălat vase pentru catering. 

1. Exemplu de organizare a unui grup principal în cadrul comunității locale - În Portugalia există mai 

multe organizații care lucrează cu deținuți și foști deținuți, ajutând această populație în procesul de 

reintegrare și reabilitare socială. 

În ciuda multor încercări conduse de organizațiile comunitare în dezvoltarea și crearea unui grup de bază 

organizat, nu putem identifica niciunul. 

Pe lângă aceste încercări, există și câteva inițiative în curs de desfășurare, cum ar fi Proiectul "Entre 

Sistemas". Acest proiect provine din necesitatea creșterii continue a calității închisorilor portugheze în 

ceea ce privește nivelul de intervenție al: echipelor lor tehnice, sectorului școlar, educației informale și 

vectorul social (intervenție voluntară și socială). Pentru mai multe informații: https://www.entre-

sistemas.eu/. 

2. Cartografierea capacităților și a bunurilor persoanelor, asociațiilor și instituțiilor locale.  

Conform datelor statistice disponibile de la Serviciile de închisori portugheze, în anul 2017, 208 proiecte 

(de exemplu, activități de sprijin pentru educație și formare, sprijin pentru nevoile juridice, dezvoltarea 

actelor culturale și artistice, dezvoltarea abilităților personale și sociale, legături comunitare, promovarea 

sportului și a stilului de viață sănătos, relaxarea și meditația și vizitele la deținuți) au fost dezvoltate de 

organizațiile comunitare, în care au fost implicate aproape 80 de organizații comunitare. 

În ciuda acestor proiecte, programe și inițiative, fiecare organizație lucrează în domenii diferite și 

specifice și nu există o colaborare asertivă între ele. 
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Pentru serviciile de detenție portugheze, voluntariatul joacă un rol important în pregătirea eliberării, nu 

numai pentru că deschide închisorile către comunitate, dar și pentru impactul pe care voluntarii îl pot 

produce în afara zidurilor închisorii. 

3. Construirea unei viziuni și a unui plan comunitar 

După cum s-a explicat mai sus, există mai multe organizații care lucrează în comunitate, însă în țara 

noastră, nu există o abordare integrată între acestea. 

4. Mobilizarea și conectarea activelor pentru dezvoltarea economică 

Există unele programe de dezvoltare economică, derulate de către guvernul portughez, pentru creșterea 

dezvoltării economice a organizațiilor comunitare. Cu toate acestea, această abordare se dovedește a fi 

individualizată mai degrabă decât integrată, după cum s-a explicat mai sus. 

5. Creșterea activităților, a investițiilor și a resurselor din afara comunității 

După cum s-a explicat anterior, în ciuda multor încercări efectuate de organizațiile comunitare, nu există o 

abordare asertivă în ceea ce privește mobilizarea activităților, a investițiilor și a resurselor din afara 

comunității. Fiecare organizație desfășoară astfel de activități pe cont propriu și în interiorul rețelelor. 

Cu toate acestea, în Portugalia, avem inițiative din partea organizațiilor / companiilor private care își 

asumă un angajament de responsabilitate socială, mobilizând și evaluând atât oamenii, cît și comunitățile 

pentru incluziune socială și dezvoltare economică (exemple: EDP (cea mai mare companie de electricitate 

din Portugalia); Vodafone Portugalia,  LIDL Portugalia (supermarket / magazin), Continente (supermarket 

/ magazin), printre altele. 

 

V. Idei pentru dezvoltarea următoarelor sub-sarcini: 

1. Organizarea unui grup central în cadrul comunității locale - În Portugalia există mai multe organizații 

care lucrează cu deținuți și foști deținuți, ajutând această populație în procesul de reintegrare și reabilitare 

socială. Pentru a construi acest grup central în comunitatea locală, putem folosi toate contactele și 

practicienii COP-urilor. Și comunicarea ar trebui să se desfășoare prin intermediul acestei platforme. 
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2. Cartografierea capacităților și a bunurilor persoanelor, asociațiilor și instituțiilor locale. Punctul de 

pornire este identificarea asociațiilor din comunitate. O modalitate de a face acest lucru este de a începe cu 

grupul central (identificat mai sus) și de a-ie întreba de care asociații și grupuri informale aparțin. 

Ulterior, am putea solicita grupului central să extindă lista, inclusiv asociațiile / organizațiile pe care le 

cunosc și să construiască o "hartă a activelor comunitare" (adică un instrument de colectare a denumirilor 

cu privire la numele organizațiilor comunitare, misiunile lor, practicienii care lucrează în acestea și 

resurse). 

Pentru identificarea capacităților și a activelor persoanelor, am putea folosi un sondaj / chestionar în care 

oamenii pot descrie sau cuantifica abilitățile și contribuțiile (de exemplu: abilități de construire a 

comunității, abilități de predare, aptitudini artistice ...) 

Acest proces poate fi realizat prin CoP-urile existente deja.  

3. Construirea unei viziuni și a unui plan comunitar 

În acest proces, activele vor fi conectate cu oportunitățile existente, și pentru aceasta am putea folosi 

grupuri de focus și / sau sesiuni de brainstorming. 

4. Mobilizarea și conectarea activelor pentru dezvoltarea economică 

Folosind CoP-urile, este necesar să se apeleze la interesele acestor asociații / organizații. Acestea vor fi 

încurajate să se angajeze una față de cealaltă, să-și discute interesele și să contribuie pe baza propriilor lor 

condiții. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, poate fi utilizat un sondaj / chestionar, precum și discuții în forumul 

social al fiecărui CoP. 

 Impulsionarea activităților, investițiilor și resurselor din afara comunității 

Procesul de realizare a viziunii comunității începe atunci când asociațiile / organizațiile se întreabă "cum 

putem contribui la realizarea acestei viziuni? Ce putem face? "Aceasta va mobiliza asociațiile / 

organizațiile pentru utilizarea tuturor resurselor locale existente și, atunci când acestea nu sunt suficiente, 

va avea loc o extindere a resurselor externe (care nu sunt utilizate / utilizate). 

"Bune practici de reabilitare socială" în România 
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"O zi cu tata" este un program care vizează reintegrarea persoanelor private de libertate prin 

implementarea și consolidarea valorilor creștine și prin implicarea copiilor lor ca factor puternic motivant 

în acest proces. Programul cuprinde 14 întâlniri săptămânale în penitenciar și 4 ateliere (relaționale, 

sociale, culturale și de celebrare) în afara penitenciarului, care implică familia. Programul funcționează 

din 2013 în Penitenciarul din Timișoara, în colaborare cu Asociația Creștină din Timișoara, fiind derulat, 

în prezent, în 23 de închisori din România. 

Participarea deținuților la târgurile de locuri de muncă organizate de agențiile județene de ocupare a forței 

de muncă, unde discută cu potențialii angajatori, depun CV-uri și stabilesc contacte pentru momentul în 

care vor fi eliberați din penitenciare. Reprezentanții agențiilor județene de ocupare a forței de muncă 

desfășoară activități de consiliere în penitenciare, privind integrarea pe piața muncii iar după eliberare, 

deținuții sunt preluați de agenții și susținuți în vederea găsirii unui loc de muncă. De asemenea, mulți 

deținuți primesc oferte de muncă din momentul detenției lor, de la beneficiarii activităților plătite. 

În penitenciar, sunt organizate cursuri de pregătire școlară și profesională, identice cu cele organizate în 

comunitate, astfel încât deținuții să-și poată continua studiile sau să obțină o calificare profesională pe 

perioada de detenție. 

Bisericile ortodoxe și alte culte facilitează reintegrarea socială și familială a deținuților după eliberarea lor 

din închisoare, prin mediere în comunitatea de origine. 

Deținuții care au mai mult de doi ani în eliberare condiționată până la terminarea executării pedepsei sunt 

preluați de serviciile de probațiune, în care se continuă demersurile efectuate în penitenciar. 

 

1. Exemplu de organizare a unui grup central în cadrul comunității locale: 

În acest sens a avut loc o activitate cu un impact imens în Centrul Educațional Buziaș. În colaborare cu 

Asociația MISE EN SCENE, care susține spectacolul "Cirque du verite", a avut loc teatrul educațional 

”Effect-Affect”. 

Spectacolul s-a axat pe un subiect sensibil - abuzul sexual. Scopul principal a fost prevenirea și 

combaterea infracțiunilor penale pe care le include. Spectacolul din proiectul "Effect-Affect" a demonstrat 

că una dintre cele mai eficiente modalități de intervenție la nivel social pentru reducerea numărului de 
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evenimente neconforme care nu sunt în concordanță cu statutul ființei umane raționale și emoționale, este 

educația prin artă. 

Un aspect important al acestei activități a fost caracteristica interactivă propusă de spectacol. Cel mai tânăr 

infractor, în calitate de public, a participat la discuții moderate cu un psiholog, referitor la legătura directă 

cu mesajul emisiunii: problema abuzului nu poate fi realizată suficient de puternic fără exerciții eficiente 

de empatie. 

Proiectul educațional "Vorbește cu personalitățile" s-a concentrat pe oferirea unor modele pozitive, demne 

de urmat, prin valorificarea experienței de viață și a modelelor de succes la nivel social, care implică 

personalități cunoscute în Buziaș. În acest proiect s-au organizat două întâlniri. Una dintre ele a fost cu 

eroul Revoluției din România din 1989 și co-fondator al trupei rock "Checkmate". A doua a fost cu 

actualul viceprimar al orașului Buziaș, personalitate puternică implicată în promovarea și practicarea 

activităților sportive pentru copii și adolescenți. 

Unii dintre tinerii delincvenți din Centrul Educațional Buziaș au participat împreună cu elevii din Liceul 

Teoretic din Buziaș, în cea mai mare implicare socială a proiectului numită ‘Let’s do it, Romania!’. 

Participanții noștri au curățat partea de est a parcului orașului, a hotelului și a locului de joacă pentru 

copii. 

Proiectul a presupus, de asemenea, ca participanții să se conecteze cu cei din jur, anulând ideea pierderii 

resurselor cu persoanele aflate în detenție și faptul că acestea nu contribuie la dezvoltarea comunității. 

Pentru menținerea și dezvoltarea legăturilor comunitare, au fost organizate vizite de către instituții care 

oferă servicii sociale persoanelor cu dificultăți. Au fost vizitate fundațiile "Kwasizabantu" Voiteg și "St. 

Ioan", lângă parohia romano-catolică. Proiectele urmăreau, în același timp, facilitarea relației tinerilor 

infractori cu fundațiile interesate să ofere sprijin după eliberare, oferindu-le un adăpost și un loc de muncă, 

astfel încât aceștia să aibă șanse sporite de reintegrare socială. 

În fiecare an, un grup de adolescenți din Centrul Educațional Buziaș sunt implicați în proiectul "Bună, 

Tată", organizat de Asociația Bună, Tată, cu ocazia sărbătorii Zilei Tatălui. Adolescenții s-au implicat în 

activități exterioare, care au avut loc în "Parcul copiilor" din Timișoara. Obiectivul acestei activități a fost 

să marcheze ziua tatălui, oferind un plus imaginii tatălui,  îmbunătățind socializarea adolescentului cu 

adulții responsabili care oferă modele de comportament paternal. 
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2. Cartografierea capacităților și a bunurilor persoanelor, asociațiilor și instituțiilor locale - Principalele 

organizații care au capacitatea de a susține deținuții în timpul detenției și după eliberare, sunt organizațiile 

neguvernamentale, în special organizațiile moral-religioase. Sunt implicate instituții guvernamentale 

(municipalități, servicii de probațiune, departamentele sociale județene, agenții de ocupare a forței de 

muncă), dar acestea dispun de resurse umane și materiale limitate. 

3. Construirea unei viziuni și a unui plan comunitar - Hotărârea Guvernului nr. 389/2015 pentru aprobarea 

Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019, asumată la nivel 

național, a creat mecanismul de acțiune și interacțiune necesar instituțiilor publice și organizațiilor 

neguvernamentale cu vocația de a activa în etapele succesive ale procesului de reintegrare socială a 

persoanelor care au executat pedepse privative de libertate. Scopul acestei abordări interinstituționale, 

transdisciplinare și articulate, este de a raționaliza politicile penale și de a preveni marginalizarea socială a 

persoanelor condamnate. Instituții implicate: Ministerul Justiției - Administrația Națională a 

Penitenciarelor, Direcția Națională de Probațiune, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Afacerilor 

Interne - Serviciul de Coordonare, Centrul de Prevenire și Retenție Preventivă, Unitatea de Politici 

Publice, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Direcția Ocuparea Forței de Muncă,  

Competențe și mobilitate profesională, MAI - Agenția Națională Antidrog, M.M.J.S. - Agenția Națională 

pentru Ocuparea Forței de Muncă, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, 

M.M.J.S. - Departamentul Serviciilor Sociale. Problemele diverse și complexe implicate în reintegrarea 

socială a persoanelor care au comis crime, constituie o realitate bine-cunoscută și asumată la nivel 

guvernamental, ceea ce înseamnă că Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de 

libertate, 2015-2019 a fost inclusă în Programul de guvernare și este una dintre prioritățile în domeniul 

justiției. 

4. Mobilizarea și conectarea activelor pentru dezvoltarea economică - În timpul detenției, o mare parte 

dintre deținuți lucrează în comunitate, la beneficiari (atât în privat, cât și la stat); o mare parte dintre 

deținuții care lucrează la beneficiari privați, primesc oferte de muncă și continuă activitatea lucrativă și 

după eliberarea lor din penitenciare. Angajatorii oferă salarii motivante și alte bonusuri (cazare, mese / 

bonuri de masă). Astfel, deținuții angajați cu forme juridice vor contribui la dezvoltarea economică, 
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plătind taxe la bugetul de stat și reducând numărului celor care vor să se stabilească în străinătate după 

eliberare. Până în prezent, nu există nicio dispoziție legislativă care să ofere beneficii angajatorilor care 

angajează foști deținuți. 

5. Impulsionarea activităților, investițiilor și resurselor din afara comunității - Prin obiectivele Strategiei 

naționale de reintegrare socială pentru persoanele reținute în libertate, 2015-2019, instituțiile au desfășurat 

activități comune de asistență educațională, psihologică și socială care contribuie la împuternicirea și 

reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate și a persoanelor care execută pedepse / măsuri 

privative de libertate, ținând seama de necesitatea de a proteja cetățenii. Scopul este creșterea resurselor 

Comunitare în ceea ce privește reintegrarea socială. De asemenea, bisericile și organizațiile 

neguvernamentale vor fi cooptate să se implice în activități de reintegrare socială desfășurate atât în 

penitenciar, cât și în comunitate, cu beneficiarii sistemului penitenciar. Prin promovarea în mass-media 

activităților desfășurate de deținuți, se vizează sensibilizarea comunităților locale cu privire la problemele 

de reintegrare socială și implicarea lor în acest proces. 

Concluzii 

Relația și încrederea indivizilor constituie capitalul social datorită căruia putem să ne dezvoltăm, să 

ne îndeplinim nevoile și să obținem beneficii. Acțiunile întreprinse pentru binele comun reprezintă un 

important factor determinant al atitudinilor civice, al socializării corecte și al responsabilității fiecărui 

cetățean. Oamenii nu se implică în acțiuni publice dacă nu au încredere în informațiile disponibile, nu au 

acces la ele sau nu le înțeleg (nu le pot interpreta). O sarcină responsabilă revine specialiștilor care 

construiesc poduri între lumea închisă în spatele zidurilor închisorilor și lumea în general. Una dintre 

condițiile fundamentale de implicare a oamenilor în activitățile privind afacerile publice, este înțelegerea 

lor privind lumea în care vor trăi și faptul că vor avea acces la informații fiabile, simple și ușor de 

înțeles34. Modelul ABCD poate fi un ghid pentru construirea potențialului personal al deținuților, 

                                                             
34http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/mediateka/pdfy/jak_lokalnie_budowac_dobro_wspolne_2.pdf, p. 6 – 7, 
accesat la: 23.10.2018  

http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/mediateka/pdfy/jak_lokalnie_budowac_dobro_wspolne_2.pdf
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combinat cu implicarea resurselor sociale pentru construirea unui bun comun. Persoanele care părăsesc 

penitenciarele, în special în prima perioadă de "trai liber", caută posibilitatea readaptării sociale rapide. 

Procesul de reintegrare socială trebuie să îi pregătească pentru un stil de viață acceptat social. Un factor 

crucial în acest proces va fi: 

1. Refacerea echilibrului, ceea ce înseamnă: starea stabilității și a transparenței mentale, emoționale sau 

funcționale, precum și predictibilitatea comportamentului, 

2. Abilitatea de a acționa este o stare în care o persoană se poate schimba de la sine sau poate gestiona 

dispoziții, sentimente, nevoi, condiții și influențe, în timp ce grupul (familia și grupurile mai mari) poate 

atinge în mod eficient obiectivele pe care le stabilesc pentru ele însele. Este vorba, de asemenea, despre 

flexibilitatea și capacitatea de a se adapta la lumea fizică și socială din jur, 

3. Autonomia - un sentiment de separație, independență, controlul propriilor limite (fizice, psihologice și 

structurale - în fiecare dintre perspective) 35.   

Modelul ABCD descris prezintă modul de redobândire a echilibrului, capacitatea de a acționa și 

autonomia, bazate pe resurse proprii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
35 Standardy w pomocy społecznej. Standard interwencji kryzysowej, Wrzos 2013.  
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