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DIACEN se bazează pe ideea că dialogul reprezintă o metodă puternică pentru transmiterea 

educației destinate adulților. Consolidarea unei comunități în jurul interacțiunii autentice ar putea 

reduce masiv ratele de repetare/recidivă ale deținuților. Aceste persoane au nevoie de un program 

pentru perioada imediat anterioară eliberării, în cadrul căruia toate părțile interesate să se 

reunească și să dezvolte împreună o soluție cu motto-ul “Nimic pentru mine nu are loc fără 

mine”. 

Elementele programului anterior eliberării, destinat deținuților: 

• Penitenciarul ca mediu de învățare; 

• Educația, asistența socială, personalul de securitate, deținuții și comunitatea locală se reunesc 

și stabilesc un traseu pentru reintegrarea fiecărui deținut, în timpul perioadei premergătoare 

eliberării acestuia din penitenciar;  

• Un cadru european și o metodă creată cu ajutorul expertizei a 5 state membre și a mai multor 

rețele; 

• Metode pentru dezvoltarea comunității și consultarea politicilor publice care surprinde 

punctele tari ale unei comunități locale, pregătind-o pentru primirea foștilor deținuți și 

recunoașterea capacităților și nevoilor acestora.  

Proiectul DIACEN este alcătuit din 5 organizații provenite din 5 țări diferite ale UE – România, 

Portugalia, Polonia, Olanda și Italia. Parteneriatul reprezintă un echilibru și un amestec care 

reflectă realitățile din lumea educației destinată mediului penitenciar, la nivel internațional.  

Associazione Antigone Onlus 

Associazione Antigone Onlus (ANTIGONE) – Italia   

http://www.associazioneantigone.it 
 

CPIP 

Centrul Pentru Promovarea Învățării Permanente (CPIP) – România 

www.cpip.ro 
 

ICPA - European Branch (Filiala Europa) 

International Corrections and Prisons Association (ICPA) – Filiala Europa - Olanda 

www.icpa.ca 

Innovative Prison Systems (IPS) 

Qualify Just- IT Solutions and Consulting LDA (IPS) – Portugalia 

www.prisonsystems.eu 

ARID Lacjum 

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych “Lacjum (ARID Lacjum) – Polonia 

www.lacjum.org 
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PROLOG: 

De ce este nevoie pentru a trăi în societatea complexă a prezentului, cu creșterea birocrației 

guvernului și mediului de afaceri, preocupărilor referitoare la creditare și mediul înconjurător, 

riscurile de sănătate, codurile sociale și morale în schimbare, ca și explorarea noilor tehnologii? 

Definiția oficială a termenului “supraviețuire” este “de a rămâne în viață sau de a exista ulterior”. 

Considerăm că supraviețuirea, după eliberarea din penitenciar, trebuie să fie însoțită de o 

anumită calitate a vieții și să fi produs respectivele abilități de ghidare pentru eliminarea 

confuziei care însoțește, adeseori, viața cotidiană. Prin utilizarea dialogului între deținuți, 

personalul penitenciarelor și public pe durata încarcerării și ulterior, după eliberare, o mare parte 

a “misterelor” traiului de zi cu zi dispar. Dacă o persoană a fost îndepărtată din viața “normală”, 

chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, ceea ce mulți percep ca fiind simplu, poate deveni un 

obstacol sau un motiv de jenă. De exemplu, dacă o persoană nu a utilizat transportul în comun o 

anumită perioadă, poate să nu cunoască faptul că, în unele sisteme, odată ce cumperi biletul, 

trebuie să-l perforezi anterior urcării în autobuz sau metrou (sau prin utilizarea unui dispozitiv 

amplasat în mijlocul de transport). Atunci când cineva este prins de poliția transportaților fără un 

bilet perforat, se poate să primească o amendă, DAR chiar mai rău pentru un fost deținut este 

rușinea publică. Acesta poate să nu-și dea seama că anumite mijloace de transport în comun nu 

au uși care se deschid automat, ci trebuie să fie apăsat un buton. Poate părea un exemplu simplu, 

chiar pueril, pentru unii oameni. Totuși, o persoană de-abia eliberată din penitenciar poate fi 

sensibilă și poate considera că toți ochii sunt ațintiți asupra lui sau ei pentru că nu poate deschide 

ușa metroului. Reprezintă speranța noastră că, la momentul eliberării unui deținut, acesta este 

pregătit pentru eliberare și a participat la sesiunile de dialog și a citit acest material, astfel încât 

să știe mai multe despre traiul independent decât cei care au trăit astfel un an. 

 

Prezentul manual este divizat în două segmente. Primul, utilizează materiale asigurate de CPIP, 

coordonatorul proiectului DIACEN și reprezintă o schiță pentru crearea unui program de 

dialogare între deținuți, personal și participanții la proiect din cadrul comunității. A doua 

secțiune provine de la Contact Center, din materialul dezvoltat “Survival Sourcebook” (Manual 

de supraviețuire) și este destinată a reprezenta un exemplu al unui caiet pe care fiecare deținut în 

poate alcătui, cu informații de la partenerii de dialog, în scopul uzului personal pe măsură ce 

efectuează tranziția înapoi la comunitatea non-corecțională.  
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INTRODUCERE 

Ce dorim să realizăm? 

Reintegrarea de succes a foștilor deținuți depinde de un set de acțiuni complexe de la 

momentul intrării în sistemul penitenciar și mult după momentul eliberării. Multe dintre acestea 

se află în mâinile unui număr restrâns de profesioniști și voluntari dedicați, din cadrul și din afara 

sistemului. În principal, eforturile de reintegrare depind de activitatea și participarea activă a 

populației din penitenciare. Activitatea noastră este dedicată lor, tuturor, ca și realizărilor lor. 

La momentul desfășurării activității sale, echipa Convicts Liberty Aid Project (CLAP), 

care a alcătuit cea mai mare parte a acestui set de instrumente, a constatat că existau multe 

inițiative dezvoltate local sau la nivel național, cu rezultate similare, iar o abordare europeană 

comună reprezenta etapa logică următoare. Cum au abordat această etapă? Prin identificarea 

faptului că aspectul comun nouă, tuturor, este dialogul și acceptarea provocării de a-l transforma 

într-un instrument puternic pentru reintegrare, un instrument care să se potrivească tuturor 

dincolo de prioritățile naționale și care să vizeze nevoile exacte ale profesioniștilor, voluntarilor 

și deținuților. 

Care sunt pașii pe care ni-i propunem pentru dezvoltarea dialogului ca instrument destinat 

reintegrării?  

 Aflați realitatea din penitenciare chiar de la cei direct implicați. Inițiați un dialog cu 

angajații din penitenciare de toate tipurile și de la toate nivelurile și extrageți din 

acesta nevoile și dorințele lor. Adăugați informațiile transmise de decidenți, 

organizațiile din afară, foștii deținuți care dețin o imagine de ansamblu asupra 

momentului premergătorii eliberării. Chiar dacă acesta reprezintă un proces continuu, 

echipa DIACEN a început activitățile prin efectuarea studiilor la nivelul personalului 

din penitenciare și al deținuților și a compilat, de asemenea, date referitoare la 

programul existent anterior eliberării, asigurate de instituțiile participante la prezenta 

inițiativă.  

 Pe baza acestei cercetări și a studiilor de caz transmise de fiecare țară partener și 

materialelor dezvoltate de proiectul Contact Center denumit Survival Sourcebook, 

alcătuiți materiale pentru personalul din penitenciare. Aceste materiale trebuie să 

transmită ponturi practice și să stimuleze dialogul pentru scopul ajutării pregătirii 

deținuților pentru eliberarea lor. Pe termen lung, sperăm că, prin utilizarea acestor 

materiale sub forma unui set de instrumente, se va stimula personalul din penitenciare 

și deținuții pentru crearea propriilor materiale premergătoare eliberării și activităților 

bazate pe dialog. 

 Cu implicarea câtorva membri dedicați din cadrul personalului din penitenciare și a 

decidenților din cadrul parteneriatului, vom testa acest Set de instrumente în cadrul 

unei sesiuni speciale de formare, a unui atelier de testare și a unei perioade de 

pilotare.   

 Odată ce am creat comunitatea noastră de practică (COP) și o versiune finală a Setului 

de instrumente, o vom implementa în cadrul penitenciarelor care ni s-au alăturat în 

acest program. Ca rezultat al acestei implementări, personalul din penitenciare va 

lucra alături de deținuți pentru dezvoltarea unui ghid al reintegrării. Acesta va 
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reprezenta obiectivul nostru final, să implicăm toți actorii relevanți într-un proces de 

dialog1 destinat dezvoltării unui instrument creat pentru nevoile lor specifice. 

Care este baza noastră de pornire? 

Concluziile Forumului Politicilor Europene pentru Penitenciare, desfășurat la Varșovia, 

în iunie 2007, finanțat de programul EQUAL al Comisiei Europene, au declarat că "există nevoia 

urgentă de a promova schimbarea în penitenciare, de a adopta o cultură a inovației și de a sprijini 

cooperarea cu organizațiile externe în vederea sprijinirii incluziunii sociale a celor care sunt 

eliberați din penitenciare." 

Reintegrarea de succes a celor care au fost privați de libertate necesită implicarea tuturor 

părților interesate, a instituțiilor publice și a organizațiilor nonguvernamentale și private. Un alt 

aspect important este implicarea deținuților în proiectarea, dezvoltarea și implementarea acestei 

abordări. Personalul care activează în penitenciare trebuie să realizeze că intervențiile 

multidisciplinare depind de comunicare, partajarea cunoștințelor și interacțiunile între acestea și 

diferite părți interesate, în vederea asigurării oportunităților în schimbare pentru deținuții privați 

de libertate. 

Având aceste aspecte în vedere, în 2011, un consorțiu alcătuit din 9 parteneri din 7 țări 

europene a dezvoltat un proiect pentru reintegrarea deținuților, CLAP – Convict Liberty Aid 

Project (Proiectul Ajutorarea Libertății Deținuților). Liderul consorțiului, CPIP  din România, a 

avut ideea de a aduce laolaltă instrumentele dialogului în rutina zilnică a personalului din 

penitenciare, la momentul pregătirii deținuților pentru momentul eliberării. De la acest punct, a 

început un proiect complex care s-a întins de-a lungul a 2 ani. Iar una dintre primele și cele mai 

importante activități a fost cercetarea, un efort complex care a avut în vedere sondarea nevoilor 

profesioniștilor din cadrul sistemului de detenție. Ca rezultat, consorțiul proiectului a alcătuit 

“Preparing for release – Dialogue in prison. Comparative report & Recommendation Paper” 

(Pregătirea pentru eliberare – Dialogul în penitenciare. Raport comparativ și Document de 

recomandări). Acest studiu a identificat nevoile asistenților sociali și educatorilor care activează 

în penitenciare și, pe de altă parte, nevoile deținuților de facilitare a reintegrării lor sociale mai 

bune, în societate. 

Cercetarea CLAP a început în 2011. Personalul tuturor tipurilor de penitenciare din 7 țări 

UE a participat la interviuri cu privire la experiențele lor legate de lucrul cu deținuții, la toate 

momentele detenției. Aceștia au transmis exemple de dificultăți privitoare la implicarea 

deținuților sau permiterea deținuților să acceseze programe de gestionare a comportamentelor 

infracționale. Personalul a identificat o lipsă de cunoștințe și experiențe referitor la soluționarea 

dificultăților de comunicare, dar și inaccesibilitatea informațiilor prezentate respectivilor 

deținuți. 

 

Cercetările suplimentare au provenit de la studiul deținuților, personalului și 

administraților penitenciare desfășurat în cadrul Proiectului DIACEN. Echipa DIACEN a 

desfășurat studii în România, Portugalia, Polonia și Italia, cu ajutorul mai multor penitenciare 

specifice și administrații naționale. A fost o cercetare calitativă, concentrată pe perspectiva 

profesioniștilor și experiențele personale ale celor care interacționează cu mediul penitenciar. 

Unele dintre concluzii au fost: 

                                                             
1 Învățarea dialogică este un proces care are loc prin intermediul dialogului. Reprezintă, de obicei, rezultatul 

dialogului egalitarian. Cu alte cuinte, consecința unui dialog în care diferite persoane asigură argumente bazate pe 

afirmații bazate pe validitate și nu doar pe afirmații bazate pe autoritate. Conceptul învățării dialogice nu este nou.  
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• Diferite sisteme au programe foarte bune pentru a ajuta  deținuții să învețe abilități 

(profesionale și personale), să realizeze obiective educaționale, să socializeze prin 

intermediul sporturilor și activităților, DAR niciunul nu a cuprins programe 

premergătoare eliberării, așa cum discutăm despre ele în cadrul proiectului 

DIACEN. 

• Majoritatea au fost orientate spre adaptare și realizarea pe durata privării de libertate, 

cu obiectivul inducerii abilităților și calităților care ar ajuta persoanele la momentul 

eliberării. Acestea nu au fost coordonate cu eliberarea și nici nu s-au bazat pe nevoile 

deținuților identificați.  

• Nu a existat nicio implicare directă organizată, vizibilă, a personalului de corecție și 

deținuților, în vederea ghidării spre planificarea eliberării celor din urmă.  

• Întregul personal intervievat a considerat că deținuții erau interesați de programele 

anterioare eliberării și persoanele respective au indicat că considerau necesară 

implicarea comunității locale în programele premergătoare eliberării. 

• Personalul a considerat că cele cinci subiecte principale, în cadrul unui program 

premergător eliberării, erau: 

o Angajare/identificarea unui loc de muncă/tehnici de utilizat în cadrul 

interviurilor, alcătuirea CV-urilor  

o Relațiile de familie 

o Menținerea sănătății mentale și fizice, inclusiv ajutarea deținuților cu privire 

la consumul de droguri (menționat doar de aproximativ 1/3 din personal), 

gestionarea furiei (o menționare)  

o Locuințe, traiul independent, costul traiului – menționat de aproximativ ¼ din 

personal 

o Serviciile sociale și organizațiile de sprijin  

• În termeni de modul în care se poate desfășura cel mai bine un program eficient 

anterior eliberării,  

o 1/3 din personalul intervievat a considerat că un program standardizat 

premergător eliberării ar fi cel mai eficient și  

o 2/3 din personal intervievat a considerat că un program premergător eliberării 

elaborat în comun, de deținuți și personal, pe baza nevoilor constatate ale 

deținuților, ar fi cel mai eficient – aceasta reprezintă baza abordării proiectului 

DIACEN. 

• Studiile asupra deținuților au indicat următoarele domenii asupra cărora deținuții ar 

dori informații, anterior momentului eliberării din penitenciare:  

o Asistență medicală pentru probleme psihice     

o Asistență medicală   

o Medicație    

o Programări  

o Locuințe      

o Angajare   

o Abuzul de alcool/consumul de droguri 

o Asistență medicală/avantaje  

o Venituri/avantaje   

o Alimentație/Îmbrăcăminte     

o Transport   
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o Identificare    

o Abilități pentru viață 

o Familie/copii 

o Numere de telefon pentru situații de urgență 

o Trimiteri pentru alte servicii și termene de judecată  

o Rezumate ale tratamentelor din penitenciar, rezultatelor testelor de laborator și 

radiologice, și regimurile de medicație. 

• Studiile desfășurate asupra deținuților au indicat, de asemenea, că 65% din ei ar 

prefera să activeze împreună cu personalul penitenciarelor pentru a-și crea propriul 

program individual premergător eliberării. 58% dintre deținuții implicați în studii au 

dorit să implice persoane din comunitate, pe lângă personalul penitenciarelor, în 

cadrul procesului de planificare premergător eliberării.  

Prezentul set de instrumente a fost creat urmând discuțiilor cu personalul din penitenciare 

și din cadrul serviciilor exterioare. Au fost consultați și specialiști pentru a transmite elemente de 

expertiză. Totuși, informațiile din prezentul document nu reprezintă în mod necesar opinia unor 

experți. Identifică anumite bariere care pot face dificil pentru personal și deținuți să comunice 

unii cu ceilalți într-o manieră dialogică. Setul de instrumente are în vedere să sporească 

conștientizarea unora dintre dificultățile dialogului pentru deținuții care intră în contact cu 

instituțiile justiției penale. Asigură un anumit grad de orientare asupra modului de reacționare la 

nevoile de comunicare ale deținuților și instrumentele pentru a ajuta la o comunicare mai 

eficientă. 

 

Setul de instrumente nu trebuie să înlocuiască nicio formă de instruire disponibilă, 

destinată personalului din penitenciare, în vederea cooperării mai eficiente cu o gamă de deținuți 

cu diverse nevoi, inclusiv nevoi dialogice. A fost dezvoltat pentru a asigura un acces rapid și 

facil în vederea sprijinirii activităților practice. Chiar dacă prezentul document oferă anumite 

strategii pentru lucrul cu deținuții, nu transmite niciun instrument de evaluare pentru analizarea 

deținuților.  

 

Cine trebuie să utilizeze acest set de instrumente? 

Prezentul material este destinat persoanelor care lucrează cu deținuții – întregul personal 

care lucrează cu deținuți și care îi poate ajuta într-un mod direct sau indirect cu privire la 

pregătirea lor pentru eliberare. Acest material reprezintă un exercițiu propus de echipa noastră, 

un instrument de reflecție și, concomitent, o provocare pentru implicarea în activitățile zilnice cu 

deținuților, în timpul perioadei premergătoare eliberării. Reprezintă, de asemenea, un instrument 

util pentru personalul responsabil cu alcătuirea materialelor de informare și formare utilizate în 

cadrul programelor destinate gestionării comportamentului infracțional.   

 

Ne adresăm următoarelor categorii:

 Personal de securitate 

 Personal de educație 

 Psihologici 

 Asistenți sociali 

 Mentori 

 Consilieri 

 Manageri de programe 
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 Personal de sprijin 

Această listă nu este exhaustivă. Și, chiar dacă prezentul set de instrumente este destinat 

lucrătorilor din penitenciare, cu privire la inițierea dialogului în timpul perioadei premergătoare 

eliberării, ideile prezentate aici pot fi bine implementate pe durata întregii perioade de privare de 

libertate, la toate nivelurile. În cadrul activității noastre, întreaga echipă DIACEN sprijină și 

promovează ideea de “echipe multidisciplinare”. Dialogul într-un instrument puternic poate 

schimba întreaga interacțiune, din interior și din afară.  

De ce să utilizați setul de instrumente? 

Cum verificați că deținuții cu care lucrați au înțeles ceea ce încercați să realizați în timpul 

perioadei premergătoare eliberării lor? Și dacă vă dați seama că nu sunt pe aceeași lungime de 

undă cu dvs., cum aflați care sunt nevoile lor de sprijin? 

Cercetările pe care le-am efectuat la nivelul personalului din penitenciare au indicat că 

pregătirea eliberării reprezintă o adevărată provocare și problemele întâlnite sunt numeroase:  

 Supraîncărcarea 

 Administrare excesivă 

 Apatia la muncă – “epuizare”. 

 Conflicte între membrii personalului pentru organizarea sarcinilor lor 

 Sporirea motivației deținuților pentru urmarea cursurilor sau angajare nu este adecvată  

 Personalul supraîncărcat deoarece asistenții sociali nu au suficient timp pentru a realiza 

sesiuni de formare deoarece trebuie să realizeze multiple activități birocratice și să 

prezinte rapoarte referitoare la obiectul evaluărilor lor 

 Lipsa instrumentelor corespunzătoare 

 Nivelul redus de inovare 

 Dificultăți de înțelegere a gamei de realități cu care se confruntă deținuții anterior și 

ulterior condamnării
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Prin prezentul Set de instrumente, ne propunem să asigurăm o soluție alternativă pentru 

gestionarea doar a câtorva dintre problemele menționate mai sus: 

 Furnizarea unui instrument inovator care utilizează metodologia dialogului, care aduce 

laolaltă personalul din penitenciare și deținuții. 

 Punerea sub semnul îndoielii a înțelegerii existente asupra pregătirii premergătoare 

eliberării prin permiterea părților implicare să-și exprime propria înțelegere și să ajungă 

la un punct comun. 

 Încercarea de a ușura povara lucrătorilor din penitenciare, ca persoane responsabile 

pentru pregătirea eliberării, și mutarea centrării pe deținuți. 

Obiectivul final al Setului de instrumente este de a aduce dialogul în cadrul procesului 

premergător eliberării. Este important să fim conștienți de faptul că deținuții cu care lucrați pot 

avea dificultăți de a vă înțelege sau de a se exprima cu privire la care sunt nevoile lor în cadrul 

pregătirii eliberării.  

În aceste cazuri, trebuie să vă puteți adapta practica, în vederea comunicării mai eficiente și 

aducerii deținuților la același nivel de înțelegere. Lipsa de gestionare a acestor nevoi ar putea 

conduce la nereușita de pregătire pentru realitățile din exterior care va conduce, în final, la 

rezultate mai puțin mulțumitoare pentru deținuți și la un risc mai mare de recidivă. Comunicarea 

bună și obținerea dialogului pot conduce la o conformare mai mare și, în final, pot reduce 

recidiva.  

Implementarea anumitor sugestii transmite în cadrul acestui set de instrumente nu va necesita 

timp suplimentar. Totuși, dacă va fi nevoie de timp suplimentar, la un moment dat, cu siguranță 

va fi compensat de timpul economisit ulterior ca și consecință a utilizării instrumentelor.  

Cum se utilizează acest Set de instrumente? 

Acest set de instrumente este creat pentru a fi utilizat de personalul din penitenciare și de 

probațiune, în cadrul activității zilnice desfășurate cu infractorii. Pe baza acestei idei, activitatea 

noastră poate reprezenta și sprijinul pentru profesioniștii din afara penitenciarului care oferă 

servicii de reintegrare, lucrând asupra aspectelor imediat ulterioare eliberării. 

 

Informațiile din acest set de instrumente nu trebuie să fie citite într-o anumită ordine și 

pot fi parcurse selectiv. 

 

Vă propunem 4 subiecte principale de reflecție, detaliate în cadrul unui număr de 4 secțiuni 

separate. În fiecare secțiune, veți găsi: 

 “Sfaturi înțelepte” selectate din diferite materiale și cercetări realizate de specialiștii din 

acel domeniu specific. Acestea vă sunt furnizate pentru a reflecta și pentru a aprecia dacă 

acestea au vreo relevanță pentru situația dvs. curentă;  

 Exemple de la instituțiile și organizațiile noastre partener referitoare la modul în care se 

gestionează subiectele specifice;  

 Jocuri și activități propuse pe care le puteți implementa în cadrul rutinei cotidiene cu 

deținuții. 

 

Secțiunile sunt: 

 

1. Roluri și responsabilități: Cine este implicat în pregătirea momentului eliberării? Care 

este rolul dvs. în cadrul acestui proces? Care este raportul între responsabilitățile dvs. și 

cele ale deținutului, în cadrul acestui proces? 
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2. Comunicare și dialog în penitenciar: Ce este dialogul și cum ajută acesta? Știm când nu 

ne aflăm într-un dialog? Ce putem înțelege din acest aspect și cum poate îmbunătăți o 

situație dificilă, așa cum este cea din penitenciar? 

3. Dialogul pentru pregătirea eliberării: Despre ce putem discuta? Cum putem împărtăși 

înțelegerea diferită și dezvolta un instrument comun? 

4. Dialogul pentru familie: Cât de izolat este un deținut? Cu ajutorul dialogului, el/ea poate 

să-și croiască drum înapoi spre familie?  

 

Așa cum puteți vedea, este vorba despre întrebări. Obiectivul nostru este de a iniția un proces 

de reflecție între personalul din penitenciare și deținuți, în scopul pregătirii eliberării lor. Totuși, 

înțelegem, de asemenea, nevoia existenței unei structuri clare în orice activitate care se 

desfășoară în mediul penitenciar și, de aceea, vă propunem și un calendar de activități. Aceasta 

este o sugestie  a unui parcurs posibil de efectuat atunci când se lucrează cu Setul de instrumente 

și atunci când implicați și deținuții. Propunerea noastră este să alocați două până la patru 

săptămâni fiecărei secțiuni astfel încât, în total, să parcurgeți părțile de citit și exercițiile aplicate 

în contextul penitenciarelor, în cursul a 2 sau 3 luni, în funcție de posibilitatea de suprapune 

activitățile. Deoarece multe penitenciare au programe specifice premergătoare eliberării, Setul 

nostru de instrumente poate fi implementat ca element de pregătire anterior accesării 

respectivelor programe de către deținuți. Sau poate fi implementat complementar, ca activitate de 

suport.  
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Activitatea Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 Săptămâna 4 Săptămâna 5 Săptămâna 6 Săptămâna 7 Săptămâna 8 

 Roluri și responsabilități       

Activitate de citire 
individuală 
 
De la pagina…. 
la pagina ….. 

4 ore de citire și 
efectuarea 
exercițiilor de 
reflecție 
 
Încă 4 ore de citire 
a elementelor 
sugerate de 
literatură de suport 

       

Grup de lucru cu 
deținuții 
programați 
pentru eliberare  

2 ore sesiune de 
lucru cu deținuți 
(jocurile 1 și 2)  

2 ore sesiune de 
lucru cu deținuți 
(jocurile 3 și 4) 

      

  Comunicare și dialog în penitenciare    

Activitate de citire 
individuală 
 
De la pagina…. 
la pagina ….. 

 6 ore de citire și 
efectuarea 
exercițiilor de 
reflecție asupra 
comunicării, 
procesului de 
comunicare și 
barierelor în calea 
sa  
 
Încă 4 ore de citire 
a elementelor 
sugerate de 
literatura de suport 

      

Grup de lucru cu 
deținuții 
programați 
pentru eliberare 

  2 ore sesiune 
de lucru cu 
deținuți 
(jocurile 1 și 2 

     

Activitate de citire 
individuală 
 
De la pagina…. 
la pagina ….. 

  6 ore de citire 
și efectuarea 
exercițiilor de 
reflecție asupra 
dialogului 
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Încă 2 ore de 
citire a 
elementelor 
sugerate de 
literatura de 
suport 

Grup de lucru cu 
deținuții 
programați 
pentru eliberare 

   2 ore sesiune 
de lucru cu 
deținuții asupra 
creării și inițierii 
unui cerc al 
dialogului  

2 ore sesiune 
de lucru cu 
deținuții 
asupra 
deținerii unui 
cerc al 
dialogului și 
creării unui loc 
sigur pentru 
discuții  

   

     Dialog pentru pregătirea deținuților în vederea 
eliberării 

 

Activitate de citire 
individuală 
 
De la pagina…. 
la pagina ….. 

    4 ore de citire 
și efectuarea 
exercițiilor de 
reflecție 
asupra 
eliberării  
 
Încă 4 ore de 
citire a 
elementelor 
sugerate de 
literatura de 
suport 

   

Activitate de citire 
individuală 
 
De la pagina…. 
la pagina ….. 

     4 ore de citire și 
efectuarea 
exercițiilor de 
reflecție 
 
Încă 4 ore de 
citire a 
elementelor 
sugerate de 
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literatura de 
suport 

Grup de lucru cu 
deținuții 
programați 
pentru eliberare 

     2 ore sesiune de 
lucru cu deținuții 
asupra 
organizării unui 
cerc al dialogului 
referitor la 
eliberare  

2 ore sesiune de 
lucru cu deținuții 
asupra 
organizării unui 
cerc al dialogului 
referitor la 
provocările 
legate de 
eliberare 

 

Grup de lucru cu 
deținuții 
programați 
pentru eliberare 

      2 ore sesiune de 
lucru cu deținuții 
asupra 
organizării unui 
cerc al dialogului 
referitor la 
alcătuirea, 
împreună, a unui 
caiet de resurse  

 

       Dialogul pentru familie  

Activitate de citire 
individuală 
 
De la pagina…. 
la pagina ….. 

      4 ore de citire și 
efectuarea 
exercițiilor de 
reflecție asupra 
implicării familiei 
în procesul de 
eliberare  
 
Încă 4 de citire a 
elementelor 
sugerate de 
literatura de 
suport 

 

Grup de lucru cu 
deținuții 
programați 
pentru eliberare 

      2 ore de citire și 
efectuarea 
exercițiilor de 
reflecție prin 
utilizarea 
jocurilor 

2 ore sesiune 
de lucru cu 
deținuții 
asupra 
explorării ideii 
și organizării 
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sugerate în 
cadrul secțiunii  

unui cerc al 
dialogului 
pentru 
eliberare, 
alături de  
familiile lor  

Activitate de citire 
individuală 
 
De la pagina…. 
la pagina ….. 

       6 ore de citire 
- Survival 
Sourcebook 
(Manualul de 
Resurse 
pentru 
Supraviețuire) 
și lucru 
pentru 
alcătuirea 
versiunii 
finale a 
caietului lor 
de resurse  

 

 

 

 

 

 

  

 



1. Roluri și responsabilitățile în procesul de pregătire a deținuților pentru eliberare 

 

Dacă citiți acest material, înseamnă că sunteți implicat, într-un fel, în “activitățile din 

penitenciare”. Influențați viețile deținuților la mai multe niveluri decât vă puteți imagina.  

 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

 

V-ați gândit vreodată că îi puteți influența pe deținuții cu care intrați în contact zilnic?  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

Vă puteți gândi la 3 mesaje pe care le transmiteți deținuților, prin comportamentul dvs., 

atitudinile și modurile dvs. zilnice de comunicare?  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

MESAJUL NOSTRU PENTRU DVS.: 

 

Să facem un exercițiu de imaginație împreună. Vă rugăm să rețineți două idei însoțitoare: 

a) Majoritatea deținuților cu care intru în contact vor fi eliberați din penitenciar pentru a trăi 

din nou în comunitatea noastră. 

b) Personalul care lucrează cu infractorii zilnic (colegii mei și cu mine) are mai multe 

oportunități de a influența pozitiv succesul deținuților pe termen lung, decât majoritatea 

oamenilor.  

 

Acum încercați să vă imaginați penitenciarul unde lucrați nu ca o instituție corecțională (așa cum 

este), ci ca un mediu de învățare. Este o idee neobișnuită?  

 

Reflectați asupra următoarei probleme: Oamenii învață prin urmărirea comportamentului altor 

oameni pe care îi respectă. Astfel, într-un mediu de corecție, membrii personalului au o 

responsabilitate de a acționa într-o manieră demnă de a fi respectată, întotdeauna.  

 

Departamentul Penitenciarelor din Statul american Oregon a creat o politică statală denumită 

Modelul Responsabilității din Oregon pentru a asigura și furniza o funcție adecvată pentru ca 

deținuții să poată avea vieți de succes, ulterior eliberării. În cadrul acestui model, una dintre cele 

6 componente este Interacțiunea Personal / Deținuți. Această interacțiune este considerată un 

mediu de învățare, oferind comportamentul pro-social ca model de urmat, consolidând 

comportamentul pozitiv și redirecționând comportamentul negativ. Vă rugăm să rețineți că acest 

model se adresează întregului personal din penitenciare, nu doar educatorilor, asistenților sociali 

sau psihologilor.  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

 

Și ce spun inițiatorii despre modelul lor: “Natura interacțiunilor și comunicărilor cu deținuții este 

cheia spre succes. Componenta Interacțiunea Personal / Deținuți este avantajată de perioada de 

încarcerare pentru clarificarea și formarea comportamentului pro-social cu scopul final al creării 

comportamentelor durabile care se vor transmite către comunitate atunci când deținuții sunt 

eliberați și se reintegrează în societate. Membrii personalului din penitenciare sunt încurajați să 

caute active comportamentele pro-sociale la deținuți și să le încurajeze în mod pozitiv, atunci 

când apar în mod firesc. Aceste “momente-lecție” este posibil să se producă frecvent, în timpul 

zilei unui deținut, dar ele pot fi ignorate de angajații centrați mai mult pe observarea și apoi 

răspunderea a deficiențele de securitate. Cercetarea referitoare la învățarea socială indică, totuși, 

clar că încurajarea este o strategie comportamentală mai puternică decât consolidarea negativă. 

Respectiva încurajare nu trebuie să fie complexă sau consumatoare de timp. Poate lua pur și 

simplu forma recunoașterii faptului că un deținut a făcut mai mult decât i s-a cerut, în cadrul unei 

activități, recunoașterea contribuției ei sau lui la menținerea ordinii în penitenciar prin 

întreținerea curățeniei din celulă sau participarea la un program de tratament sau la o oră 

programată.” 

 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

 

Revenind la exercițiul nostru de imaginație, gândiți-vă la activitățile dvs. cotidiene și încercați să 

identificați care sunt “momentele-lecție” care s-au produs pe durata săptămânii dvs. de lucru. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Care a fost rolul dvs. în cadrul acestora? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Care a fost rolul deținutului? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

 

Vedem obiectivul final al dialogului de învățare dintre personal și deținut ca ajutând la asigurarea 

unei eliberări ușoare, unei reintrări facile în comunitate și, în final, unei reintegrări de succes a 

deținutului.     

 

CE SPUN ALȚII:  

 

Vă rugăm să citiți următoarele 2 citate care transmit o înțelegere a pregătirii pentru procesul de 

eliberare.   

 

“Definim “reintegrarea” ca procesul de părăsire a penitenciarului și revenire în societate. Toți 

deținuții experimentează reintegrarea indiferent de metoda de eliberare sau de forma de 

supraveghere, dacă aceasta există. Deci, și deținuții care sunt eliberați condiționat și cei care sunt 

eliberați la momentul expirării sentinței lor experimentează reintegrarea. Dacă procesul de 

reintegrare are succes, există avantaje în termeni de siguranță publică și de reintegrare pe termen 

lungă a fostului deținut. Beneficiile referitoare la siguranța publică sunt cuantificate, de obicei, în 

termeni de recidivism redus în cadrul instituțiilor sociale, cum ar fi ocuparea forței de muncă, 

familii, comunități și instituții religioase. Există beneficii sociale și financiare derivate din 

ambele tipuri de îmbunătățiri.” – From Prison to Home. The Dimension and Consequences of 

Prisoner Reentry (De la penitenciar acasă. Dimensiunea și consecințele reintegrării deținuților), 

The Urban Institute.  

 

“Reintegrarea socială poate fi înțeleasă ca sprijinul oferit infractorilor, pe durata reintrării în 

societate după perioada de încarcerare. Totuși, o definiție mai vastă cuprinde perioada care 

începe de la momentul punerii sub acuzare și până la cel al eliberării și acordării sprijinului 

ulterior eliberării. Reintegrarea socială în mediul penitenciar se referă la ajutarea la dezvoltarea 

morală, profesională și educațională a individului încarcerat prin intermediul practicilor de 

muncă și a activităților educaționale, culturale și recreaționale puse la dispoziție în penitenciar. 

Include gestionarea nevoilor speciale ale infractorilor, cu programe care acoperă o gamă de 

probleme, cum ar fi dependența de droguri, afecțiuni mentale sau psihologice, furie și 

agresivitate, printre altele, care pot să fi condus la comportamentul infracțional. Reintegrarea 

cuprinde mediul penitenciar, gradul la care personalul interacționează cu și încearcă obținerea 

cooperării deținuților individuali, măsurile luate pentru încurajarea și promovarea contactului cu 

familia, prietenii și comunitate la care, într-o zi, toți deținuții se vor întoarce.” – Custodian and 

Non-Custodial Measures. Social Reintegration (Măsuri referitoare la detenție și non-detenție. 

Reintegrare socială), Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate  
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/4_Social_Reintegration.pdf  

 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

 

Ce credeți despre aceste înțelegeri ale procesului de reintegrare? Se potrivesc propriei dvs. 

realități? 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/4_Social_Reintegration.pdf


                                                                              
 
                                         

 
 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

Dacă v-ați crea propria dvs. definiție a procesului care se referă la pregătirea deținuților pentru 

eliberare, care ar fi aceasta? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

  

Ce rol jucați în cadrul acestui proces complex? Ce roluri și responsabilități aveți? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

Dar deținuții cu care lucrați? Care sunt rolurile și responsabilitățile lor în procesul de pregătire 

pentru eliberare?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

Ca profesioniști ai sistemelor de detenție și corecție, cu toții ne cunoaștem exact 

responsabilitățile și impactul acțiunilor noastre asupra vieților deținuților. Fie că avem o fișă a 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

postului care include implicarea directă în pregătirea pentru activitățile de eliberare, fie că nu, cu 

toții suntem de acord că ajutarea deținuților în cadrul acestui proces reprezintă unul dintre 

rolurile noastre.  

 

Dar, provocarea pe care v-o transmitem este de a lucra cu deținuții și de a-i determina să-și dea 

seama care sunt rolurile și responsabilitățile lor în cadrul pregătirii pentru eliberare. Pentru a face 

aceasta, puteți să discutați cu ei sau să le dați materiale pentru a citi și a reflecta. Sau puteți juca 

jocuri structurate cu ei.   

Vă vom transmite 4 jocuri destinate deținuților care au în vedere inițierea procesului de gândire 

reflectivă cu privire la responsabilitățile lor în timpul pregătirii pentru eliberare. Aceste jocuri 

sunt destinate a fi implementate într-un grup și a declanșa discuții. Dar, funcționează la fel de 

bine și ca materiale de distribuit deținuților pentru a le completa și a aduce rezultatele ulterior, în 

cadrul discuțiilor individuale. Jocurile au fost dezvoltate în cadrul proiectului BRIDGE. Proiectul 

BRIDGE interconectează activitățile care se desfășoară pe durata încarcerării și ulterior eliberării 

unui deținut. Consultați http://www.bridgeproject.eu/en.  

 

 DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI (1) – ADEVĂRAT SAU FALS  

Pentru a fi un cetățean bun, trebuie să fiți conștient de drepturile și responsabilitățile dvs. Indicați dacă 

următoarele afirmații sunt Adevărate sau False.  

Un membru al societății... Adevărat Fals 

1. Poate avea un câine. 
  

2. Poate cumpăra un bilet la loto dacă are peste 16 ani.  
  

3.  Poate locui într-o țară străină. 
  

4. Are dreptul la 4 săptămâni de concediu pe an.  
  

5. Poate solicita divorțul după ce a fost căsătorit timp de 6 luni. 
  

6. Poate solicita rambursarea banilor dacă articolul pe care l-a achiziționat este 

defect. 

  

7. Poate primi același salariu ca o altă persoană care efectuează aceeași muncă. 
  

8. Își poate parca mașina pe colțul străzii. 
  

9. Poate asculta muzica tare la ora 14:00.  
  

http://www.bridgeproject.eu/en


                                                                              
 
                                         

 
 

 

10. Poate merge la restaurant cu un câine utilitar.  
  

11. Poate conduce un autobuz dacă are 18 ani.  
  

12. Poate candida la alegeri.  
  

 

  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI (2) – REVERSUL MEDALIEI 

Analizați primele două scenarii și apoi completați-l pe ultimul care se referă la drepturile și 

responsabilitățile dvs.  

ScenariUL 1 

 

Am dreptul de a conduce mașina. 

Dar am responsabilitatea de a: 

• Conduce cu atenție; 

• Deține un permis de conducere; 

• Deține o asigurare; 

• Mă asigura că nu sunt un pericol pentru ceilalți. 

 

ScenariUL 2 

Am dreptul de a munci. 

Dar am responsabilitatea de a: 

• Coopera cu persoana care mă ajută să caut un 

loc de muncă; 

• Îmi menține cunoștințele actualizate prin sesiuni 

de formare; 

• Ajunge la timp la muncă; 

• Îmi face treaba bine. 

ScenariUL 3 

Am dreptul de a ____________________________________________________________. 

Dar am responsabilitatea de a: 

• _________________________________________________________________; 

• _________________________________________________________________; 

• _________________________________________________________________ 

 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

 

DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI (3) – REFERITOARE LA SOCIETATE 

ȘI NOI ÎNȘINE  

 

În comunitatea mea, eu: 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

 

 

 

 

 

 Responsabilitățile mele la adresa comunității mele 

sunt: 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

Responsabilitățile mele la adresa familiei și 

prietenilor mei sunt: 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

Responsabilitățile mele la adresa mea sunt: 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

  

Ce este o comunitate? 

Eu 

Familia mea 

Vecinii mei 

Țara mea 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

RESPECTAREA ALTOR PERSOANE (4): 

Pe cine respectați? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
Cum v-a influențat această persoană? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



                                                                              
 
                                         

 
 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

2. Comunicare și dialog în penitenciare 

CE SPUN ALȚII:  

Revenirea la ‘lumea liberă’ și nerevenirea la celulă, adică ducerea unei vieți reușite necesită 

anumite schimbări. La rândul lor, acestea necesită abilități pe care mai mulți deținuți nu le-au 

dezvoltat încă. Ele sunt esențiale pentru producerea schimbărilor în viața unei persoane.  

Acestea pot include moduri (procese) noi de gândire, identificarea modurilor mai bune de 

organizare a vieții cotidiene a unei persoane, eliminarea obiceiurilor care reprezintă ‘o ghiulea’ 

legată de picior și învățarea unui mod mai acceptabil, din punct de vedere social, de a reacționa 

la oameni, cuvinte și situații. Schimbările pozitive aduc beneficii nu doar deținuților, ci și 

celorlalți, inclusiv membrii familiei, prietenii, contribuabilii și societatea. Respectivele 

modificări nu pot fi impuse. Trebuie să vină din interiorul deținutului. Un mod de a contribui la 

aceasta implică dialogul.  

“Comunicarea este procesul de împărtășire a ideilor, gândurilor și sentimentelor noastre cu alți 

oameni și determinarea respectivelor persoane, cu care discutăm, să înțeleagă ideile, gândurile și 

sentimentele respective. Atunci când comunicăm vorbim, ascultăm și observăm.  

 

Modul în care comunicăm este unul învățat. Atunci când suntem copii, învățăm prin urmărirea 

comunicării realizate de părinții noștri și a alți adulți. Ca adulți, putem învăța să ne îmbunătățim 

modul în care comunicăm prin observarea altor persoane, care comunică eficient, prin învățarea 

abilităților noi și prin punerea în practică a respectivelor abilități.” – Community Partnerships for 

Adult Learning (Parteneriatul Comunității pentru Învățarea Adulților).  

 

Trebuie să fim atenți. În sesiunile de dialogare care nu reprezintă indicații reale, există riscul ca 

deținuții să încerce să meargă dincolo de trecutul lor și să-l raționalizeze și să se gândească la și 

să perceapă viitorul în temeni ireali. Un alt punct de îngrijorare pentru profesori, asistenți sociali, 

psihologi și alții este dificultatea deținuților care nu au avut niciodată o educație în familie 

decentă, acceptată “social” și care să implice respectarea legilor. Contribuția lor poate fi utilă atât 

timp cât facilitatorul este suficient de abil încât să transforme ceea ce este exprimat într-o viziune 

revelatoare asupra importanței experiențelor cotidiene, indiferent cât de nesemnificative par 

acestea.  Un alt aspect pe care facilitatorii pot trebui să-l gestioneze implică încercarea anumitor 

deținuți care sunt mai vocali, mai asertivi, având un discurs articulat (și poate agresivi) să 

deturneze dialogul și să-l facă platforma “lor”. Acești deținuți sunt, de obicei, cel mai dificil de 

reabilitat deoarece consideră că ei au dreptate și toți ceilalți se înșală. Astfel, dialogul este un 

instrument în cadrul eforturilor noastre de a realiza două obiective. Primul este de a ajuta 

deținuții să se adapteze la viața din penitenciare și să profite la maxim de aceasta, pentru propriul 

beneficiu, prezent și viitor, iar al doilea este de a se pregăti pentru viața ulterioară eliberării. 

Dialogul contribuie la și este un element adăugat programelor din penitenciare (cum ar fi 

consilierea individuală). Dialogul nu înlocuiește alte elemente.  

 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

 

Ce credeți despre această descriere? Se potrivește ideii dvs. de comunicare? Ați schimba sau 

adăuga ceva la aceasta? 

 

Dacă ați defini comunicarea cu propriile dvs. cuvinte, care ar fi această definiție?  

Dacă ar trebui să plasați această descrie într-un context, adică într-o comunitate de deținuți, care 

ați spune că este cea mai importantă provocare percepută?   

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

MESAJUL NOSTRU PENTRU DVS.: 

 

Vă reamintiți exercițiul de imaginație din secțiunea anterioară? Una dintre propozițiile din cadrul 

jocului era “Personalul care lucrează cu infractorii zilnic (colegii mei și cu mine) au mai multe 

oportunități decât majoritatea oamenilor de a influența pozitiv succesul deținuților pe termen 

lung.” 

 

Vă gândiți la cum îi influențați pe deținuți? Prin ceea ce spuneți și faceți, bineînțeles. Dar, ar 

trebui să adăugăm și ‘cum spuneți’?  

 

Credem că comunicarea se referă la persoana cu care se încearcă comunicarea și modul în care 

comunicați cu respectiva persoană.  

Modelele comunicării în penitenciare nu produc niciun efect pozitiv, nici pentru instituții și nici 

pentru deținuți. Mediul este dominat, la un grad extins, de conflictul care dă naștere fragmentării 

cu rezultatul că există o sinergie redusă sau inexistentă între diferite grupuri, cum ar fi 

conducerea, deținuții, ofițerii, psihologii, asistenții sociali etc.  

“Dialogul este o formă de conversație autentică și sinceră care construiește relații sănătoase, 

reintegrând ceea ce este perceput ca fiind fragmentat” (PRISON DIALOGUE UK - 

http://www.prisondialogue.org/. Obiectivul acestui proces este de a asigura oportunități prin care 

deținuții să poată aprofunda, în siguranță și deschis, aspectele care sunt importante pentru ei.  

Învață, de asemenea, să accepte opiniile altor persoane atunci când nu sunt de acord cu ei, într-o 

manieră responsabilă și serioasă. Unul dintre scopurile avute în vedere este că, prin acest proces, 

sunt dezvoltate noi moduri pentru diferite categorii de membri ai personalului din penitenciare să 

lucreze împreună, spre beneficiul deținuților, furnizorilor de servicii și instituției. Într-un mediu 

de justiție restaurativă, aceasta include și foștii deținuți, victimele infracțiunilor și publicul, în 

scopul creării unei societăți mai integrative și mai umanizante. Introducerea unui proces de 

dialog în penitenciare poate contribui la realizarea unei schimbări în cadrul culturii instituționale.  

http://www.prisondialogue.org/


                                                                              
 
                                         

 
 

 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

  

Imaginați-vă interacțiunea dintr-o zi normală cu un deținut. Vă vedeți vorbind și încercați să 

analizați puțin. Care este tonul vocii dvs.? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Care este postura dvs., cum stați? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Ce faceți cu mâinile și cu corpul dvs.?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

Cum vă asigurați că deținutul v-a înțeles? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Acum luați toate caracteristicile pe care le-ați atribuit comunicării și atribuiți-le unei persoane pe 

care o respectați: un profesor, un părinte, un coleg, un superior.  

 

Ce ați crede dacă această persoană ar acționa așa, în timpul comunicării cu dvs.?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Ați schimba ceva la modul în care comunicați? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………



                                                                              
 
                                         

 
 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Este important să rețineți că indivizii, în cazul nostru deținuții, sunt în mod esențial predispuși să 

vorbească, să întrebe, să comenteze și să se implice în conversații, discuții în contradictoriu și  

“povestiri” despre experiențele lor anterioare.  Au făcut aceasta chiar de când erau copii. Un alt 

adevăr fundamental este faptul că majoritatea persoanelor (deținuților) sunt curioase. Această 

curiozitate servește ca vehicul pentru învățare. În mod normal, filozofia, cultura și rutinele din 

penitenciar încurajează prea puțin dezvoltarea spiritului curios, învățării și maturizării. Totuși, 

dacă prin procesele dialogice deținuții noștri își mută obiectul curiozității și tendința de 

chestionare, aceste abilități vor fi aprofundate, vor continua să se dezvolte și vor contribui la 

creșterea lor personală.  

 

MESAJUL NOSTRU PENTRU DVS.: 

 

Comunicarea este un proces complex cu foarte mulți pași și multe elemente care se modifică 

continuu.  

 

 

 
Imaginea de mai sus poate fi descrisă astfel: 

- Emițătorul sau comunicatorul este persoana care transmite mesajul. 

- Mesajul este ceea ce comunicăm verbal, în scris sau prin simboluri.  

- Receptorul este persoana care primește mesajul și care trebuie să-l descifreze, să-l înțeleagă 

și să-l traducă în ceva care are sens pentru el.  

- Feedback-ul este reacția receptorului. Poate fi verbal sau nonverbal. Feedback-ul permite 

emițătorului să afle dacă mesajul a fost înțeles.  

 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

 

În timpul zilei dvs. normale de lucru cu deținuții, cine transmite cele mai multe mesaje? 

Procesul de comunicare 

Emițătorul Mesajul Canalul Receptorul 

Contextul 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Cum sunt trimise respectivele mesaje? Verbal sau în scris?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Atunci când primiți mesajele din cadrul comunicării, cum verificați dacă le-ați înțeles corect? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Dar atunci când sunteți emițătorul mesajului, cum verificați dacă mesajul a fost înțeles corect? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Cum credeți că este posibil să vă asigurați că mesajul a fost înțeles? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Și ce se întâmplă dacă mesajul nu a fost înțeles? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

MESAJUL NOSTRU PENTRU DVS.: 

 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

Dacă mesajul sau informațiile nu sunt primite exact, există o comunicare parțială sau aceasta nu 

există deloc. Comunicarea parțială sau inexistentă poate crea confuzie, neînțelegeri sau certuri 

între oameni. 

 

Credem că este una dintre cele mai periculoase situații care pot apărea în relația dintre dvs. și un 

deținut. 

 

Și pentru a face totul chiar mai dificil, mai avem două alte provocări care accentuează procesul 

nostru de comunicare și pe care trebuie să le gestionăm: 

a) O problemă poate apărea în toate mediile, fără o legătură necesară cu sistemul justiției 

penale: barierele în calea comunicării. 

b) Și cealaltă problemă face referire la activitatea noastră directă cu deținuții: dificultăți de 

comunicare pe care le experimentează unii/majoritatea deținuților. 

 

Vă reamintiți schița explicativă a procesului de comunicare?   

 

Existau doi “actori” care realizau comunicarea (cu simboluri cerc) și un dreptunghi mare care 

înconjura întregul proces, ceea ce am numit “context”.  

 

a) Atunci când discutăm despre barierele în calea comunicării, luăm în considerare 

obstacolele care apar în noi ca persoane implicate în procesul de comunicare și barierele 

care apar în afara noastră, din cauza contextului sau mediului în care comunicăm. 

 

Obstacolele interioare pot fi: 

- Abilități inadecvate de ascultare 

- Atitudine inadecvată la adresa emițătorului sau informațiilor 

- Lipsă de interes referitor la mesaj  

- Oboseală 

- Frică 

- Neîncredere 

- Experiențe anterioare 

- Probleme acasă 

- Lipsa experiențelor comune  

- Emoțiile negative pot crea gânduri negative 

 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

Puteți adăuga vreun obstacol interior care face comunicarea dintre dvs. și deținuți dificilă? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

Pe lista barierelor externe, putem include: 

- Zgomotul 

- Elementele de distragere 

- Conexiuni telefonice / de telefonie mobilă necorespunzătoare 

- Momentul zilei, de exemplu unii oameni pot performa mai bine dimineața  

- Jargonul utilizat de emițător 

- Mediul 

 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

Ce bariere externe credeți că este cel mai probabil să apar în mediul sistemului de justiție penală? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

b) Ce semnifică existența unei dificultăți de comunicare? 

 

CE SPUN ALȚII: 

“Existența unei dificultăți de comunicarea ar putea semnifica incapacitatea de exprimare pe sine 

sau neînțelegerea informațiilor care vă sunt transmise sau pe care le citiți.  

Cu toții experimentăm o asemenea situație atunci când ne aflăm într-o țară străină și nu 

cunoaștem limba, dar încercați-vă să vă imaginați cum este să experimentați constant 

următoarele: 

- Să nu puteți spune cuiva despre ceva important. 

- Să nu vă puteți găsi cuvintele atunci când trebuie să spuneți ceva. 

- Să vorbiți, iar cuvintele să fie amestecate. 

- Să emiteți propoziții neterminate sau incoerente sau blocate și cineva să intervină, spunând 

cuvinte în locul dvs.  

- Să vorbiți, dar oamenii să nu poată înțelege ceea ce spuneți. 

- Oamenii să ignore ceea ce încercați să spuneți, să vă simțiți jenat și să plecați.  

- Să nu înțelegeți ceea ce vi se spune. 

- Să nu vă puteți alătura unei conversații. 

- Să nu puteți citi. 

- Să nu vă puteți prezenta ideile în scris.”  

 

“Unii infractori care au probleme de comunicare pot considera că este dificil să se exprime prin 

vorbire, scris și comunicare nonverbală și, astfel, pot avea dificultăți de înțelegere a altor oameni. 

De asemenea, pot experimenta dificultăți de înțelegere și reținere a informațiilor. Unii infractori 

pot avea probleme de vorbire și înțelegere. Alții pot avea probleme referitoare la utilizarea 

limbajului pentru transmiterea informațiilor. 

Cercetările au indicat că copiii, adolescenții și adulții care prezintă comportamente problematice 

sau antisociale sunt mai înclinați să aibă dificultăți de limbaj și comunicare. Nu știm dacă un 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

element îl determină pe celălalt, dar mulți infractori au dificultăți neacceptate privitoare la limbaj 

și comunicare.” Crossing the Communication Divide; A toolkit for prison and probation staff 

working with offenders who experience communication difficulties (Depășirea obstacolelor din 

calea comunicării. Un set de instrumente pentru personalul din penitenciare și de probațiune care 

experimentează dificultăți de comunicarea), National Offender Management Service UK   

 

MESAJUL NOSTRU PENTRU DVS.: 

Deținuții pot avea dificultăți de comunicare, cum ar fi: 

 

- Dificultăți de vorbire și limbaj: probleme la momentul trimiterii mesajului sau primirii 

mesajului. 

  

- Dizabilități de Învățare sau Dificultăți de Învățare, cum ar fi dislexie, dispraxie, deficite de 

atenție, autism, sindrom Asperger etc.  

 

- Dificultăți de alfabetizare: abilități limitate sau inexistente referitoare la citire sau scriere.  

 

- Probleme de comunicare în limba națională a sistemului de justiție penală. 

 

- Dificultăți senzoriale: surditate, cecitate sau vedere parțială.  

 

 

Trebuie să luați toate aceste elemente în considerare atunci când vă planificați comunicarea cu 

deținuții. Cooperați cu specialiștii în aceste domenii, astfel încât să obțineți informații corecte 

despre deținuți și dificultate. Apelați la psihologi, psihoterapeuți, logopezi, educatori, asistenți 

sociali etc. Specialiștii vă pot da ponturile corecte despre cum puteți gestiona aceste cazuri.  

 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

Cu ce dificultăți de comunicare v-ați confruntat în timpul interacțiunii cu deținuții? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Cum au schimbat aceste dificultăți modul în care ați comunicat? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Pentru câteva ponturi referitoare la dificultățile de comunicare, vă rugăm să consultați Anexa 1.  

MESAJUL NOSTRU PENTRU DVS.: 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

 

Până la acest moment, am discutat despre comunicare, despre ce conține, care sunt problemele și 

trăsăturile speciale ale comunicării într-un penitenciar. Dorim să facem un pas înainte și să vă 

prezentăm conceptul de dialog.  

Abilități pentru un dialog de succes 

Oamenii nu se nasc având abilități dialogice. Nici măcar nu le învățăm în mod adecvat la școală 

din moment ce profesorii sunt, adeseori, copleșiți de cerințele programei și ale examinărilor. 

Trebuie să descoperim ce deținem, în termeni de asemenea abilități și să construim și să 

dezvoltăm respectivele domenii care încă lipsesc sau sunt subdezvoltate. Prin practică, vom 

dobândi aceste abilități dialogice, le vom duce la niveluri mai avansate și apoi, vom putea să ne 

implicăm cu succes în conversații interpersonale profunde cu deținuții. Abilitățile dialogice 

intervin într-un număr de situații care implică oamenii și sunt ‘transferabile’ de la un contextul la 

altul, cu o mutare a accentului acolo unde este necesar. Website-ul 

http://kutenk2000.blogspot.com/2010/11/5-advanced-dialogic-skills-to-engage.html este dedicat 

afacerilor și marketing-ului. Totuși, contextul de învățare pe care îl oferă este aplicabil situațiilor 

care sunt foarte diferite de afaceri și comerț.   

Cinci dintre abilitățile promovate în acest domeniu sunt descrise după cum urmează: 

1. Să fii 

2. Să vorbești  

3. Să dezvălui 

4. Să testezi 

5. Să sondezi 

 

Aceste abilități pot fi dificil de dezvoltat, dar trebuie să facem tot posibilul, pentru binele 

deținuților și al profesiei noastre. Cel mai bun mod este să le studiem, să le observăm la alte 

persoane implicate în conversații și apoi, să le punem în practică într-un context real. Poate dura 

ceva până când aceste abilități devin un element automatizat al modului în care ne desfășurăm 

activitățile profesionale. Așa cum se spune, repetiția este mama învățăturii. Abilitățile în cauză 

vor reprezenta un element semnificativ adăugat setului dvs. de instrumente.  

Prima, să fii   

 

Să fii 

În acest context, semnifică că trebuie să experimentăm și să înțelegem situațiile fără a ne impune 

semnificația proprie, chiar dacă suntem direct implicați. Accentuarea ‘celuilalt’ și afișarea unei 

deschideri spre acceptarea altora, în mod necondițional, reprezintă o contribuție importantă. 

Demonstrați interes și curiozitate cu privire la ceea ce spun ceilalți și încercați să-i determinați pe 

ceilalți să adreseze întrebări și să comenteze.  Rețineți că suntem cu toții vulnerabili, într-un fel 

sau altul. Atunci când dvs. sau alte persoane vă asumați o poziție asupra unui subiect, este 

important să considerați respectiva poziție ca putând fi modificată dacă situațiile se schimbă sau 

aceasta este dovedită a fi eronată. Indiferent cât de mult încercăm, nu putem pretinde că ‘le știm 

pe toate’. Pe durata și după fiecare sesiune, trebuie să ne întrebăm ce am învățat din experiența 

respectivă.  

 

http://kutenk2000.blogspot.com/2010/11/5-advanced-dialogic-skills-to-engage.html


                                                                              
 
                                         

 
 

 

Să vorbești 

Vorbirea poate contribui la mai multe lucruri și poate produce rezultate. Aici avem în vedere, 

majoritar, efectele pozitive ale vorbirii. Poate clarifica anumite puncte, rezolva neînțelegerile, 

produce acceptarea celorlalți și empatia pentru ceilalți, spori cunoștințele, facilita învățarea, 

aduce persoanele laolaltă, provoca reflecție și introspecție, elibera tensiunile și sentimentele 

neexprimate, reduce timiditatea și frica de exprimare și așa mai departe. Facilitatorul și deținuții 

îi vor evalua conștient sau altfel pe ceilalți, prin luarea în considerare a manierei lor de vorbire și 

prin ceea ce spun aceștia. 

Chiar dacă sesiunile sunt informale, există nevoia ca facilitatorul să aibă un schimb de opinii 

liniștit și ordonat cu membrii grupului. Atunci când o persoană vorbește, cealaltă persoană 

ascultă, iar ascultarea poate fi considerată o abilitate.  Un mod de a ajuta persoanele care ascultă 

să înțeleagă ce spune vorbitorul este prin aplicarea imaginației fizice (imagine, clip etc.) și 

descriptive (doar cuvinte vorbite).  

De asemenea, este important pentru toată lumea să distingă între ceea ce este acceptat ca n fapt 

(deoarece a fost văzut, simțit sau cercetat) și presupunerile derivate din intuiție. Ambele sunt 

importante, dar confuzia poate fi nocivă. 

Spre finalul sesiunii, există sentimente, opinii, îndoieli și dorințe care par să transcendă grupul 

sau majoritatea acestuia?     

 

Să dezvălui 

Ascunderea, negarea și cenzura împiedică producerea efectului pozitiv dorit al Dialogului. 

Încurajați deținuții din grup să-și utilizeze ‘propria voce’ atunci când vorbesc despre ceea ce-i 

deranjează, îngrijorează, sperie și ceea ce le face plăcere.  Dialogul semnifică utilizarea propriei 

minți și propriei voci și nu doar acționarea ca un ecou al altora. Dezvăluirea experiențelor 

personale se poate referi la relatarea, cu cât mai multe detalii este posibil, pentru a clarifica ceea 

ce se comunică, atât pentru vorbitor cât și pentru public. Este cunoscut faptul că, pentru 

majoritatea oamenilor, există o eliberare, o atmosferă degajată, după ce putem vorbi deschis 

despre gândurile și sentimentele noastre. Ceilalți ajung să ne cunoască mai bine. Ne vor permite 

mai mult ‘spațiu’, mai ales atunci când suntem într-o pasă proastă.  

 

Să testezi 

În acest context, testarea semnifică reflecția asupra credințelor personale, percepției sinelui, 

rolurilor (în variate contexte), istoricului personal, inclusiv acțiunile anterioare, modurile de 

gândire și a modului în care ne comportăm în diferite situații. Este important să înțelegem de 

unde ne tragem. Aceasta ne va ajuta să ne înțelegem situația prezentă mai bine. Exercițiul ne 

poate ajuta să decidem ce tip de viitor sperăm să avem.  

La acest moment, facilitatorul poate evalua cât de departe a ajuns grupul cu privire la exprimare, 

ascultare și înțelegere, în vederea introducerii ideii de reevaluare a presupunerilor pe care 

deținuții le-au ascuns o perioadă lungă de timp. Prezintă aceștia semne că credințele, 

presupunerile și ideile lor contrastează cu cele ale altora? 

 

Să sondezi 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

În acest context, sondarea trebuie să nu fie caracterizată de prejudecăți. Opinia unei persoane are 

aceeași importanță ca opinia dvs. sau a oricărui altei persoane. Totuși, este posibil, în timpul unei 

sesiuni de dialog, să se încerce aducerea în prim-plan a modului în care fapte au fost obținute, 

motivelor pentru a spune / face ceva, ce presupune o persoană, sursa informațiilor / cunoștințelor 

care conduce la ‘aceste’ concluzii și ce s-ar întâmpla ca și consecință a unei anumite acțiuni sau a 

unui anumit plan. Ar putea exista o percepție, înțelegere, interpretare diferită a acțiunilor, 

declarațiilor și atitudinilor unei persoane?  

 

 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

 

În penitenciare, interacționăm cu persoanele cele mai expuse izolării și fragmentării, persoanele 

încarcerate, pregătite la fie dea piept cu “lumea de afară”. Această expunere bruscă, nepregătită 

și negestionată poate conduce doar la o și mai mare izolare și fragmentare din cauza respingerii 

societății și lipsei de acceptare a acesteia. Obiectivul activității noastre este de a rupe acest cerc 

vicios care conduce doar la repetarea comportamentului infracțional și la recidivism, prin 

pregătirea eliberării și prin formare și instruirea deținuților în cadrul “modului dialog”.  

Deținuții cu care intrați în contact se consideră izolați, separați de restul lumii? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

MESAJUL NOSTRU PENTRU DVS.: 

Utilizarea unui dialog Bohm: 

Într-un dialog Bohm, 20 până la 40 de participanți se așază într-un cerc, timp de câteva ore, pe 

durata reuniunilor normale sau timp de câteva zile, într-un mediu tip atelier. Aceasta are loc fără 

niciun scop predeterminat, fără existența unei ordini de zi, alta decât investigarea evoluției 

gândirii și explorării procesului de "gândire împreună", în mod colectiv. Această activitate poate 

permite participanților la grup să-și examineze preconcepțiile și prejudecățile, ca și să exploreze 

evoluția mai generală a gândirii. Intenția lui Bohm cu privire la numărul minim sugerat de 

participanți a fost de a copia o dinamică socială / culturală (mai degrabă decât dinamica familiei). 

Această formă de dialog are în vedere să încurajeze conștientizarea motivului pentru care 

comunicarea în sfera verbală este mult mai dificilă și plină de conflicte decât toate celelalte 

domenii ale activităților și întreprinderilor umane. 

Participanții la forma de dialog Bohmian "își suspendă" convingerile, opiniile, impulsurile și 

prejudecățile atunci când discută, în vederea constatării evoluției proceselor cognitive ale 

grupului și a efectelor acestora. Așa cum se menționează în Dialogue a Proposal [Bohm, Factor, 

Garret], care se poate accesa la adresa  http://www.david-

bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html, acest tip de dialog nu trebuie confundat cu discuțiile 

sau dezbaterile, ambele care, spune Bohm, sugerează activarea spre atingerea unui obiectiv sau 

http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html
http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html


                                                                              
 
                                         

 
 

 

luarea unei decizii, mai degrabă decât pentru explorare și învățare. Întrunirea fără o ordine de zi 

sau un obiectiv fixat are loc pentru a crea "un spațiu liber" pentru ca ceva nou să se întâmple. 

"...se poate dovedi că o asemenea formă de schimb liber de idei și informații este foarte 

importantă pentru transformarea culturii și eliberarea sa de dezinformări destructive, astfel încât 

creativitatea să iasă la suprafață." David Bohm 

De la această metodă originală, s-a trecut la adaptări și rafinări. A evoluat spre un set de principii 

pe care le-am inclus în dezvoltarea Setului nostru de instrumente, pentru ca dvs. să le utilizați 

pentru și cu deținuții. Respectivele principii ale "Dialogului Bohm" sunt: 

1. Grupul convine asupra faptului că nu se vor lua decizii la nivelul grupului în cadrul 

conversației. "...În grupul de dialog, nu vom decide ce să facem cu privire la niciun aspect. 

Acest element este vital. Altfel, nu suntem liberi. Trebuie să avem un spațiu liber, acolo unde nu 

suntem obligați să facem ceva, și nici să ajungem la nicio concluzie, nici să spunem nimic și nici 

să nu spunem nimic. Este deschis și liber." (Bohm, "On Dialogue", p.18-19.)" 

2. Fiecare individ convine să-și suspende prejudecata în cadrul conversației. (În mod 

specific, dacă individul aude o idee care nu îi place, acesta nu atacă ideea respectivă.) "...oamenii 

din orice grup vor aduce în cadrul lui presupuneri și, pe măsură ce grupul continuă să se 

reunească, respectivele presupuneri vor fi discutate. Este nevoie de suspendarea respectivelor 

presupuneri, astfel încât nicio persoană să nu le aibă în minte sau să le suprime. Nu credeți că 

sunt adevărate, dar nici nu credeți că sunt false. Nu le judecați ca fiind bune sau rele. (Bohm, 

"On Dialogue", p. 22.)" 

3. Pe măsură ce acești indivizi "își suspendă raționamentele", simultan devin cât mai onești 

și transparenți este posibil. (În mod specific, dacă individul are o “idee bună” pe care altfel ar fi 

reținut-o doar pentru el, fără a o prezenta grupului deoarece este prea controversată, acesta va 

împărtăși respectiva idee în cadrul acestei conversații.) 

4. Persoanele încearcă, în conversație, să dezvolte ideile celorlalte persoane care iau parte 

la conversație. (Grupul vine adesea cu idei care sunt foarte îndepărtate de ceea ce indivizii au 

crezut că este posibil anterior începerii conversației.) 

De obicei, obiectivul diferitelor reprezentări ale "Dialogului Bohm" este de a determina întregul 

grup să dețină o înțelegere mai bună asupra lui însuși. Cu alte cuvinte, Dialogul Bohm este 

utilizat pentru a informa toți participanții cu privire la situația curentă a grupului în care se află.  

Acesta este tipul de situație pe care dorim să o creăm între dvs. și deținuți, cu ajutorul Setului de 

instrumente, astfel încât să vă aflați într-un grup în care înțelegeți împreună situația anterioară 

eliberării și temerile și provocările ulterioare eliberării.  

 REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

Ce credeți despre crearea unui spațiu liber, alături de deținuții dvs., înăuntrul penitenciarului?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

Credeți că deținuții dvs. vor fi pregătiți sau deschiși să audă ideile celorlalți fără o ceartă? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

Credeți că un asemenea grup dialogic va ajuta deținuții să se pregătească pentru eliberare? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………….  

 

MESAJUL NOSTRU PENTRU DVS.: 

 

Citind acestea, vă puteți întreba “De ce să dialogăm în penitenciar? Este aceasta realitatea pentru 

noi? Avem practica noastră, instrumentele noastre, le dăm deținuților și asta e tot.” 

 

Dorm să vă transmitem două posibile răspunsuri referitoare la motivul pentru care adoptarea 

dialogului ca instrument pentru pregătirea deținuților pentru eliberare este benefică. Analizați-le 

și decideți. 

 

1) Răspunsurile și soluțiile deja dezvoltate devin problematice în zona socială a prezentului. 

De ce? Deoarece lumea este din ce în ce mai complexă și deoarece răspunsurile au durate 

de viață din ce în ce mai scurte. 

CE SPUN ALȚII: 

Adam Kahane indică, în cartea sa “Solving Tough Problems” (Rezolvarea problemelor 

complicate) (2004), că problemele complicate sunt caracterizate de trei tipuri de 

complexitate.  

a) Complexitatea dinamică semnifică că cauza și efectul sunt îndepărtate, în spațiu și 

timp. Pentru gestionarea acestui tip de complexitate, este nevoie de o abordare 

sistemică a problemei și soluției.  

b) Complexitatea socială semnifică că există mai multe puncte de vedere și presupuneri 

diferite și, de obicei, conflictuale, despre același subiect, și problema nu aparține unei 

singure entități. Aceasta necesită o abordare participativă.  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

c) În final, complexitatea generativă semnifică că soluțiile anterioare nu mai 

funcționează și problema se schimbă constant și într-un mod impredictibil, ceea ce 

necesită o abordare creativă. 

 

2) Răspunsurile din afară și cele impuse nu sunt cele mai apreciate. Sunt întâmpinate cu 

rezistență și adeseori, eșuează. Se pare că ne place să ne dezvoltăm propriile soluții. De 

ce? Deoarece putem dezvolta o soluție la nevoile noastre specifice și pentru că simțim că 

este a noastră, o deținem.  

 

CE SPUN ALȚII: “Oamenii au un imbold activ și profund de a căuta libertatea și 

autodeterminarea și, date fiind circumstanțele adecvate, oamenii prezintă mai multe 

resurse decât se așteaptă, în termeni de identificare a propriilor lor răspunsuri. Aceștia 

sunt convinși și dețin soluțiile la a căror creare au participat. Reușita implementării 

intervențiilor asupra aspectelor sociale depinde, adeseori, mai mult de sentimentul de 

proprietate și motivația celor implicați decât de inteligența ideii.” – Mapping Dialogue, a 

Research Project Profiling Dialogue Tools (Cartografierea dialogului, un proiect de 

cercetare pentru dezvoltarea instrumentelor dialogului).   

 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

Vă puteți imagina pe dvs. lucrând alături de deținuți pentru dezvoltarea propriilor instrumente 

care să-i ajute la pregătirea în vederea eliberării? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Credeți că dialogul ar putea reprezenta o soluție? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Pentru un studiu de caz interesat despre implementarea dialogului în mediul penitenciar, vă 

rugăm să consultați Anexa 1. 

DORIȚI SĂ ÎNCERCAȚI O SESIUNE DE DIALOGARE? 

Cum se începe? Mai întâi, rețineți că există un cuvânt cheie, acela fiind SUSPENDAREA 

gândurilor, impulsurilor, prejudecăților etc. Acest aspect este esența Dialogului. Este unul dintre 

cele mai importante aspecte inovatoare. Dar nu este o stare ușor de atins. “Suspendarea 

raționamentului, impulsurilor, prejudecăților etc. necesită atenție sporită acordată tuturor 

proceselor pe care le-am luat în considerare, la nivel individual și în cadrul unui grup. Aceasta 

implică ceea ce poate părea, inițial, un tip de muncă laborioasă. Dar, dacă aceasta este susținută, 

capacitatea unei persoane de a acorda o asemenea atenție se dezvoltă constant, astfel încât va fi 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

nevoie din ce în ce de mai puține eforturi.” Dialogue a Proposal [Bohm, Factor, Garrett] (se 

poate accesa la adresa http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html) 

PROVOCARE ADRESATĂ DVS.: Reflectați la adresa prejudecăților și gândurilor pe care va 

trebui să le excludeți dintr-un cerc al dialogului în penitenciar. Le puteți lista? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Ce urmează? Formați grupul. Reușita unui grup dialogic rezidă și în participanți și în 

NUMĂRUL lor. Un grup ideal va fi alcătuit din aproximativ 20 de persoane. Rețineți că unii 

participanți pot vorbi mai mult, alții pot ezita. Luați în considerare că ascultarea reprezintă 

comunicarea într-un cerc dialogic! 

PROVOCARE ADRESATĂ DVS.: Pe cine ați invita într-un cerc al dialogului organizat în 

penitenciarul dvs.? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Ați chema persoane din afara penitenciarului? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Odată ce avem grupul, care este ORIZONTUL DE TIMP, cât de mult timp dialogăm? 

Facilitatorii experți ai dialogului au descoperit că sunt suficiente sesiuni de aproximativ două ore. 

Dar, dialogul nu va apărea instantaneu de la primul moment al sesiunii noaste. De obicei, este 

nevoie de mai mult de o sesiune dialogică pentru ca participanții să se familiarizeze cu procesul 

și să experimenteze dialogul în mod real.  

Ca pont pentru dvs., ar fi util să convenim, la începutul sesiunii, asupra momentului și să existe o 

persoană care să-și asume rolul de cronometrare.  

PROVOCARE PENTRU DVS.: Reținând programul și orarele dvs. din penitenciar, dacă ați 

încerca să organizați anumite sesiuni dialogice pentru pregătirea deținuților pentru eliberare, care 

ar fi programul? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

IERARHIA nu trebuie să fie implicată în procesul de dialogare. Dialogul are loc între doi egali. 

Acest aspect este problematic într-un mediu penitenciar. Dar, grupul dvs. de dialogare va avea 

http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html


                                                                              
 
                                         

 
 

 

nevoie de unul sau doi facilitatori care să cunoască metoda și să știe cum să lucreze cu aceasta. 

Rolul lor este de a transmite ponturi grupului și de a se asigura că acesta nu iese din atmosfera 

dialogică.  

PROVOCARE PENTRU DVS.: Dacă veți organiza un grup dialogic în penitenciar, pe cine ați 

invita să acționeze ca facilitator, alături de dvs.? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………   
Și acum OBIECTIVUL:  

PROVOCARE PENTRU DVS.: Cu privire la ce subiect ați considera că este potrivit să începeți 

experiența dialogului? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………   
Credeți că pregătirea pentru eliberare reprezintă un subiect potrivit sau ați alege o alternativă? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

MESAJUL NOSTRU PENTRU DVS.: 

 
Dialogul reprezintă un instrument puternic. Vă încurajăm să-l experimentați. Dar, solicitați consiliere din 
partea facilitatorilor experimentați în domeniul dialogului. Vă recomandăm să căutați: 

- Parteneri de proiect CLAP din propria dvs. țară la adresa www.clap-project.eu 

- O listă de facilitatori și o rețea de experți la adresa www.dialogue-facilitators.eu    

ANEXA 1 

FRAGMENTE DIN “Depășirea barierei din calea comunicării – Un set de instrumente 

pentru personalul din penitenciare și de probațiune care lucrează cu infractorii ce 

experimentează dificultăți de comunicare” 

 

Ponturi și tehnici practice pentru a vă ajuta să creați o comunicare mai eficientă cu 

infractorii care au Dizabilități de Învățare și/sau Dificultăți de Învățare: 

• Utilizați numele persoanei la începutul fiecărei propoziții. 

• Explicați persoanei de ce se află într-o situație nouă, la ce trebuie să se aștepte și când vor 

avea loc situațiile respective. Păstrați informațiile transmise simple, concrete și imediate.  

• Explicați fiecare parte a procesului, pe măsură ce fiecare are loc, nu totul de la început. 

• Evitați jargonul. Utilizați un limbaj clar, simplu și concis.  

http://www.clap-project.eu/
http://www.dialogue-facilitators.eu/


                                                                              
 
                                         

 
 

 

• Nu grăbiți nicio discuție și încercați să acceptați orice răspunsuri și să discutați orice 

îngrijorări pe care persoana le ridică. 

• Utilizați elemente de ajutor vizual, de exemplu fotografii, calendarul pentru date.  

• Utilizați termeni concreți, mai degrabă decât abstracți, de exemplu “La micul dejun”, mai 

degrabă decât “Anterior”. 

• Divizați informațiile în bucăți mici și dați persoanei timpul necesar pentru înțelegerea 

informațiilor. 

• Pregătiți persoana pentru fiecare etapă a comunicării, de exemplu “David, acum voi 

adresa câteva întrebări” sau “David, acum voi explica ce vom face.” 

• Aveți răbdare și dați voie persoanei să proceseze informațiile. 

• Evitați declarațiile cu negație dublă și întrebările vagi, de exemplu, “Nu ai fost la 

magazin, nu?”. 

• Aveți grijă la repetarea întrebărilor deoarece aceasta poate sugera că persoana nu a dat 

răspunsul corect prima dată. 

• Dacă sunt transmise informații contradictorii, nu presupuneți că respectiva persoana vă 

manipulează. Poate indica doar că nu au înțeles sau nu-și pot reaminti. 

Adresarea întrebărilor și intervievarea persoanelor cu autism  

• Fiți pregătit să organizați mai multe sesiuni pentru a dezvolta familiaritatea cu persoana 

în cauză. 

• Discutați cu părinții individului, cu asistenții sau cu profesioniștii implicați în îngrijirea 

acestuia. 

• Încercați să obțineți consiliere din partea unui psiholog sau a unui asistent social care este 

specializat în domeniul autismului. 

• Aflați dacă persoana respectivă are anumite rutine preferate care vă pot ajuta. De 

exemplu, dacă este o persoană căreia îi place să știe numărul de întrebări în avans și care 

este liniștită de numărarea întrebărilor.  

• Mențineți interviul cât de scurt este posibil. 

• Explicați cât va dura interviul și ce se va întâmpla după terminarea acestuia. 

• Mențineți mediul cât de calm este posibil. 

• Utilizați numele persoanei de la început, astfel încât aceasta să știe că vorbiți cu ea.  

• Vorbiți calm și utilizați un limbaj simplu. 

• Mențineți limbajul concret și direct. 

• Evitați utilizarea ironiilor și a sarcasmului. 

• Gesticulați la un nivel minim necesar. 

• Utilizați indiciile pentru a pregăti persoana pentru următoarea întrebare. De exemplu, 

spuneți direct că treceți la următoarea întrebare. 

• Aveți răbdare și dați timp persoanei pentru a  răspunde. 

• Evitați întrebările vagi. De exemplu, întrebarea “Spune-mi ce ai văzut ieri”. Mai bine 

spuneți “Spune-mi ce ați văzut ca s-a întâmplat la Mall în jurul orei 10.” 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

• Aflați dacă materialele vizuale sau elementele de sprijin, cum ar fi cuvintele cheie, vor 

ajuta persoana. 

Cum puteți sprijini infractorii cu dificultăți de alfabetizare pentru a se implica într-o 

discuție directă sau în programele de tip lucru în grup. 

 

Transmiterea informațiilor 

• Exprimați-vă clar. 

• Accentuați sau repetați punctele principale. 

• Utilizați limbajul de zi cu zi. 

• Verificați înțelegerea frecvent, pe durata sesiunii. Oamenii se simt adeseori jenați să 

solicite ajutorul în cadrul unui grup. 

• Transmiteți instrucțiunile pe rând. 

• Transmiteți informațiile în segmente mici. 

• Introduceți cuvinte cheie și fraze pe flash cards. Acestea pot fi prezentate pe durata 

sesiunii, cu reamintiri frecvente. Utilizați imaginile, dacă este posibil.  

• Nu presupuneți existența unei înțelegeri anterioare. De exemplu, unii oameni pot să nu fi 

întâlnit anterior cuvântul program în contextul unui program referitor la comportamentul 

infracțional (adică, atunci când ‘program’ semnifică ‘curs’). 

 

Scriere 

• Analizați dacă materialele scrise sunt fezabile și necesare.  

• Materialele de distribuit și card-urile trebuie să fie simple și clare.  

• Evitați utilizarea scrisului de mână deoarece este dificil, uneori, pentru oamenii cu 

abilități de alfabetizare reduse să citească un text scris de mână. 

• Nu utilizați majuscule deoarece forma unui cuvânt ajută la citire.  

• Utilizați un font care este clar, de exemplu Arial, acesta fiind un font a sans serif.  

• Mențineți înscrisurile de pe flip chart clare și simple. 

• Evitați utilizarea cuvintelor de trei sau mai multe silabe deoarece acestea sunt mult mai 

dificil de decodat. 

• Încurajați oamenii să scrie ce doresc fără a-și face griji referitoare la ortografie. 

 

Citire 

• Nu rugați oamenii să citească cu voce tare. 

• Mențineți limbajul specializat la un minim necesar. 

• Alcătuiți note și materiale de distribuit la diferite niveluri, în funcție de nevoile 

infractorilor.  

• Evitați acronimele – utilizați simboluri, acolo unde este posibil. 

 

Gestionarea activităților din sala grupului  

• Dați oamenilor timpul necesar discuțiilor în perechi anterior discuțiilor în grup, astfel 

încât cei care dețin abilități de vorbire și ascultare sub nivelul 2 să poată exersa. 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

• Asigurați-vă că persoanele cu niveluri scăzute de alfabetizare sunt alăturate persoanelor 

care îi pot sprijini sau lucrează în grupuri sprijinite de egalii lor.  

• Utilizați activitățile care sunt mai atractive și permit mișcarea.  

• Luați în considerare utilizarea mentorilor pentru a sprijini persoanele cu abilități de 

vorbire necorespunzătoare. 

• Utilizați imaginile pentru a relata o poveste mai degrabă decât cuvintele, și utilizați 

materiale multi-senzoriale și modele 3D, acolo unde este posibil. 

 

Sugestii pentru a vă ajuta să comunicați cu cineva care are probleme de auz sau este surd și 

cum să faceți mai ușoară citirea pe buze a ceea ce spuneți: 

• Identificați un mediu adecvat cu iluminare adecvată, departe de sursele de zgomot și 

distragere. 

• Stați în picioare sau luați loc la același nivel ca persoana respectivă și la o distanță de 0,9-

1,8 m (unul până la doi metri).  

• Dacă este posibil, asigurați-vă că aveți lumina în fața și nu în spatele dvs. și încercați să 

vă mențineți mâinile în afara zonei gurii.  

• Asigurați-vă că persoana se uită la dvs. anterior începerii discuției.  

• Prezentați subiectul conversației. 

• Vorbiți clar, prin utilizarea unui ritm moderat, fără a vă ridica vocea sau a supra-accentua 

discursul. Vorbirea prea tare vă poate distorsiona discursul.  

• Nu vorbiți cu ceva în gură. 

• Utilizați expresii faciale, gesturi și limbaj al corpului natural.  

• Mențineți-vă fața vizibilă. Nu vă puneți mâinile în apropierea ei și nu purtați ochelari de 

soare. De asemenea, nu vă întoarceți atunci când vorbiți. 

• Utilizați limba engleză clară și repetați sau reformulați ceva dacă persoana are dificultăți 

de urmărire a ceea ce spuneți. 

• Verificați dacă persoana respectivă vă poate urmări.  

• Nu vă temeți să scrieți ideile, dacă nu vă puteți face înțeles.  

• Nu presupuneți că, dacă o persoană poartă un aparat auditiv, acesta poate auzi perfect. 

• Nu spuneți niciodată “Nu contează” atunci când sunteți rugat să repetați ceva. 

• Chiar dacă este prezent un interpret, adresați-vă întotdeauna direct persoanei cu deficiențe 

de auz. 

• Atunci când comunicați cu ajutorul unui interpret, nu vorbiți prea repede și dați timp 

traducerii. Interpreții sunt foarte competenți, dar vor aprecia să le dați timpul necesar.  

• Reamintiți-vă că și cei mai competenți cititori pe buze percep, adeseori, doar 1 din 3 

cuvinte, deci trebuie să vă asigurați că au înțeles ce spuneți.  

• Aveți răbdare și alocați timpul necesar comunicării. 

 

Sugestii pentru a vă ajuta să comunicați cu cineva care este orb sau are vedere parțială  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

• Asigurați-vă că persoana cu care vorbiți vă știe numele, cine sunteți și de ce vorbiți cu ea. 

Persoanele oarbe se confruntă cu momente jenante atunci când se alătură unei conversații 

deoarece nu este clar dacă se vorbește cu ele sau nu. 

• Vorbiți cu o persoană oarbă așa cum ați face cu oricare altă persoană. Nu vă temeți să 

spuneți “Ne vedem mai târziu!”. 

• Încercați întotdeauna să transmiteți instrucțiuni sau descrieri clare, atunci când acționați 

ca și ghid și prezentați ceea ce se întâmplă sau ceea ce se află în jurul lor. 

• Pentru câinii utilitari, puneți la dispoziție un castron cu apă. Atunci când poartă ham, 

înseamnă că câinele este ‘la lucru” și nu trebuie să accentuați acest aspect. 

• Reamintiți-vă să spuneți la revedere sau să le spuneți persoanelor că plecați, atunci când 

vă îndepărtați de o persoană oarbă, astfel încât aceasta să nu fie lăsată vorbind singură. 

• Dungile roșii pe un baston sau ham al unui câine semnifică că persoana are și probleme 

auditive. 

• Dacă oferiți persoanei să ia loc, puneți mâna persoanei pe spătarul scaunului astfel încât 

aceasta să poată lua loc singură. 

• Dacă este cazul, puneți orice articole înaintea persoanei oare și explicați unde se află 

acestea spre deosebire de mâinile ei.  

• Dacă este adecvat, furnizați informații scrise în limbaj Braille, cu litere mari sau în format 

audio. 

ANEXA 2 

DIALOGUL ÎN GRUPURILE DIN PENITENCIARE  

Peter J T Garrett  

Grupurile de dialog reprezint o abordare inovatoare a activității în cadrul unui grup, care este 

implementată, în prezent, ca inițiativă pionierat în cadrul HMP Whitemoor, un penitenciar de 

maximă securitate din Cambridgeshire, acolo unde a fost introdusă de autor și Dave Parsons 

(ambii fiind lucrători cu grupurile experimentați). Articolul de față explică nevoia unei abordări 

socio-terapeutice în penitenciare, transmite informații detaliate despre Dialog și principiile sale, 

și urmează unei descrieri narative a primului an al unui Grup de Dialog de la HMP Whitemoor. 

Sunt transmise detalii referitoare la The Prison Dialogue, o organizație caritabilă creată pentru 

a încuraja Dialogul în alte instituții de încarcerare.  

 

Dialogul de grup ca socioterapie  

Dialogul de grup este o abordare nouă bazată pe semnificație ca principiu primar. Are în vedere 

mai mult umanizarea societății decât socializarea individului. Face aceasta printr-o comunicare 

regulată, deschisă, directă între secțiunile transversale ale celor care trăiesc și lucrează în 

penitenciare. Din moment ce semnificațiile se formează colectiv, ca și individual, se activează 

pentru a ajuta participanții să descopere natura socială și pe cea individuală a comportamentului 

lor. Are în vedere crearea unei comunități de cercetare. Mai degrabă decât încercarea de a 

impune șabloane corective pe trăsăturile antisociale (care continuă simplu să activeze în 

subiacent, până când presiunea este prea mare și indivizii izbucnesc exprimându-se din nou), 

Dialogul se referă la calitatea relației ca norma la care revin oamenii în mod inconștient. Pe 

măsură ce indivizii devin conștienți de propriile gânduri și sentimente (și cele ale grupului), și 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

încep să reevalueze valoarea și consecințele acestora în lumina opiniilor altora, atunci avem baza 

pentru o comunitate terapeutică într-un mediu care a negat toate aceste oportunități, în mod 

obișnuit.  

Grupul de dialog gestionează problema fragmentării sociale direct prin comunicarea deschisă 

într-un grup mare. Aspectele temerilor, repulsiei și urii care sunt prezente se pot manifesta, astfel 

încât acestea să poată fi considerate actuale în situația prezentă, și acestea pot fi analizate și 

reevaluate în lumina atitudinilor și comentariilor altor persoane. Este vorba de gestionarea 

colectivă a sentimentelor și gândurilor induse colectiv, inclusiv a presiunilor colegilor exercitate 

de deținuți asupra colegilor lor și de personalul penitenciarelor asupra colegilor lor. Alte abordări 

terapeutice care gestionează individul în izolare (sau în grupuri foarte mici) sunt limitate prin 

prisma faptului că atitudinile, care păreau să se fi schimbat, au tendința de a se reafirma atunci 

când deținutul (sau membrul personalului) revine printre ceilalți egali și face subiectul presiunii 

colegilor de a se comporta în moduri care sunt acceptabile pentru aceștia. Într-o asemenea 

situație, oamenii revin aproape invariabil la normele proprii de comportament. Grupul de dialog 

creează activ noi norme de comportament la nivelul grupărilor subculturale, în cadrul întregii 

societății din penitenciare.  

 

Informații despre Dialogul de grup  

Am recunoscut faptul că oamenii vorbesc și acționează într-un anumit fel din cauza modului în 

care gândesc și simt, dar suntem deranjați profund să ne dăm seama că majoritatea persoanelor 

au cunoștințe minime sau nu au asemenea cunoștințe despre modul în care au ajuns să posede 

gândurile și sentimentele pe care le au. Ne-a venit ideea că această lipsă a conștientizării 

reprezintă cauza fundamentală a fragmentării sociale. Stilurile de viață s-au schimbat și au 

devenit abstractizate (pot fi specializat în reasigurări maritime, în timp ce vecinul meu repară 

centrale de apartament), dar nimeni nu s-a preocupat de modul rezultant în care oamenii trebuie 

să gândească (și să simtă) în această lume "civilizată". A luat o turnură greșită, iar infrastructura 

tacită a gândirii noastre colective a devenit incoerentă.  

Bineînțeles, presupuneți automat că, atunci când aveți o problemă, trebuie să vă gândiți la 

identificarea unei soluții, dar sugerăm că funcționarea raționamentului în sine s-a modificat în 

mod negativ. O cantitate mai mare din aceeași gândire deteriorară amplifică problema. Așa cum 

a afirmat David Bohm, "..fragmentarea este, acum, foarte răspândită, nu doar în societate, dar 

și la nivelul fiecărui individ. Iar aceasta conduce la un tip de confuzie generală a minții, ceea ce 

creează o serie nesfârșită de probleme și interferează cu claritatea percepției noastre atât de 

grav încât ne împiedică să putem rezolva majoritatea acestor probleme... Noțiunea că toate 

aceste fragmente există separat este, evident, o iluzie, iar această iluzie nu poate conduce decât 

la un conflict și o confuzie nesfârșite." Dar, cu excepția cazului când vom identifica un nou mod 

de a vorbi și de a reflecta împreună, iluzia unei experiențe separate, fragmentare, este consolidată 

mai degrabă decât anulată. 

  

Caracteristicile Dialogului de grup  

Dialogul de grup este un nou tip de comunicare pe care l-am propus pentru a discuta despre 

conștientizarea acestor procese subtile care s-au desfășurat sau au fost ignorate în fiecare dintre 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

noi, ca și pentru a clarifica baza pe care se dezvoltă relațiile noastre. Cele de mai jos pot 

transmite un sens referitor la activitate:  

- Dialogul este o investigație asupra ceea ce ne determină să gândim, să simțim, să vorbim 

și să acționăm așa cum o facem.  

- Un Grup de dialog implică 15 până la 30 de oameni care se reunesc săptămânal timp de 

un an sau mai mult.  

- Participarea este voluntară.  

- Diversitatea ne ajută, cu indivizii care provin dintr-o varietate de grupări subculturale. 

Participanții sunt așezați față în față, într-un cerc unic, și poartă o conversație.  

- Nu există nicio ordine de zi sau niciun subiect fix de conversație și nu există niciun fel 

de conținut predat.  

- Nu este interzis niciun subiect din cadrul conversației.  

- Nu există nici un obiectiv, cum ar fi obținerea unui consens, luarea unei decizii sau a 

unei acțiuni convenite. 

- Participanții sunt egali și niciun individ specific nu este mai important decât un altul.  

- Facilitatorii indică intenția Dialogului în fazele incipiente, într-un mod care nu implică 

transmiterea instrucțiunilor, dar obiectivul este de a se renunța la rolul lor special rapid 

și de a deveni participanți egali.  

- Toată lumea are dreptul la propria perspectivă și responsabilitatea ascultării celorlalți 

vorbitori cu seriozitate, chiar și atunci când nu sunt de acord cu ceea ce spun aceștia.  

- Nu se vorbește doar pentru a nu tăcea, ci se vorbește pentru ca toată lumea să se implice 

și să facă schimb de idei.  

- Este un mediu de comunicare deschisă care se concentrează pe ascultare și incluziune.  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

Ascultare și suspendare  

Ascultarea reprezintă activitatea esențială. Fiecare vorbește pe rând, iar toți ceilalți pot 

asculta. În mod surprinzător, majoritatea oamenilor nu au descoperit cum să asculte și, în loc de a 

face aceasta, petrec mai mult timp în timp ce cineva vorbește reflectând la ceea ce vor spune 

atunci când vorbitorul se va opri, astfel încât aproape nimeni nu ascultă ce spune acesta. Pe 

această bază, purtăm o discuție (de la aceeași rădăcina ca percuție și contuzie!), în care oamenii 

își mențin opinii fixe care sunt promovate și apărate cu ajutorul argumentelor. Pe de altă parte, 

Dialogul (de la dia semnificând prin și logos care semnifică cuvânt) sugerează o desfășurare a 

semnificației în cadrul grupului, acolo unde treceți prin opiniile celorlalți și aceștia intră în 

opiniile dvs. Modul în care o persoană ascultă reprezintă un factor important pentru determinarea 

elementelor pe care o altă persoană le poate spune, iar prin practică, este posibil să ascultăm ceea 

ce încearcă cealaltă persoană să spună. Aceasta necesită deținerea opiniilor proprii ale unei 

persoane mai relaxat, astfel încât să existe spațiu și pentru ceea ce spun ceilalți, și include 

perceperea ideii din punctul de vedere al celeilalte persoane, astfel producându-se schimbul de 

semnificație. Atunci când acest schimb de semnificați are loc într-un grup, apare Dialogul.  

Abilități mai profunde sunt necesare pentru a participa la mișcarea semnificației și aceasta 

necesită o suspendarea a gândurilor și sentimentelor. De exemplu, decât să spunem ceva ce ar 

insulta o altă persoană, în mod deschis, în cadrul unui Dialog, mă pot abține de la manifestarea 

acestui impuls și, în loc, pot face aceasta în gând. Dar, acum suspend insulta din partea mea și, 

doar o privesc, ca și cum mi s-ar reflecta dintr-o oglindă. Metaforic, pot parcurge gândurile și 

sentimentele, ca și impulsurile și dispozițiile din spatele acestora, pentru a le explora și a le vedea 

mai clar, în scopul descoperirii esenței lor. Aceasta aduce la suprafață prejudecăți neobservate, 

presupuneri, elemente de apărare etc. și deschide modul spre descoperirea naturii gândurilor și 

sentimentelor (ca proces social, ca și ca proces individual), și modul în care acestea apar și sunt 

susținute. Obțin un sentiment din întregul parcurs, astfel încât chiar dacă puteam fi conștient de o 

anumită mișcare în corpul meu, acum apare conștientizarea mișcării în conștiință.  

 

Dimensiunea grupului  

Un Grup de dialog are, de obicei, între 15 și 30 de persoane. Cu toate că este fezabil un 

grup mai mare de 30 de persoane (dar mai inadecvat, deoarece fiecare persoană va avea un timp 

mai mic pentru a vorbi), un număr mai mic de 15 este insuficient pentru reliefarea naturii 

colective a celei mai mari părți a gândirii noastre. Grupul trebuie să fie suficient de mare pentru 

ca subculturile să se poată releva, ca și pentru ca indivizii să fie identificați și aliniați celorlalți, 

chiar atunci când motivele aparente pentru a face aceasta sunt demonstrate a fi invalide. Un grup 

mai mic, să zicem de 6 până la 12 persoane, nu realizează niciodată acest lucru cu adevărat. 

Inițial, unii oameni preferă grupul mai mic din acest motiv, evitând intensitatea confruntării 

subculturale, grupul este mai ușor de controlat și mai confortabil pentru a participa la el, dar 

pentru socioterapie, un asemenea grup nu este adecvat.  

 

Facilitare  

La început, grupul este condus din umbră de unul sau mai mulți facilitatori. Rolul lor 

inițial este de a reuni grupul și de transmite intenția Dialogului, dar aceștia nu conduc procedurile 

sau nu controlează obiectivul grupului. Nu există nicio ordine de zi sau subiect fixat al 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

conversației. Facilitatorii pot interveni pentru a sprijini investigația prin atragerea atenției asupra 

a ceea ce se întâmplă, pentru a permite indivizilor să vorbească sau pentru a opri ca anumite 

lucruri să scape de sub control. Dar, își prezintă intențiile în mod deschis, astfel încât toți ceilalți 

să poată face la fel dacă cred ca este adecvat și astfel, se elimină dintr-un rol prin renunțarea la 

puterea lor inițială (sau cunoașterea aparentă a modului de a face aceasta) și devin participanți 

egali.  

 

Începerea 

Pentru a anunța Grupului de dialog voluntar, Dave Parsons a alcătuit și a prezentat un 

poster cu fraza "Atunci când te lupți cu monștrii, asigură-te că nu devii și tu unul dintre ei" și o 

caricatură a unui individ (care ar putea fi un deținut sau un membru al personalului din 

penitenciare) care confruntă un monstru. Textul descria monstrul ca fiind "o societate incorectă, 

aspectele ignorante ale unei instituții sau poate, o familie crudă", și a spus că există nevoia de 

Dialog ca un "antidot la bullying, tendința de identificare a unui țap ispășitor și lipsa ascultării", 

etc. Se specifică că "nu va exista nicio ordine de zi sau decizii", că "poate exista furie exprimată 

și tăceri incomode"  dar "nu va exista violență fizică ", și că va fi vorba de un grup mixt de 

aproximativ 15 până la 30 de participanți, inclusiv personalul și voluntarii din afara 

penitenciarului.  

Prima reuniune a atras doar doisprezece deținuți, un asistent al preotului și un voluntar 

din afara penitenciarului care ni s-a alăturat. La a treia ședință, am adăugat doi ofițeri de 

penitenciar, și pe măsură ce dialogul a avansat, ni s-au alăturat alți deținuți, un alt ofițer de 

probațiune și un psihiatru. Ultima noastră reuniune a adus laolaltă 20 de persoane, inclusiv un 

membru al Consiliului de Vizitare al penitenciarului. Toți deținuții erau de categorie B, fără 

persoane care să fi comis infracțiuni sexuale, și mai mulți erau încarcerați pe viață. Participanții 

au fost numeroși dar, din cauza transferurilor la și de la penitenciar, majoritatea a participat la 

peste 75% din ședințe. De obicei, am avut în grup două femei (personal) și două persoane de 

culoare.  

 

Nevoia este evidentă 

Nevoia de Dialog a devenit evidentă de la început. Era clar vorba despre o societate 

fragmentată, cu dovezi care indicau izolarea anumitor persoane: "Nu primesc vizitatori din afară. 

Aceste sesiuni de Dialog sunt unicul meu contact direct cu lumea exterioară." Și respingerea 

extremă a multora: "Nu vrea să mă cunoască pentru că sunt deținut și nu vreau să-l cunosc nici 

eu pe el pentru că e un nenorocit." (deținutul vorbind despre guvernator). A existat o cantitate de 

plângeri și critici transmise de deținuți, iar atunci când a solicitat personalul, după mai multe 

săptămâni, "Cum putem trece dincolo de acest cinism?", explicația directă a fost "Trebuie să fii 

bolnav ca să nu fi furios atunci când ești încarcerat".  

Furia, resentimentele și frustrarea deținuților era direcționată spre ofițeri, aceștia fiind 

considerați responsabili într-un mod neplăcut. "Toți ofițerii sunt idioți. Nu am auzit niciodată ca 

unul dintre ei să recunoască că a greșit." Ofițerii au fost surprinzător de profesioniști având în 

vedere natura provocatoare a schimburilor de opinii, uneori. Pe măsură ce facilitatorii încurajau 

deliberat un mediu unde indivizii puteau fi sinceri, cu propriile lor cuvinte, și pot fi ascultați, 

oricât de revoltătoare erau opiniile lor. Răspunsul ofițerilor a fost ferm și onest: "Nu avem 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

încredere în voi și voi, deținuții, nu aveți încredere în noi. Așa stau lucrurile." Nu există nicio 

îndoială că asemenea remarci sunt făcute adeseori în penitenciare, dar Dialogul în sensul din 

spatele a ceea ce se spunea era ascultat cu seriozitate, nu doar de colegii deținuți, ci și de întreaga 

gamă de personal din penitenciar și voluntari proveniți din mediul exterior penitenciarului.  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

Ofițeri și deținuți: Ghidare din spate 

Ne-am respectat angajamentul de a nu orienta conținutul conversației. Gradual, 

confruntarea deținuți/personal s-a diminuat și indivizii au început să vadă dincolo de rolurile lor. 

Un deținut a remarcat "Credeam că toți ofițerii mă urăsc până când am întâlnit unul care era o 

persoană căreia îi păsa de noi". Prejudecata multor ofițeri la adresa deținuților (pe care îi 

considerau a fi animale care nu se schimbă niciodată) a fost adusă la suprafață într-un schimb de 

opinii în timpul căruia un ofițer a spus "Aici, în grupul de Dialog este foarte bine pentru că 

suntem adulți care vorbesc rezonabil unii cu alții, dar majoritatea deținuților nu sunt așa." Un 

deținut a replicat "Aici greșești. Toată lumea este capabilă de un comportament similar celui pe 

care îl avem noi, acum, dacă este abordat într-un mod adecvat. Este o problemă de cum sunt 

abordați oamenii".  

Vina, abuzul și condamnarea s-au transferat gradual de la ofițerii de penitenciar spre 

sistemul justiției penale: "Tot ceea ce învăț în penitenciar este frustrare, resentimente și furie." 

Grupul de Dialog a reprezentat un progres clar și a creat un numitor comun cu ofițerii care fac, 

uneori, doar ceea ce le spune conducerea penitenciarului. Într-adevăr, în a doua lună, ofițerii din 

Grupul de Dialog erau considerați evident a fi excepții (de la regula generală că "toți ofițerii sunt 

nenorociți") și pe măsură ce timpul a trecut, am înregistrat reminiscențe și compătimire între 

ofițeri și deținuții care au realizat multe Interese comune. Bineînțeles, deținuții și ofițerii se află 

în penitenciar o perioadă lungă de timp, unii din cauza sentințelor și ceilalți din cauza creditelor 

ipotecare, dar ambii doresc să se simtă bine acolo. Ulterior, în același an, orice jignire a unui 

ofițer a devenit un eveniment rar (și limitat la nou-veniții în grup). Această ciocnire inițială 

subculturală nu s-a diminuat datorită exercițiilor sau tehnicilor cognitive, ci deoarece fiecare 

vorbise direct, în prezența celorlalți, și a fost auzit pe o perioadă de timp, participanții 

determinând întregul conținut al conversației. Nu a existat un moment fix când s-a produs 

schimbarea, dar regula relației s-a transformat cu adevărat și respectul reciproc (chiar fără să 

implice simpatizarea) a sporit.  

Această schimbare a fost evidentă, de asemenea, dincolo de Grupul de dialog, acolo unde 

a existat o modificare la nivelul rezistenței nespuse pe care o resimțisem din partea ofițerilor de 

penitenciar, care nu participaseră niciodată la o reuniune de Dialog. Părea că comunicarea 

noastră deschisă și încurajarea de a "spune lucrurilor pe nume" reprezenta o intruziune în poziția 

acestora și conducerea la un anumit disconfort. Ne-am confruntat cu inerție și lipsa de 

comunicare, ceea ce a condus la faptul că ofițerii nu erau disponibili întotdeauna pentru a 

participa la grup, ceea ce a produs o frustrare și enervare semnificativă, uneori. Acum, am 

perceput acest fapt ca producând un sentiment de sprijin general sau cel puțin, de acceptare, a 

ceea ce făceam. "Cred că alți ofițeri sunt doritori, de fapt, să ia parte la Dialoguri, dar nu 

doresc să spună aceasta în cazul în care colegii lor îi vor batjocori." Într-adevăr, am descoperit 

că unii ofițeri au ales chiar să vină la penitenciar în zilele lor libere doar pentru a participa la 

grup.  

 

Alte confruntări 

Pentru ceilalți membri din cadrul grupului de Dialog, totuși, transferul plângerilor de la 

ofițeri la “sistemul” penitenciar nu a constituit nicio eliberare. Unii aveau un angajament față de 

religie și au considerat că era extrem de greu, uneori, și probabil considerau facilitatorii 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

iresponsabili pentru că nu întrerupeau elementele negative și nu conduceau grupul spre subiecte 

mai pozitive de discutat. Totuși, intenția noastră era de a ghida din umbră, prin sprijinirea 

constantă a observațiilor și criticilor resimțite autentic (inclusiv cele ale noastre, ca facilitatori!), 

în timp ce încurajam cercetarea elementelor care se aflau în spatele respectivelor opinii. Nu 

încercam să schimbăm punctele de vedere ale altora, ci să le înțelegem pe larg.  

Ceea ce nu au înțeles a fost că aceștia au format o subcultură religioasă care s-a 

confruntat, la timpul său, cu o subcultură antireligioasă. "Nu putem vorbi despre spiritualitate cu 

un capelan deoarece acesta crede că știe răspunsul și încearcă să vă spună cum ar trebui să 

gândim." O parte a Dialogului a implicat diferite angajamente referitoare la pozitivitate și 

realism, ca și o pledoarie pentru o atitudine mai puțin cinică: "Ce e în neregulă cu realitatea? E 

evident. Poate prin prezentarea situației așa cum o văd eu, am putea obține cu toții o imagine de 

ansamblu asupra acesteia, astfel încât să aibă diferite efecte asupra noastră." Aceste schimburi 

au contribuit, în timp, la o trecere sănătoasă de la afirmațiile despre "Situația reală" la cele 

despre "Cum văd eu situația".  

După două luni, am transmis grupului că ar trebui să invităm un membru al Consiliului 

Vizitatorilor (BOV) pentru a se alătura Dialogului. Deținuții doreau să testeze dacă aveau ceva 

de spus, cu adevărat, referitor la acest aspect și au votat împotriva ideii. Nu a fost transmisă nicio 

invitație. Atunci când am inițiat aceeași propunere, o lună mai târziu, aceștia au fost mai 

deschiși. Unii s-au pronunțat împotriva ideii: "Nu folosește la nimic să vorbim cu personalul 

BOV – aceștia se relaxează alături de guvernator", dar majoritatea dorea să primească membrul 

respectiv și astfel, ni s-a alăturat o femeie cu abilități de consiliere și lucru în grup. În mod 

ciudat, cei care au votat împotriva acestei persoane, au primit-o cel mai frumos atunci când s-a 

prezentat în grup și după prima săptămână de analizare. Am avut doi membri BOV de-a lungul 

anului și cred că ambii au apreciat cât de mult au învățat despre ei și despre penitenciar, prin 

implicarea lor în grup.  

Poate cea mai adâncă prăpastie la nivelul penitenciarelor de maximă securitate are loc cu 

privire la infractorii sexuali (care, pentru propria lor siguranță, sunt cazați în aripi diferite la 

HMP Whitemoor, alături de alți deținuți vulnerabili). Aproape toți ofițerii și deținuții erau 

dezgustați de imaginile stereotipice pe care le aveau despre respectivii deținuți, pe care îi numim, 

de obicei, pedofili. "Infractorii sexuali nu sunt tratați niciodată cu succes. Odată ce sunt 

eliberați, recidivează. Aceștia trebuie închiși, iar cheile aruncate." A existat o situație gravă 

atunci când infractorii sexuali au preluat locurile de muncă din bucătărie și mai mulți deținuți au 

refuzat întreaga mâncare pregătită de aceștia, luni la rând. Cea mai improbabilă integrare socială 

în aceste penitenciare (și multe altele) ar fi includerea infractorilor sexuali cunoscuți alături de 

infractorii non-sexuali, în cadrul unui singur Grup de dialog. Infractorii sexuali trebuie să-și 

ascundă infracțiunile în penitenciare, acolo unde segregarea nu este posibilă, și unde există riscul 

incendierii celulei de alți deținuți, în cazul în care descoperă adevărul. Un asemenea deținut a 

fost ucis în penitenciar în timpul anului, astfel încât un asemenea grup nu ar putea fi luat în 

considerare, la Whitemoor, în mod realist.  

 

Aprofundarea investigației 

Participanții au ajuns să aibă încredere în procesul de Dialog din ce în ce mai mult, așa 

cum este indicat de un deținut care a afirmat: "Includerea în Dialog semnifică posibilitatea de a-



                                                                              
 
                                         

 
 

 

ți lăsa garda jos puțin. În aripa mea, nu poți face aceasta pentru că ești rănit". Uneori, ne-am 

confruntat cu conversații aprinse și uneori cu discuții argumentate pentru și împotriva drogurilor, 

imigranților, avortului, violenței ca mijloc de implementare a schimbării, și mândriei și rușinii 

despre statutul de infractor. Au fost aduse în discuție diverse aspecte și atunci când prezentau 

interes pentru indivizi. Am discutat despre mass media și raportare, monarhie, fosta Iugoslavia, 

homosexualitate și SIDA, avort, contracepție, experiență religioasă, nebunie, crima Bolger, 

Zimbabwe, Nelson Mandela, gestionarea finanțelor, angajare, prietenie și iubire. Unul dintre 

voluntarii din afara penitenciarului mi-a spus: "Am avut conversații mai bune aici decât la clubul 

meu, iar abonamentul acolo era 500 GBP pe an!” 

 

Dezvoltare personală 

Unii deținuți au început să citească ziare, din proprie inițiativă, pentru a putea contribui la 

conversație, și am observat o creștere constantă a vocabularului pentru mulți dintre aceștia. În 

cadrul primelor reuniuni, cuvintele jignitoare înlocuiau (destul de ineficient) adjectivele în 

aproape fiecare propoziție dar, treptat, persoanele au dorit să-și exprime opiniile mai corect și au 

trebuit să descopere un vocabular mai vast pentru a putea face aceasta. Un guvernator care nu 

luase parte niciodată la un Dialog mi-a spus "Constat, acum, mai multe conversații în penitenciar 

decât cu un an în urmă și atribui acest fapt, într-o mare măsură, Grupului de Dialog."  

Unii deținuți nu au vorbit timp de mai multe reuniuni și nu le-am cerut să o facă. La 

început, singurele cuvinte pe care un deținut le spunea (cu respirația sacadată) erau "pleava 

pământului", referindu-se la ofițerii de penitenciar. Ulterior, a contribuit cu propoziții scurte, mai 

multe luni, iar acum relatează evenimente neagresive și prezintă un simț al umorului bun (chiar 

dacă neobișnuit). Am observat modul în care agresivitatea sa era asociată insecurității și lipsei de 

încredere. Cu toate că, uneori, am pierdut participanți din cauza existenței unității de segregare 

sau a problemelor medicale (incidente violente în aripă, acestea clar s-au împuținat pe măsură ce 

deținuții au dobândită stimă de sine și au început să-și aprecieze propriile opinii. A fost ca și cum 

unii dintre acești deținuți nu fuseseră niciodată ascultați. Oamenii au început să-și reevalueze 

viețile, în ritmul propriu: "Am luat-o la stânga când trebuia să merg la dreapta", și să reflecteze 

asupra viitorului lor: "Ce faci atunci când nu ai suficienți bani?" Unele informații despre 

familiile lor au fost mai personale decât ar fi fost adecvat pentru acest tip de relații interumane.  

 

Reconceptualizarea traumelor 

A existat o revoltă minoră în două aripi imediat anterior Crăciunului, aceasta conducând 

la mai multe condiții foarte incomode pentru mulți deținuți, de-a lungul Sărbătorilor, și apoi 

introducerea unui regim mai aspru în penitenciar. În acest timp, grupurile de Dialog au activat ca 

o supapă vitală de eliberarea presiunii care altfel, odată ce ar fi devenit insuportabilă, ar fi fost 

exprimată în acte de violență fizică extremă. Durerea și supărarea au fost deranjante și a fost 

necesar, în mod clar, ca respectiva presiune să fie exprimată într-un mod. "Mă tot gândesc că 

este un coșmar și că, într-o zi, mă voi trezi și totul se va termina" și "au distrus televizoarele 

pentru că nu voiau să vă lovească pe voi (ofițerii))" au fost afirmațiile transmise pe durata 

acestei perioade. A existat o cantitate atât de mare de frustrare încât, uneori, deținuții nu puteau 

să stea pe scaunele lor în tip ce-și exprimau sentimentele. În alte momente, a fost vizibil 

sentimentul de singurătate extremă: "Cred că cel mai bine e să nu socializez. Unicul moment 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

când încerc să comunic cu adevărat, cu alți oameni, este la grupul de Dialog." Situația a durat 

șase până la șapte săptămâni. Prin Dialog, evenimentele traumatizante au devenit amintiri și, 

odată de realitatea urâtă a fost tradusă într-o formă simbolică, a putut fi gestionată la nivel 

mintal, mai degrabă decât să rămână intolerabilă. A fost o experiență colectivă. Ulterior, am 

văzut exemple similare la persoanele care au fost supuse traumei de a fi segregați o anumită 

perioadă sau de a fi martorii tentativelor de suicid.  

 

O pledoarie pentru reabilitare 

A existat o pledoarie repetată pentru o reabilitare sporită: "Vreau să fac mai mult decât să 

învăț cum să dau cu mopul!" Inevitabil, punctele tari și cele slabe ale variatelor programe de 

reintegrare care sunt oferite, în prezent, au fost discutate uneori. Un deținut a spus: "Am învățat 

ceva de la cursul de Gestionarea Furiei, dar după o sesiune, într-o zi, am văzut instructorul cum 

se enerva pe unul dintre membrii personalului din penitenciar pentru ceva și m-am gândit 

'chestia asta nu prea funcționează, nu?'" În mod similar, un ofițer de penitenciar a observat: 

"Deținuții cu școala vieții învață cum să ocolească regulile și nu au nicio intenție să se schimbe, 

în mod real, pentru că se bucură de puterea pe care le-o dă furia asupra altora și oricum, le face 

plăcere să rănească alți oameni". Bineînțeles, am auzit de rapoarte încurajatoare și 

descurajatoare despre valoarea propriilor Grupuri de Dialog, care variau de la: "Nu văd niciun fel 

de schimbare provenită de la aceste grupuri" la "Am primit foarte mult sprijin de la grup. La o 

lună de la plecare, încă simt o prăpastie!". Am recunoscut nevoia de o varietate de abordări 

pentru gestionarea dificultăților complexe, personale și sociale, întâlnite la nivelul celor care 

trăiesc și lucrează în penitenciare. Văd grupul de Dialog ca fiind un mediu continuu de sprijinire 

și hrănire pentru susținerea oricăror terapii de consiliere, discuții directe și de grup oferite în 

penitenciare. Uneori, apar probleme în conversațiile generale care sunt discutate în afara 

Dialogului, de un deținut cu un ofițer de probațiune, capelan sau membru BOV. De asemenea, 

mai mulți deținuți au participat la atelierele Goose Theatre (care utilizează măști pentru a asigura 

un limbaj de exprimare a variatelor niveluri ale personalității unei persoane), iar apoi s-au 

alăturat grupului de Dialog pentru susținerea experienței lor de învățare, prezentând altora din 

grupul de Dialog, concomitent, conceptul vieții dincolo de măști.  

 

Penitenciarul ca instituție 

Serviciul Penitenciare își asumă angajamentul de a avea grijă de persoanele încarcerate 

"într-un mod uman și de a-i ajuta să ducă vieți în care să respecte legile, utile, atunci când se 

află încarcerați și ulterior eliberării lor". Nu este un deziderat ușor de realizat și, în realitate, 

fragmentarea societății, familiei și persoanei este resimțită puternic între pereții unui penitenciar, 

iar birocrația dezumanizantă a sistemului penitenciar în sine se adaugă foarte mult acestui aspect. 

Așa cum a remarcat un deținut: "Introducerea programelor Samaritene în penitenciare, atunci 

când chiar penitenciarul determină oamenii să se sinucidă, este similar trimiterii trupelor la 

război, apoi a corpului medical pentru gestionarea victimelor. Caracterul inuman al 

penitenciarului determină oamenii să se sinucidă. O reducere cosmetizată a numărului de 

suicide pentru mass media nu ajută deloc."  

Există brutalitate, sentimentul de deznădejde și izolare, combinate cu compasiune, umor 

și indiferență. Pe durata unei conversații dureroase despre un deținut care tocmai încercase (fără 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

să reușească) să se sinucidă, un ofițer s-a surprins reamintindu-se o mustrare pe care i-a aplicat-o 

persoanei respective: "L-am mustrat recent pentru că lua cantități foarte mari de cremă de 

vanilie. Într-o situație similară, în viitor, nu voi mai face așa automat, cu siguranță mă voi 

gândi, mai întâi la motivul pentru care un deținut face ce face." Eliminând tensiunea într-un mod 

blând, un deținut a remarcat "Trebuia să fie evident că ceva era în neregulă sau că deținutul 

respectiv era foarte curajos. Niciun om sănătos la cap nu ar lua cantități suplimentare de cremă 

de vanilie făcută în penitenciar!".  

 

Ce am învățat din Dialogul în Penitenciar?  

1. Grupurile de Dialog joacă un rol fundamental pentru umanizarea societății din penitenciar.  

2. O comunitate de investigare apare, nu deoarece toată lumea este de acord, ci pentru că 

toată lumea ascultă.  

3. Normele de comportament (la care revin, în mod inconștient, cei care trăiesc și muncesc în 

penitenciar) pot fi modificate printr-un Dialog susținut.  

4. Traumele pot fi reconceptualizate și astfel, reduse, la persoane și pentru grup, ca întreg.  

5. Dialogul este un mediu terapeutic pentru participanții individuali.  

6. Inerentă acestei forme de investigație este ascultarea, ceea ce conduce la aprofundarea 

respectului între participanți.  

7. Dialogul stimulează conversația și compasiunea.  

8. Persoanele află cu își pot schimba opiniile și cum își pot forma unele noi.  

9. Grupul mare reprezintă o provocare, indivizii mai tăcuți își găsesc propriile voci, iar cei 

dominanți învață cum să se rețină fără a fi atenționați.  

10. Stima de sine crește pe măsură ce participanții individuali înțeleg că opinia lor 

individuală are valabilitate și relevanță, chiar dacă poate diferi de cea a celorlalți.  

11. Vocabularul descriptiv și emoțional sporește pe măsură ce participanții identifică nevoia 

de a se exprima cu mai multă claritate.  

12. Poziția rigidă (Așa stau lucrurile) se relaxează pentru a deveni una participativă (Așa mi 

se pare mie).  

13. Permițând un ritm diferit pentru fiecare, apare un simț comun de auto-organizare, în grup.  

14. Ceea ce se învață în grup este direct (experimentat) decât indirect (predat).  

15. Cu toate că confidențialitatea nu este contractată și nu poate fi într-un penitenciar de 

maximă securitate, participanții convin tacit la un nivel sănătos de confidențialitate bazat 

pe respectul pentru fiecare persoană și grupul ca întreg.  

16. Rapoartele publicate au asigurat informații de ajutor și au inclus persoanele din 

penitenciare, care nu luau parte la Dialog.  

17. Dialogul aparține grupului (de exemplu, un deținut mi se adresa: "Dialogul poate fi ceva 

pe care ai vrut să-l faci în penitenciar, dar pentru noi, este mult mai important de atât.")  
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3. Dialogul în scopul pregătirii pentru eliberare  

MESAJUL NOSTRU PENTRU DVS.: 

 

Pregătirea deținuților pentru eliberare reprezintă principalul obiectiv al activității noastre 

desfășurate cu acest Set de instrumente. Dorim să vă asigurăm instrumentele dialogului, 

excepțional de puternice și creditate cu prea puțină încredere, ca și să explorăm împreună pe cine 

putem conecta la acest flux de energie, alături de deținuți. 

 

Credem cu tărie că pregătirea pentru eliberare, ca parte a procesului mai mare de reintegrare, 

reprezintă o componentă crucială a procesului de reintegrare a unei persoane, ulterior perioadei 

petrecute în penitenciar.  

 

CE SPUN ALȚII: 

 
Reintegrarea unui individ ulterioară încarcerării, pe termen lung, are potențialul de a depinde de o 

varietate de caracteristici personale și situaționale care sunt cel mai bine înțelese într-un cadru 
longitudinal, de tipul parcursului vieții: 

• Circumstanțele anterioare încarcerării (de exemplu, profil demografic, istoric al locurilor de 

muncă și abilităților profesionale, cazier penal, consum de droguri, caracteristici familiale).  

• Experiențe în penitenciar (de exemplu, durata șederii, participarea la programe de tratament, 

contactul cu familia și pregătirea anterioară eliberării),  

• Experiențele imediate ulterioare eliberării din penitenciar (de exemplu, momentul eliberării, 
nevoile de cazare inițiale, asistență pentru tranziție, sprijin familial) și  

• Experiențe de integrare ulterioare eliberării (de exemplu, experiențe la momentul angajării, 

influența egalilor, sprijinul asistenței sociale și supervizarea din partea sistemului de justiție 

penală). 

Din Visher C.A and Travis J., (2003) ‘Transitions from Prison to Community: Understanding Individual 

Pathways’ (Tranziții de la penitenciar la comunitate: Înțelegerea căilor individuale). Annual Review of 

Sociology. 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

 
Asupra cărora dintre punctele de mai sus credeți că putem lucra cel mai bine cu deținuții din penitenciarul 

dvs.? Unde credeți că putem exercita o influență? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
 

CE SPUN ALTE PERSOANE:  

 

“Mai mulți deținuți revin acasă, după ce au petrecut perioade lungi de timp încarcerați, mai puțin 

pregătiți pentru viața din afară, cu mai puțină asistență referitoare la reintegrarea lor. Adeseori, ei 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

au dificultăți să se reconecteze la locurile de muncă, locuințe și poate, familiile lor, atunci când 

revin, și vor rămâne caracterizați de abuzul de droguri și problemele de sănătate. Cei mai mulți 

vor fi arestați din nou și mulți vor reveni în penitenciar din cauza infracțiunilor noi sau a 

încălcării termenilor eliberării condiționate.  

Iar acest ciclu al îndepărtării și revenirii numerelor mari de persoane, în marea majoritate bărbați, 

se concentrează din ce în ce mai mult în cadrul unei cantități mici de comunități care deja se 

confruntau cu dezavantaje sociale și economice enorme.” 

From Prisons to Home: The Dimensions and Consequences of Prisoners Re-entry – Urban 

Institute (De la penitenciare acasă: Dimensiunile și consecințele reintegrării deținuților)  

 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

 

Ce credeți despre această descriere? Se potrivește realității dvs. referitoare la dificultățile 

privitoare la eliberarea deținuților?  

 

Dacă ar trebui să definiți ciclul prin care trec majoritatea deținuților cu care lucrați, cu propriile 

dvs. cuvinte, cum ar suna definiția? 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Puteți considera călătoria unui tânăr prin acest proces, indicată în Anexa 1 a prezentei secțiuni, 

ca fiind o relatare interesantă. Vă încurajăm să o împărtășiți deținuților din penitenciarul dvs., ca 

studiu de caz. 

 

MESAJUL NOSTRU PENTRU DVS.: 

 

Vă amintiți exercițiul de imaginație din prima secțiune? Una dintre propozițiile de începere a 

jocului era “Personalul care lucrează cu deținuții zilnic (colegii mei și cu mine) are mai multe 

ocazii decât majoritatea oamenilor să influențeze succesul deținuților pe termen lung.” Cum se 

potrivește descrierii de mai sus? Este o imagine destul de sumbră dar, din nefericire, și una destul 

de corectă. Și totuși, există speranță pentru că putem influența deținuții spre rezultate pozitive. 

 

Ce facem, în general, pentru a combate imaginea nu atât de plăcută prezentată în primul 

paragraf?   

 

În mod ideal, planificarea reintegrării începe la momentul încarcerării și se întinde dincolo de 

momentul eliberării, în vederea pregătirii deținuților pentru reușita pe termen lung, ulterioară 

eliberării.  

 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

Planificarea eliberării reprezintă o componentă distinctă a procesului mai vast de planificare a 

reintegrării și se concentreze pe reușita la momentul eliberării și în zilele și săptămânile care 

urmează acestui moment. În mod ideal, pregătirea pentru momentul eliberării va reprezenta o 

fază naturală în succesiunea momentelor, mergând de la încarcerare până la reintegrare.  

 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

 

În întreaga activitate de planificare, cât de mult implicați deținuții? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Planificarea eliberării se bazează, adeseori, pe evaluări, resurse și relații dezvoltate pe durata 

timpului petrecut de o persoană în penitenciar. V-ați întrebat vreodată deținuții pentru ce simt ei 

nevoia să se pregătească? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

CE SPUN ALȚII: 

 

“Prison Fellowship International” a dezvoltat o listă de verificare cu 10 puncte importante pentru 

persoanele care lucrează cu deținuții și care îi pot ajuta pe aceștia să-și pregătească eliberarea: 

Construirea relațiilor constructive  

Relațiile constructive sunt importante pentru deținuți pe durata reintegrării lor. Totuși, mulți 

deținuți și-au deteriorat relațiile din cauza încarcerării sau din cauza răului produs familiilor lor 

sau celor dragi. Aceasta sporește șansele ca deținuții să revină la relații destructive și antisociale. 

Punctul important 1: Identificarea mentorilor 

Identificați voluntari sau membri ai familiei care să acționeze ca mentori, pe durata reintegrării 

deținuților. Mentorii pot fi instruiți să ofere sprijin, consiliere, prietenie și uneori, chiar și 

asistență practică. 

Punctul important 2: Reunirea familiilor 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

Reconstruiți și reparați relațiile dintre deținuți și familiile lor (sau prietenii lor, dacă familia nu 

reprezintă o opțiune). Începeți prin deschiderea liniilor de comunicare prin scrisori, apeluri 

telefonice și vizite. 

Punctul important 3: Dezvoltarea comunităților 

Comunitățile de sprijin pot susține foștii deținuți pe durata tranziției lor. Comunitățile religioase 

pot juca același rol. Încurajați mentorii și membrii familiilor să ajute foștii deținuți să 

dobândească încrederea comunității lor religioase.  

Gestionarea nevoilor 

Foștii deținuți se confruntă cu probleme referitoare la supraviețuire din momentul când pleacă 

din penitenciar, cum ar fi unde să găsească mâncare, unde să meargă pentru a-și găsi o locuință și 

așa mai departe. Un plan clar permite fostului deținut să se obișnuiască cu viața din afara 

penitenciarului.  

Punctul important 4: Planificați din timp 

Ajutați deținuții să alcătuiască planuri realiste pentru primele 24 de ore ulterioare eliberării. 

Aceasta include locuința pentru prima noapte, transportul la acea locație, identificarea surselor de 

hrană și îmbrăcăminte, susținerea cheltuielilor pentru aceste nevoi, petrecerea timpului liber și 

așa mai departe. Apoi, ajutați-i să facă planuri realiste pentru prima lună petrecută în afara 

penitenciarului. 

Punctul important 5: Identificați resurse  

Identificați resursele disponibile foștilor deținuți de la ONG-uri, biserici, agenții guvernamentale 

și așa mai departe. Asigurați-vă că deținuții cunosc procedurile de solicitare, orarul de 

funcționare, situarea birourilor și elementele de calificare pentru fiecare.  

Punctul important 6: Evitați problemele 

Deținuții se vor confrunta cu probleme familiare atunci când revin în societate. Ajutați-i să 

identifice prietenii, membrii familiilor, locațiile și situațiile care ar putea să îi determine să facă 

greșeli și dezvoltați strategii pentru evitarea acestora. 

Punctul important 7: Găsiți ajutor 

Anumite probleme necesită ajutorul oamenilor cu pregătire specială. Ajutați deținuții care au 

nevoie de tratament pentru afecțiuni mentale, dependențe, probleme de sănătate și așa mai 

departe să-l găsească. 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

Punctul important 8: Modificați 

Reintegrarea reușită este dificilă atunci când problemele cauzate de foștii deținuți în trecut rămân 

negestionate. Implicați facilitatori calificați pentru ghidarea reuniunilor de împăcare cu victimele 

pentru discutarea modurilor în care persoanele cu comportament infracțional în trecut se pot 

corecta și pot reface relațiile deteriorate. Devenirea membru contribuitor al societății necesită 

intenționalitate, timp și efort. Deținuții vor trebui să-și gestioneze adecvat trecutul și să creeze un 

viitor constructiv.  

Punctul important 9: Ajutați-i pe ceilalți 

Activarea ca voluntari în cadrul organizațiilor civice sau caritabile ajută foștii deținuți să 

construiască relații pozitive, să dezvolte rutine zilnice și să dobândească abilități căutate pe piață. 

Punctul important 10:  Inventariați 

Identificați punctele tari ale deținuților, cum ar fi studiile, istoricul profesional și abilitățile lor. 

Luați în considerare elementele care pot juca rolul de calități, cum ar fi relațiile de familie, 

rețelele sociale, maturitatea spirituală și talentele nedezvoltate. Analizați-le nevoile, cum ar fi 

cele pentru tratarea dependențelor, problemele medicale și așa mai departe. Utilizați acest 

inventar (și completați-l) pentru a ajuta deținuții să creeze planuri realiste pentru revenirea în 

societate. Pregătirea eficientă pentru reintegrare necesită o evaluare onestă a punctelor tai și a 

celor slabe ale deținuților. De fapt, o asemenea evaluare creează cadrul în care cele zece puncte 

principale pot fi cele mai eficace. 

PROVOCAREA NOASTRĂ PENTRU DVS.: 

 

Ați dori să știți ce cred deținuții despre eliberarea lor?  

Dețin un control redus asupra vieții lor zilnice, ceea ce semnifică că aceștia pot fi copleșiți de 

alegerile cu care se confruntă, după eliberarea din penitenciar, dar și nepregătiți să ia decizii 

adecvate. Mai mult, penitenciarul îi îndepărtează de rețelele de sprijin pe care le aveau anterior, 

un sprijin care i-ar putea ajuta să facă o tranziție corespunzătoare spre societate. 

Dar, sunt ei conștienți de acest aspect? Înțeleg că viața în afară a curs diferit pe perioada cât s-au 

aflat în penitenciar?  

Credem că este vital pentru deținuți să înțeleagă acest aspect. 

Propunem să îi aduceți la sesiunile de grup și să creați cercuri ale dialogului, așa cum este descris 

în secțiunea anterioară. Este posibil să nu realizați prea mult dialog prima dată, fiind necesare 

mai multe sesiuni.  

 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

Jean Greenwood (THE CIRCLE PROCESS:  A Path for Restorative Dialogue 2005) 

(PROCESUL CERCULUI: O cale pentru dialogul restaurativ 2005) de la Centrul de Just iție 

Restaurativă și Reconciliere, Universitatea din Minnesota, descrie cercul dialogului ca un ‘MOD 

DE A VORBI ÎMPREUNĂ’. În cadrul acestor dialoguri, toată lumea este respectată și 

considerată egală. Fiecărui participant îi este acordat spațiu pentru a vorbi, fără a fi împiedicat de 

alții, în timp ce-și spune povestea. Toată lumea își exprimă gândurile sincer, în timp ce ceilalți 

ascultă, concentrați asupra a ceea ce se transmite. Uneori, se poate dovedi necesar ca acest proces 

să fie adaptat dacă și atunci când anumite aspecte și nevoi trebui gestionate. Nevoile și contextul 

participanților determină cum va arăta modelul. 

Este important pentru deținuți să înțeleagă că este profitabil să vorbească, să asculte și să 

adreseze orice întrebări doresc. Menținerea tuturor gândurilor în interiorul minții și inimii lor nu 

le va face bine. Trebuie să se obișnuiască cu ‘adevărul’ că buna comunicare rezolvă indirect 

problemele pentru persoana respectivă, și pentru ceilalți. Uneori, oamenii nu ne înțeleg gândurile 

și sentimentele și ajung să-și dezvolte propriile lor ‘teorii’ despre noi. Majoritatea timpului, 

aceste  ‘teorii’ nu sunt foarte drăguțe! Se presupun diverse despre noi pentru că ceilalți dețin doar 

bucățele de informații. De aceea, este foarte important să ajutăm deținuții să se exprime pe sine și 

să comunice. Tăcerea poate reprezenta un mesaj neplanificat pentru ceilalți. Problemele care nu 

sunt rezolvate, preferabil într-o manieră acceptabilă social, au tendința de a se dezvolta în mod 

negativ în mintea unei persoane. Aceasta poate avea doar la consecințe negative. 

Cercurile dialogului au o șansă mai mare de a reuși atunci când: 

• Există un respect reciproc între participanți și o responsabilitate a contribui.  

• Există un  acord asupra modului în care va evolua o sesiune și toată lumea se simte 

responsabilă cu privire la succesul reuniunii.  

• Există un spațiu egal pentru fiecare, ca și acceptarea faptului că pot exista diferențe între 

noi. 

• Există alegerea fiecărei persoane de a participa în propriul său ritm.  

• Există un mix de valori personale și valori acceptate la nivel social.  

• Facilitatorul și participanții rețin că fiecare subiect/aspect discutat în reuniunea referitoare 

la dialog reprezintă o parte a unei imagini mai largi.  

• Există înțelegerea faptului că fiecare persoană implicată are interese personale care pot 

diferi de cele ale altora.  

• Există înțelegerea faptului că fiecare persoană își atribuie semnificația personală 

cuvintelor, textului și acțiunilor. 

• Există un sentiment în evoluție al înțelegerii fiecărei persoane și al învățării modului în 

care se cooperează și colaborează cu ceilalți.   

• Există un mod acceptabil de gestionare a problemelor, diferențelor și experiențelor grave 

care ne-au produs durere.  

• Există relații sănătoase noi și reînnoite cu cei apropiați nouă și dincolo de aceștia. 

• Există acceptarea celorlalți pentru ce sunt și pentru  ceea ce reprezintă. 

• Există speranță și determinare în cadrul plaurilor de viitor ale unui participant. 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

ÎNTREBARE: 

 

Dat fiind ‘lipsa aparentă’ de calități listate mai sus la un număr semnificativ de deținuți, credeți 

că rezultatele dezirabile sunt posibile? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

În cadrul acestor reuniuni ale dialogului, toți deținuții, indiferent de vârsta acestora, de experiențele 

lor de viață, de statutul sau carierea lor (dacă această există) s-au bucurat de un drept de a fi 

considerați la fel de importanți.   

 

ÎNTREBARE: 

 

Dat fiind că grupul dvs. de deținuți poate prezenta niveluri diferite de educație, inteligență 

dezvoltată, abilități verbale și procesare mentală a ceea ce văd și aud, credeți că puteți menține un 

nivel egal de reușită pentru toți? 

................................................................................................................................................... 

............................................................................................................ ........................................ 

 

Facilitatorul trebuie să aibă grijă atunci când se asigură că procesul este echilibrat cu referire la 

ghidarea procesului și permiterea unei libertăți maxime pentru participanți.  Facilitatorii trebuie 

să intervină doar dacă lucrurile scapă de sub control și procesul este pus în pericol. Ca facilitator, 

trebuie să aveți răbdare, să acordați atenție sporită, să ascultați cu atenție și prin afișarea aprecierii 

pentru perioade scurte posibile de tăcere. Din moment ce facilitatorul participă în mod egal 

alături de ceilalți membri (deținuți), de asemenea ca o ființă umană, acesta trebuie să aibă grijă să 

nu transmită instrucțiuni prin discursul său deoarece aceasta va diminua spațiul de libertate al 

celorlalți. Este important, de asemenea, să rețineți că starea dvs., limbajul dvs. corporal, modul în 

care vă utilizați vocea, alegerea cuvintelor pot influența procesul.  

ÎNTREBARE: 

De cine și cum ar trebui stabilite liniile directoare pentru dialog? 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

Subiectul trebuie să fie pregătirea în vederea eliberării. Rețineți cele 10 puncte importante de mai 

sus și încercați să le inserați în dialog.  

 

Rețineți: 

- Nicio decizie de grup nu trebuie luată. Nu decideți, acolo și atunci, care este modul 

perfect pentru a pregăti eliberarea pentru toți membrii grupului.  

- Nu judecăm, ci ascultăm. Deci, suspendați-vă prejudecățile atunci când pregătiți 

eliberarea, în termeni de ce trebuie și nu trebuie să fie aceasta, și doar ascultați 

sentimentele deținuților. Încurajați-i să facă la fel.  

- Stimulați deținuții să fie cât de deschiși este posibil în cadrul conversației și să 

construiască pe ideile fiecăruia.  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

 

Pentru a face procesul să funcționeze, puteți face două lucruri:  

 

1) Dați deținuților, în avans, povestea din Anexa 1 a acestei secțiuni, pentru a o citi în avans. 

Puteți adapta limbajul pentru a avea un format ușor de citit, dacă este necesar. Acest 

exercițiu de citire poate aduce participanții în aceeași stare. Sau, dacă cititul în mod 

individual este prea dificil, puteți citi cu voce tare, anterior începerii dialogului.  

 

2) La momentul începerii sesiunii de dialog, puneți în mijlocul flipchart-ului anumite 

întrebări referitoare la pregătirea pentru eliberare. Aici sunt câteva exemple: 

 

- Dacă ați fi eliberat mâine, ce ați face prima dată? 

- Există cineva care v-ar putea ajuta atunci când plecați din penitenciar? 

- Cum ar arăta prima dvs. zi afară?  

 

Aceste două acțiuni pot accelera și concentra dialogul. 

 

Este important să urmăriți discuțiile de la o sesiune la cealaltă.  

Doar luați notițe ale cuvintelor cheie exprimate de deținuți cu privire la pregătirea lor pentru 

eliberare, așteptările și credințele lor. Și ar fi util să comparați aceste aspecte, de la o sesiune la 

alta, modul în care evoluează cuintele și în care se schimbă semnificația.  

La finalul tuturor sesiunilor de dialog, prezentați deținuților călătoria lor de descoperire, așa cum 

reiese din cuvintele pe care le-au utilizat.  

Odată ce ați atins acest nivel cu deținuții, vă provocăm să organizați o altă rundă de sesiuni de 

dialog cu privire la dezvoltarea unui instrument util pentru deținuți, cu privire la eliberarea lor.  

Începeți prima sesiune cu subiectul: Ce informații v-ar ajuta? De ce instrumente veți avea nevoie 

în primele zile pentru a vă descurca? 

 

 CE SPUN ALTE PERSOANE: 

 

EPEA Malta, în proiectul lor BRIDGE, a dezvoltat un set de instrumente interesante pentru 

pregătirea procesului mai vast al reintegrării. Organizația a început cu analiza nevoilor 

deținuților, la momentul eliberării. Constatările sale trebuie luate în considerare: 

 

• Reintegrarea pe piața muncii 

Aveți nevoie de bani și fără a avea un loc de muncă remunerat, posibilitatea recidivei este mare. 

Majoritatea deținuților eliberați au nevoie de o slujbă, adeseori una nouă, după ispășirea sentinței 

lor. Instruirea pentru lumea muncii trebuie să înceapă în penitenciar și trebuie să continue în 

afara acestuia. Instruirea dinăuntrul și din afara penitenciarului trebuie să reflecte schimbările de 

pe piața muncii: trebuie să fie relevantă pentru lumea reală. Penitenciarul trebuie să asigure 

formare, de asemenea, pentru activarea ca liber profesionist. Cursurile de formare din 

penitenciare trebuie organizate sub forma modulelor scurte, astfel încât cursul să se termine pe 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

durata sentinței, iar motivația să fie menținută sporită prin atingerea variatelor ținte indicate. 

Organizarea din penitenciar trebuie să facă tot posibilul pentru identificarea locurilor de muncă 

pentru deținuți, în timp ce aceștia se află în penitenciar, și posibil, pentru începerea activității în 

timp ce se află încarcerați. Aceasta va face reintegrarea mult mai facilă.  

• Copii, familie și prieteni 

Chiar dacă, pentru cei mai mulți, viața în penitenciar se oprește, viața din afara acestuia continuă 

să evolueze. Mulți deținuți au parteneri care îi așteaptă sau parteneri care au mers mai departe, 

copii care au crescut și și-au început propria viață sau cei care nu mai vor să aibă nimic a face cu 

aceștia. Familia extinsă poate să-i aștepte. Foștii deținuți trebuie să fie sprijiniți pentru a se 

reconecta cu familia și prietenii lor, într-un mod care să le dea sentimentul de apartenență și 

siguranță că sunt sprijiniți. În timp ce se află în penitenciar, deținuții trebuie să fie educați cu 

privire la competențele de parenting, relațiile familiale, abilitățile de viață și educația sexuală. 

Rolurile asistentului social și ONG-urilor din acest sector sunt vitale. Colaborarea îndeaproape 

cu familia poate conduce, de asemenea, la un control social informal pentru fostul deținut în 

sensul că este oferită o anumită stabilitate și se pune o presiune pe comportament (de exemplu, 

presiunea exercitată de partener pentru a fi un ‘părinte bun’), atunci este posibil ca fostul deținut 

să se poată reintegra mai bine în cadrul normelor unei familii destul de stabile.  

Următorul scurt citat indică într-o manieră clară și concisă modul în care un penitenciar poate 

pregăti un deținut pentru eliberare cu privire la menținerea relațiilor cu familia: ‘Deținuților 

trebuie să le fie dată posibilitatea de a comunica cât de des este posibil la telefon, prin scrisori 

sau alte forme de comunicare cu familiile lor, alte persoane și reprezentanți ai organizațiilor din 

exterior, ca și de a primi vizite de la aceste persoane. Organizarea vizitelor trebuie să aibă loc în 

așa fel încât să permită deținuților să mențină și să dezvolte relații de familie într-o manieră cât 

de normală este posibil. Autoritățile din penitenciare vor lucra îndeaproape cu serviciile și 

agențiile care supervizează și asistă deținuții eliberați, pentru a permite tuturor deținuților 

încarcerați să se reintegreze în comunitate, în special cu privire la viața de familie și angajare. 

Reprezentanții respectivelor servicii sau agenții sociale vor primi întregul acces necesar la 

penitenciare și deținuți pentru a le permite să ajute la pregătirea eliberării și planificarea 

programelor de sprijinire ulterioară. Reintegrarea de succes a foștilor deținuți necesită o abordare 

de tipul gestionării cazurilor de la arestare, pe perioada încarcerării, până la momentul eliberării 

și dincolo de acesta. 

• Starea de sănătate 

Deținuții eliberați au nevoie, adeseori, de sprijin continuu cu privire la starea lor de sănătate. Așa 

cum indică cercetările, adeseori se întâmplă ca deținuții eliberați să sufere de depresie, auto-

rănire, anxietate și de probleme legate de consumul de droguri, inclusiv abuzul de alcool. 

Existența anumitor probleme de sănătate mentală este frecventă în rândul deținuților eliberați. 

Cursurile de terapie inițiate în penitenciar nu trebuie oprite fără a fi finalizate din cauza eliberării, 

ci trebuie făcute aranjamente pentru ca acestea să continue în afara pereților penitenciarului. 

Bunăstarea generală a foștilor deținuți reprezintă o cerință pentru reintegrarea de succes în 

societate. Ofițerii de eliberare condiționată, organizațiile religioase, ONG-urile și voluntarii pot 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

superviza și sprijini foștii deținuți pentru obținerea celor mai bune servicii posibile pentru 

aceștia.  

• Locuință 

Din nefericire pentru unii foști deținuți, principala opțiune la momentul eliberării din penitenciar 

este locuința temporară. Unii sunt abandonați de familiile lor, mai ales în societățile tradiționale 

unde timpul petrecut la penitenciar este considerat a fi o rușine pentru întreaga familie. Doar 

puțini reușesc să se mute cu prietenii lor, această fiind doar o soluție temporară. Chiar și mai 

puțini își pot permite să stea la un hostel sau un hotel, în timp ce ceilalți revin în casa familiei lor. 

Din nefericire, alții ajung persoane fără adăpost. Atunci când nu au unde să locuiască sau traiul 

alături de prietenii nepotriviți (de exemplu, consumatorii de droguri) conduce ușor la recidivă și 

reîncarcerare.  

• Timp liber 

Atunci când situația financiară este precară, unii foști deținuți pot avea mai mult timp “liber” 

decât alții. Este vital ca deținuții să fie pregătiți pentru o lume de șomaj, o lume unde timpul se 

poate afla la dispoziția lor. Utilizarea inadecvată a acestui timp ar putea conduce foarte rapid la 

“reinstalarea” în penitenciar. Foarte des, foștii deținuți au caracteristici care le limitează 

posibilitatea de a fi angajați și capacitățile de a câștiga un venit (cum ar fi educația limitată și 

abilitățile cognitive limitate, experiența profesional limitată și consumul de droguri și alte 

probleme de sănătate fizică sau mentală). Angajatorii pot avea dificultăți atunci când angajează 

foști deținuți din cauzele următoare:  

o Angajatorii sunt mai mult împotriva angajării foștilor deținuți decât cu privire la 

angajarea oricărui alt grup dezavantajat, cum ar fi destinatarii ajutoarelor sociale;  

o Dorința declarată a angajatorilor de a angaja foști deținuți în conformitate cu 

caracteristicile afacerii lor și locurilor de muncă pe care aceștia le au în vedere spre 

ocupare variază;  

o De asemenea, atitudinea variază pe baza infracțiunii comise de infractor și cu privire 

la dacă acesta a obținut orice cantitate de experiență profesională semnificativă 

ulterior momentului liberării; și  

o Tendința angajatorilor de a verifica istoricul este departe de a fi generală, dar a sporit 

în ultimul deceniu. 

 

La nivelul național, statul poate echilibra aceste probleme prin oferirea către angajatori a 

stimulentelor pentru angajarea deținuților pe durata încarcerării  și urmând încarcerării lor. 

Introducerea deținuților unui număr de ONG-uri în vederea identificării modului în care aceștia 

își pot utiliza cel mai bine timpul este vital pentru acest subiect.  

 

• Aspecte financiare 

 

În timp ce își ispășesc sentința, deținuții trebuie să fie sprijiniți și încurajați să economisească 

bani pe durata perioadei de încarcerare. În mod ideal, locurile de muncă trebuie să fie asigurate 

acestora, cu o parte a veniturilor lor mergând către penitenciar, o parte pentru a se întreține pe ei 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

și familiile lor, și o parte sub formă de economii. Trebuie oferită consiliere financiară deținuților. 

Foștii deținuți au nevoie de sprijin pentru a planifica deschiderea unui cont bancar, solicitarea 

finanțării sub forma ajutoarelor sociale, alocațiilor pentru copii și a altor prestații financiare etc. 

În unele cazuri, foștii deținuții au datorii și trebuie să alcătuiască un plan de reeșalonare, anterior 

momentului eliberării. Aceasta semnifică implicarea asistenței pentru eliberarea de datorii și 

activitățile bancare pentru categoriile sociale defavorizate. Identificarea acestor nevoi și 

planificarea modului de gestionare a acestora anterior eliberării sprijină în mod clar reintegrarea 

în societate. În marea lor majoritate, foștii deținuți au nevoie de sprijin în timpul decalajului, de 

la momentul eliberării din penitenciar și până când primesc prima plată a ajutoarelor sociale, 

dacă au dreptul la acestea. Un sistem de credite pe termen scurt ar putea reprezenta o soluție 

pentru rezolvarea acestui decalaj pe durata acestei perioade cruciale, primele luni urmând 

eliberării. 

REFLECTAȚI ASUPRA ACESTOR ASPECTE: 

 

Citind aspectele de mai sus referitoare la reintegrarea deținuților, credeți că acestea sunt prezente 

în cazul deținuților cu care lucrați dvs.? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Cu ce alte provocări credeți că se confruntă deținuții? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

                                                                                                                                                                                                     

Vă reamintiți relatarea din Anexa 1 a acestei secțiuni? Ce instrumente credeți că ar fi ajutat 

tânărul la momentul eliberării sale?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Dar ce credeți despre atitudinea și sprijinul personalului din penitenciar, din poveste? Au ajutat?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

 

Iar documentele pe care le-a redactat în perioada sa anterioară eliberării au fost utilizate?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

  

PROVOCAREA NOASTRĂ PENTRU DVS.: 

 

Prezentați povestirea deținuților și analizați-o din perspectiva sprijinului care exista pentru ca 

deținutul să treacă peste perioada eliberării.  

Rugați deținuții să schimbe succesiunea evenimentelor / evenimentele din relatare care cred că 

pot determina un rezultat final pozitiv mai degrabă decât recidiva.  

La final, încercați să schițați o nouă relatare pozitivă pentru tânărul respectiv, cu toate 

evenimentele schimbate, așa cum au propus deținuții cu care lucrați dvs.  

 

MESAJUL NOSTRU PENTRU DVS.: 

 

Analizați lista de posibile provocări cu deținuții cu care lucrați și selectați, împreună, pe cele care 

îi vor afecta primele după momentul eliberării. 

Apoi, prin utilizarea cercurilor dialogului, discutați despre cele mai stringente și încercați să 

obțineți răspunsuri cu privire la ce informații au nevoie pentru a le face față mai bine. 

Puneți informațiile laolaltă într-un format simplu și clar pe care deținuții îl preferă. Faceți din 

acest document instrumentul lor, dezvoltat pe durata pregătirii pentru eliberare.      

 
  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

4. Dialogul pentru familie 

 

MESAJUL NOSTRU PENTRU DVS.: 

 

În secțiunea anterioară, am discutat despre lista de provocări cu care se confruntă deținuții după 

eliberare. Una dintre respectivele provocări era reconectarea cu familia.  

 

Un deținut care revine la familia sa, trebuie să facă schimbări dificile pentru a se readapta la viața 

de familie. Acest lucru se aplică părinților, fiilor, fiicelor sau partenerilor acestora. Viața într-un 

penitenciar este extrem de structurată. Există doar câteva decizii de luat și o nevoie redusă de 

luare în considerare a sentimentelor și alegerilor altor oameni. Deținuții au descris viața în 

penitenciar ca fiind destul de ‘alb și negru’. Viața în familie este mult mai complexă. Nu este 

posibil doar să te concentrezi pe tine. Cu toate că deținuții abia așteaptă să părăsească 

penitenciarul, de obicei, uneori pot considera că este foarte dificil să se readapteze vieții în 

familie. 

 

Studiile arată că mulți deținuți au tendința de a ajunge din nou în penitenciar atunci când nu pot 

găsi un loc de muncă sau dacă sunt stresați de familie sau relațiile maritale. De asemenea, 

cercetările indică că deținuții fac față mai bine caracteristicilor lumii din afara penitenciarului 

atunci când trec în avans prin unele dintre situațiile dificile pe care le vor întâlni, cum ar fi 

discutarea despre tipul petrecut în penitenciar cu un angajator potențial, și învață anumite abilități 

de rezolvarea problemelor și sociale pentru a-i ajuta să-și conducă viețile.  

 

PROVOCAREA NOASTRĂ PENTRU DVS.: 

 

Pentru a desfășura acest exercițiu referitor la reconectarea problematică cu familia, vă propunem 

să organizați un “Dialog pentru Pregătirea pentru Eliberare” cu un grup de deținuți și membri ai 

familiei.  

 

Deoarece se va dovedi un eveniment complex și plin de emoții, vă propunem să lucrați cu 

deținuții în avans. 

 

Aduceți-i laolaltă în una sau două sesiuni de “formare” pentru a-i face conștienți de importanța 

reconectării cu familia lor.  

 

Ca instrumente, vă putem da câteva exemple: 

1. Joc pentru identificarea cercului de sprijin 

Se distribuie o foaie participanților cu două imagini ale unui număr de patru cercuri. Pe 

prima imagine, aceștia trebuie să scrie în centrul cercului numele lor și în spațiile 

următoare făcute de cercuri, numele a trei persoane iubite, în ordinea importanței. Fiecare 

va prezenta trei motive pentru care au ales cele trei persoane. 

Mergând la a doua imagine, deținuților le este cerut să pună în mijloc numele lor și în 

spațiile următoare făcute de cercuri, numele a trei persoane care îi vor sprijini după 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

eliberare, așa cum cred ei. Fiecare participant va prezenta cine sunt respectivele persoane 

și cum îi vor ajuta acestea, din punctul lor de vedere. Deținuții compară cele două imagini 

și discută într-un grup despre aceasta. 

 

2. Joc de rol- VIZITA COPIILOR LA PENITENCIAR 

Acest joc de rol implică trei actori: persoana privată de libertate, copilul lui/ei care a venit 

să-l/să o viziteze în penitenciar (o păpușă) și bunica care are grijă de copil. În cadrul 

jocului de rol, deținuții se plâng încontinuu, critică bunica despre cum are grijă de copil, 

bunica critică deținutul cu privire la infracțiunea sa și subliniază aspectul că el/ea se află 

încarcerat(ă). Copilul este trecut din brațele tatălui în cele ale bunicii și invers. Într-un 

grup, deținuții discută despre ceea ce a fost bine și ceea ce nu a fost bine în 

comportamentul persoanei private de libertate, pe durata vizitei. 

 

3. Studiu de caz 

Mary este o femeie de 25 de ani, necăsătorită, dar într-o relație, are un copil de 5 ani și a 

fost încarcerată ultimii 2 ani. Acum, este eliberată. Acasă, acolo unde s-a întors, locuiesc 

părinții prietenului ei, prietenul ei și copilul lor. În trecut, familia a vizitat-o pe Mary la 

penitenciar lunar pentru că nu aveau suficienți bani pentru a se descurca. După ce Mary a 

revenit acasă, a observat că fiul ei o tratează că pe o străină și fuge mereu la bunica care a 

avut grijă de el în ultimii 2 ani. Părinții prietenului ei se ceartă și se plâng că au trebuit să 

aibă grijă de copilul lor pe durata acestor ani. Vecinii îi spun lui Mary că, atunci când se 

afla în penitenciar, partenerul ei a avut o aventură. El se poartă indiferent cu ea. Din 

cauza problemelor financiare, toți o consideră pe Mary “încă o gură de hrănit”.  

Puteți adresa deținuților întrebări ca:  

-De ce este situația dificilă? 

-Din ce motiv? 

-Cunoașteți situații similare? 

-Ce ați face dacă ați fi într-o situație similară celei a lui Mary? 

 

4. Chestionar 

Rugați deținuții să răspundă în scris (în 30 de minute) următoarelor întrebări și apoi să le 

discute: 

1. Cum v-ați caracteriza relația cu familia dvs.?  

2. Credeți că puteți face ceva astfel încât relația dvs. de familie să fie mai bună decât este 

acum? 

3. Ce diferențiază un prieten adevărat de unul care este nesincer? 

4. Care sunt punctele tari și punctele slabe pe care le puteți accepta la un prieten? 

5. Ce considerați important pentru o relație de cuplu reușită? 

6.  Este important ca atunci când sunteți eliberat să vă aflați în apropierea persoanelor 

care vă pot ajuta? 

După organizarea unui număr de una sau două reuniuni cu deținuții, puteți începe să vă gândiți la  

un “Dialog pentru Pregătirea pentru Eliberare”.  

 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

De ce “Dialog pentru Pregătirea pentru Eliberare”?  

• Toate schimbările produs stres și aceasta reprezintă o schimbare importantă pentru toți 

cei implicați.  

• Toată lumea include:  deținutul, soțul sau partenerul, copiii, îngrijitorii acestora, alți 

prieteni și rude. Chiar și animalele de companie sunt afectate.  

• “Dialogul pentru Pregătirea pentru Eliberare” va relaxa toate persoanele vizate. Întreaga 

familie va avea o idee mai bună despre la ce să se aștepte.  

• Sentimentele unui deținut pot fi foarte intense imediat anterior revenirii acasă și pentru o 

perioadă de timp, după ce se află acasă. Bucuria poate fi puternică și tulburătoare, dar pot 

fi însoțite și de dezamăgire și frică.  

• Va dura câteva săptămâni și poate chiar luni pentru ca întreaga familie să se adapteze 

vieții alături de deținut.  

• “Dialogul pentru Pregătirea pentru Eliberare” asigură o ocazie pentru auto-descoperire și 

dezvoltare, pentru fiecare membru al familiei.  

Explorați alături de ei care sunt beneficiile unei sesiuni de dialog alături de membrii familiei.  

 

Întrebați deținuții pe cine ar dori să invite și de ce.  

 

Rețineți că aproximativ 20 de persoane reprezintă un număr adecvat pentru dialogare. Dar, 

rețineți că puteți avea și o cantitate mai mică de persoane, dacă este cazul.      
 

Din cauza limitelor plasate asupra relației atunci când un partener se află în penitenciar, deținuții 

și partenerii lor din afară pot avea așteptări destul de nerealiste cu privire la cum va fi relația lor 

ulterioară perioadei de încarcerare. 

Deținuții au mult timp pentru a visa cu ochii deschiși despre cum se vor desfășura lucrurile, dar 

nu și posibilități de a testa în realitate aceste fantezii. În acest cerc al dialogului, veți gestiona 

două seturi de preocupări: 

 

Preocupări referitoare la viața privată 

Există multe preocupări atunci când cineva revine acasă după o perioadă lungă de absență. 

Pentru deținuți, riscurile sunt mai mari. Câteva dintre aceste preocupări sunt listate mai jos:  

• Obținerea unui loc de muncă  

• Abținerea de la consumul de droguri și abuzul de alcool 

• Construirea noilor relații pozitive  

• Adeseori, rolul deținutului nu a fost adecvat anterior arestării și încarcerării sale. Cum va 

arăta noul rol?  

• Frica de eșec (aceasta este imensă)  

• Încrederea va trebui refăcută și aceasta va dura  

• Care sunt așteptările fiecărui membru al familiei și cum pot fi acestea prioritizate?  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

Preocupări referitoare la familie 

Pentru familii, riscurile sunt de asemenea mari. Câteva preocupări pe care le pot avea familiile 

sunt listate mai jos:  

• Când se va angaja el/ea?  

• Dar ce se întâmplă dacă el/ea nu se abține de la consumul de droguri și abuzul de alcool?  

• Ce rămâne din relația noastră dinaintea încarcerării? Îl/o voi recunoaște?  

• Va reveni el/ea la vechiul stil de viață și vechii prietenii care erau prioritari anterior 

încarcerării?  

• Care va fi rolul ei/lui în familie?  

• Când pot avea încredere în el/ea din nou (carnet de cecuri, disciplină, intimitate etc.)  

Vor exista multe sentimente amestecate, dar trebuie să controlați foarte bine acest cerc al 

dialogului pentru a obține rezultate pozitive din utilizarea lui. 

O echipă a Universității de Științe Aplicate HAMK (Helena Aarnio, Jouni Enqvist, Tommi 

Sukuvaara, Mikko Kekki și Matti Kokkonen) a alcătuit o listă de 25 de scene de dialog și 

definiții ale termenilor și expresiilor cheie utilizate pe durata procesului. Este recomandabil să le 

citiți și să le adoptați și adaptați, pe baza exigențelor contextului și situației prevalente.  

Scene de dialog  

  
Scene de dialog Conectarea la colaborare și învățare  

I Starea pentru implicarea în dialog    

1: Participare simetrică  Opinia fiecărui participant este necesară pentru 

colaborare 

2: Participare activă și încurajare pentru 

aceasta 

Toată lumea trebuie să fie implicată în rezolvarea 

problemelor 

3: Implicare pentru dialog Perseverența sporește gândirea în colaborare  

4: Activitate reciprocă, încredere Regula de aur 

5: Abandonarea egocentrismului  Egocentrismul va fi atenuat prin colaborare  

6: Exprimare deschisă, sinceră Empatizați cu privire la aspectele importante 

7: Respectarea propriei persoane și a 

celorlalte persoane 

Respect într-un grup 

 

II 

 

Orientare de pregătire pentru dialog 

  

8: Preluarea și cedarea rândului Fiecare vorbește pe rând în timpul colaborării  

9: Prezent și concentrat Sunt prezent în cadrul gândirii în colaborare  

10: Recepționarea tuturor cuvintelor și 

codurilor, ascultare 

Fiți atenție și ascultați  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

11: Menținerea în cadrul discursului celorlalte 

persoane 

Tot ceea ce nu s-a spus încă 

12: Conștientizarea propriilor preconcepții și 

presupuneri 

Rolul preconcepțiilor în cadrul gândirii în 

colaborare 

13: Reglarea expresiilor și reținerea propriilor 

preconcepții și presupuneri  

Preconcepțiile trebuie puse deoparte sau 

exprimate 

III Crearea unui moment dialogic   

14: Deschiderea gândirii incomplete a 

fiecăruia  

Nu vă temeți să vă exprimați raționamentele 

incomplete 

15: Exprimare compactă Discurs compact, concis 

16: Formarea întrebărilor deschise 

nepărtinitoare, deschiderea către gândirea 

celorlalte persoane  

Probleme referitoare la feedback în cadrul 

situațiilor care implică colaborarea  

17: Întrebări directe ca mijloc de obținere a 

informațiilor  

Instrumente pentru reuniunile online 

18: Continuare concentrată a afirmației 

anterioare 

Încarcerat din cauza preconcepțiilor 

19: Continuare logică a cuvintelor spuse 

anterior  

Învățare profundă 

20: Răspunsul la o întrebare Tipuri diferite de cunoștințe 

21: Recunoașterea afirmațiilor cheie Linie comună a activității de echipă 

22: Deschiderea afirmațiilor cheie 

 

Identificați ajutorul egalilor din apropierea dvs. 

IV Crearea unei perspective generale prin 

dialog 

  

23: Alcătuirea unei sinteze O sinteză organizează și clarifică aspectele  

24: Indicarea decalajelor din gândire și 

activități 

Eliminarea punților în cadrul colaborării 

25: Deschiderea noilor căi de dialog Învățare și mai aprofundată 

 

Vocabular 

 

Participare activă Un participant dorește să fie implicat în dialog și, de aceea, contribuie în 

mod voluntar și entuziast la dialog, prin exprimarea raționamentului său.  

Răspunderea la o 

întrebare 

Un participant răspunde întrebărilor într-o manieră deschisă și sinceră și își 

deschide gândirea către ceilalți. De asemenea, răspund întrebărilor atunci 

când știu că raționamentul propriu este în curs de dezvoltare.   



                                                                              
 
                                         

 
 

 

Apreciere Participanții sunt conștienți de și recunosc unicitatea celorlalți participanți, 

astfel permițând fiecărui participant să se actualizeze complet în cadrul unui 

dialog. 

Conștientizarea 

percepțiilor unei 

persoane 

Toată lumea are anumite preconcepții (presupuneri și/sau anticipări) cu 

privire la aspectele care se discută. Un participant devine conștient de și 

recunoaște aceste preconcepții care se pot baza pe presupuneri sau pe 

cunoștințe. Conștientizarea preconcepțiilor sale permite unui participant să 

își elibereze mintea de acestea, pentru a reflecta la puncte de vedere diferite.  

Prezent și 

concentrat 

Caracteristicile unui participant de a fi prezent și concentrat au o legătură 

importantă cu ascultarea și recepționarea informațiilor. Un participant care 

oprește conștient "zgomotul interior" din propria sa minte, prin ignorarea 

celorlalte gânduri și reflecții, cu excepția celor care se concentrează pe 

primirea și ascultarea discursurilor celorlalți participanți. Adică, atenția se 

concentrează direct și doar pe ceea ce spune un alt participant. 

Conectare Atunci când un participant la unui dialog realizează o conexiune a ceea ce 

spune cu afirmațiile anterioare, semnifică că acesta revine la un aspect care a 

fost adus anterior în cadrul dialogului, dar de la care dorește să continue și la 

care dorește să-și conecteze propriul rând la vorbire și continuarea 

raționamentului propriu.  

Preocupare Dacă un participant la un dialog este preocupat de ceilalți, acesta dorește să 

se comporte prietenos și astfel, prin propriile acțiuni, să influențeze 

participarea celorlalți, învățarea și bunăstarea psihologică a acestora. 

Verificarea 

interpretărilor 

În cadrul unui dialog, un participant  își explică concluziile, adică 

interpretarea proprie cu privire la raționamentul și acțiunile unei alte 

persoane. După aceea, participantul întreabă ceilalți participanți dacă 

interpretarea sa a fost corectă și, de asemenea, se asigură că el/ea a înțeles cu 

adevărat ceea ce a afirmat un alt participant. 

Întrebări închise Structura unei întrebări închise este de așa natură încât limitează răspunsul la 

anumite alternative. O întrebare închisă poate fi o întrebare al cărei singur 

răspuns poate fi da sau nu. O întrebare închisă poate fi numită, de asemenea, 

întrebare cu răspunsuri multiple, atunci când răspunsul este ales din cadrul 

unui anumit număr de alternative. În discuțiile referitoare la viața cotidiană, 

întrebările închise au tendința de a fi întrebări încărcate și de a conține 

sugestii transmise de persoana care adresează întrebarea. Astfel, nu sunt 

întrebări "pure". În cadrul unui dialog, se încearcă să se transforme 

întrebările închise în întrebări deschise, oricând este posibil. 

Înțelegere comună Înțelegerea comună semnifică faptul că participanții sunt conștienți de 

gândirea celorlalți, adică înțeleg modul în care ceilalți participanți percep 

subiectul care este discutat. De aceea, înțelegerea comună nu este același 

lucru ca acordul general (consens).  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

Exprimare 

compactă 

Un participant își exprimă raționamentul într-o manieră compactă și concisă. 

Evită divagarea și așa-numitele cuvinte goale. 

Acțiune conștientă Acțiunile unui individ sunt fie conștiente, fie inconștiente. Atunci când o 

persoană se implică într-o activitate în mod conștient, aceasta se 

concentrează și își alocă întreaga atenție și observă activitatea. De aceea, 

aceasta își poate explica și descrie acțiunile cu voce tare. 

Învățare 

aprofundată 

Învățarea aprofundată semnifică faptul că cursanții încearcă să înțeleagă 

gândirea, fenomenele și principiile legate de un anumit subiect cu privire la 

care încearcă să formeze un întreg logic. Suplimentar, învățarea aprofundată 

semnifică că elevii încearcă să aplice ceea ce au învățat în practică. Gândirea 

în colaborare conduce la economiile de timp și duce înțelegerea și 

cunoștințele la un nivel complet nou. 

Învățare orientată 

spre profunzime 

Învățarea orientată spre profunzime semnifică că un cursant încearcă să-și 

extindă înțelegerea aspectelor, fenomenelor și principiilor mai profund decât 

doar la suprafață. Aceasta permite cursanților să facă legături logice și să 

aplice ceea ce au învățat în practică. Opusul învățării orientate spre 

profunzime este învățarea orientată spre suprafață. 

Acțiuni dialogice Acțiunile dialogice sunt proceduri concrete care ajută la crearea unui 

moment dialogic (de exemplu, întrebare, recepționarea întregului discurs, 

continuare concentrată și recunoașterea afirmațiilor cheie). 

"Recipient" 

dialogic 

Un "recipient" dialogic se referă la condițiile în care sunt posibile interacțiuni 

productive. Aceste condiții formează, astfel, un "recipient", în starea reală, în 

care are loc ascultarea profundă care conduce la schimbări. Într-un 

"recipient", oamenii pot funcționa și își pot exprima opțiunile, chiar și cele 

mai aprige, în cu încredere, într-un mediu sigur. 

Câmp dialogic Un câmp dialogic se referă la o anumită stare a interacțiunii intelectuale în 

care oamenii au ocazia de a-și expune gândirea pentru a fi analizată. În cel 

mai bun caz, un câmp dialogic poate începe să se dezvolte și să se transforme 

într-un "recipient" dialogic. 

Dialog Dialogul (din perspectiva învățării) semnifică gândirea în colaborare și 

familiarizarea cu un anumit aspect sau cu anumite activități bazate pe 

participarea egală. Cuvântul dialog este derivat din cuvintele dia (prin) și 

logos (cuvinte; vorbire; semnificația cuvintelor). Monologul, care 

accentuează discursul și gândirea proprii ale unui individ, reprezintă opusul 

dialogului.  

Egocentrismul în 

dialog  

Un participant egocentric vorbește mult fără a avea nicio considerație pentru 

ceilalți, nu este atent la opiniile celorlalți participanți și acționează fără a fi 

preocupat de ceilalți. 

Codarea pe o 

"tablă mentală" 

Un individ acordă atenție specială informațiilor care sunt “gravate” în 

creierul său bucată cu bucată, exact așa cum sunt ele prezentate. Ceea ce este 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

important este faptul că atenția unică este concentrată pe informațiile care 

sunt prezentate, indiferent dacă acestea sunt vorbite sau prezentate în formă 

scrisă. 

Implicarea în 

dialog 

Un participant are o atitudine serioasă, sinceră cu privire la dialog și nu 

renunță ușor atunci când întâlnește situații dificile, ci continuă persistent să 

proceseze subiectul. 

Facilitare Facilitarea semnifică ajutarea unui alt participant, sprijinirea și asigurarea 

asistenței prin mijloace diferite. 

Feedback Într-o situație de învățare prin colaborare, feedback-ul (din exterior) se referă 

la toate informațiile pe care un individ le primește de la ceilalți, cu privire la 

comportamentul său. Feedback-ul informează destinatarul său cu privire la 

etapa dezvoltării în care se află, în prezent, și modul în care ar putea să-și 

îmbunătățească comportamentul. Feedback-ul este intenționat să reprezinte 

un motiv de reflecție și analiză, și nu să fie acceptat direct. 

Flux Discutăm despre flux atunci când activitatea unei persoane are o energie 

pozitivă puternică și persoana implicată în activitatea respectivă este complet 

scufundată în ea. Astfel, persoana a oprit tot ceea ce nu este relevant pentru 

activitate. Entuziasmul și experiențele spontane de bucurie reprezintă aspecte 

importante ale unei experiențe flux. 

Continuare 

concentrată 

Un participant primește și codifică discursul unui alt participant / unor alți 

participanți, cuvânt cu cuvânt, și apoi continuă dialogul din punctul unde a 

rămas un alt participant. Participantul care realizează continuarea concentrată   

își utilizează, de asemenea, propriul raționament pentru a se conecta suficient 

de bine la afirmațiile anterioare. 

Permiterea ca 

celelalte persoane 

să vorbească 

Principiul egalității dictează ca fiecare participant la un dialog să beneficieze 

de o cantitate egală de timp și spațiu pentru a-și exprima raționamentul. 

Aceasta semnifică că participanții trebuie să-și limiteze discursul pentru a da 

rândul și altora, în mod conștient, astfel încât toți participanții să preia rolul 

de ascultători. 

Interpretarea 

pripită 

Un participant interpretează și presupune incorect despre gândirea și 

acțiunile unui alt participant. Aceste presupuneri sunt pripite și se bazează pe 

o cantitate insuficientă de informații. Acest aspect reprezintă unul dintre 

neajunsurile dialogului. 

Speranța atingerii 

unei înțelegeri 

comune 

Participanții la un dialog relaționează unii cu alții în bună credință ceea ce îi 

încurajează să permită existența timpului suficient pentru ca dialogul să se 

desfășoare. Reprezintă o trăsătură fundamentală de a dori și de a te strădui să 

atingi înțelegerea comună. 

Gândire 

incompletă 

Un participant este conștient de faptul că raționamentul său se schimbă și se 

dezvoltă dinamic și continuu, ceea ce semnifică că există foarte puține așa-

numite adevăruri absolute. Conștientizarea acest fapt face un participant mai 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

doritor să-și expună propriul raționament pentru realizarea experimentării și 

analizei. 

Chestionare În cadrul unui dialog, gândirea este deschisă prin intermediul investigației, 

ceea ce semnifică că participanții își pun unul altuia întrebări (deschise). 

Întrebările care au scopul de a deschide gândirea îl determină pe celălalt 

participant să reflecte sincer la propriul raționament și să-l deschidă la 

influența altora, în modul său propriu și unic, ceea ce este vital pentru crearea 

unui dialog. 

Continuarea 

dialogului 

Participanții la dialog sprijină dialogul și îl continuă în variate moduri, astfel 

încât dialogul continuă și "trăiește" chiar și atunci când apar momente 

dificile și provocatoare. 

Afirmații cheie, 

"cuvinte cheie" 

Afirmațiile cheie ("cuvinte cheie") sunt elemente ale discursului unui 

participant pe care un alt participant le consideră deosebit de importante, din 

perspectiva temei conversației, clarificărilor ulterioare și elaborării și 

înțelegerii. Aceste afirmații cheie și cuvinte cheie reprezintă exact acele 

puncte ale unui dialog care necesită adeseori deschidere și clarificare 

ulterioară, ceea ce sporește la rândul său dialogul. Afirmațiile cheie 

transmise atunci când fiecare participant primește rândul de a vorbi depind 

de situație, ca și de vorbitor și ascultător. De aceea, ele sunt clar subiective. 

Învățarea prin 

dialog 

Învățarea prin dialog se referă șa raționamentul în colaborare și cooperarea 

care este alimentată de un scop comun. Învățarea prin dialog poate fi 

considerată, de asemenea, construcție a conștiințelor prin dialog. 

Limitarea rândului 

fiecăruia de a vorbi 

în cadrul unui 

dialog 

Un participant își utilizează rândul său de a vorbi pentru a explica doar un 

anumit aspect/cantitate de subiect care este procesată, deoarece nu dorește să 

epuizeze sau să termine conversația prin discutarea excesivă despre propriul 

punct de vedere. 

Ascultare Un participant face pauze și este atent la rândul de a vorbi al unui alt 

vorbitor, oprindu-și vocea interioară. Primește informații de la rândul 

celuilalt vorbitor, cuvânt cu cuvânt, și le acceptă ca ceva partajat de un alt 

participant. Ascultarea necesită ca ascultătorul să-și calmeze propria minte. 

Recepționare 

cuvânt cu cuvânt 

Un participant recepționează discursul unui alt participant în mod literar, 

cuvânt cu cuvânt, fără a adăuga nimic la el sau fără a deduce nimic din el. Cu 

alte cuvinte, ascultătorul "codifică" rândul de a vorbi al celuilalt participant 

în propria memorie atât de precis încât, în principiu, ar trebui să-l poată 

repeta cuvânt cu cuvânt. 

Cunoștințe și 

abilități 

metacognitive 

Cunoștințele metacognitive sunt cunoștințele despre propriile cunoștințe și 

propria învățare a unei persoane. Abilitățile metacognitive sunt abilitățile de 

a învăța cum să înveți, abilitățile care sunt utilizate pentru a monitoriza și 

reglementa propriul comportament. 

Exprimare deschisă Atunci când raționamentul este exprimat deschis, nimeni nu are intenții 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

ascunse. Un participant își deschide și își împărtășește gândirea incompletă 

într-o manieră directă și clară. 

Întrebare deschisă O întrebare deschisă începe cu o interogație (ce, cum, pentru ce etc.). 

Respondentul are o gamă complet deschisă de opțiuni pentru a-și transmite 

răspunsul. Într-un dialog, întrebările deschise sunt utilizate pentru a obține o 

situație de pornire cât mai "pură" este posibil, adică o situație în care 

persoana care adresează întrebarea nu face niciun fel de încercare de a 

influența răspunsul. 

Prezentarea unei 

afirmații cheie 

O afirmație cheie este o afirmație care include informații care ar putea spori 

înțelegerea subiectului de către ascultător sau raționamentul unui alt 

participant. De aceea, atunci când se implică într-un dialog, un ascultător nu 

pune nicio întrebare despre o afirmație cheie și solicită mai multe informații 

de la persoana care a transmis afirmația cheie. Investigația poate fi efectuată 

prin, de exemplu, formularea unei întrebări deschise despre afirmația cheie. 

Deschiderea 

raționamentului 

unei persoane 

Un participant își împărtășește gândirea curentă celorlalți, în mod deschis și 

sincer. Un participant își exprimă gândirea, de asemenea, pentru că este 

conștient de faptul că fiecare cuvânt transmis într-un dialog asigură input 

pentru raționamentul celorlalți participanți. 

Pauze Un participant face loc în propria sa minte pentru gândirea exprimată de un 

alt participant și petrece un moment pentru a reflecta asupra respectivelor 

raționamente. În acest mod, raționamentul unei alte persoane este luat în 

considerare pe măsură ce avansează dialogul. 

Întrebări pozitive Un participant transmite o întrebare al cărei scop este de a deschide subiectul 

care este procesat pentru dialogare. Ceea ce este vital este ca procesarea 

subiectului să fie sprijinită prin aceste întrebări. Aceasta garantează 

continuarea unei investigații, abordarea curioasă care este importantă pentru 

rezolvarea problemelor. 

Reciprocitate Participanții se respectă unii pe ceilalți și au grijă unii de ceilalți. Respectă 

așa-numita regulă de aur, adică se tratează unii pe ceilalți așa cum ar dori ca 

ceilalți să-i trateze pe ei. Nu "lasă niciun prieten în urmă". 

Recunoașterea unei 

afirmații cheie  

Un participant codifică și primește discursul unui alt participant cuvânt cu 

cuvânt. El/ea respectă discursul unui alt participant și recunoaște părți care ar 

trebui să fie deschise mai meticulos pentru ca el/ea să înțeleagă mai bine 

gândirea celuilalt participant și pentru a obține mai multe cunoștințe despre 

acesta. Recunoașterea și identificarea afirmațiilor cheie sunt influențate de 

înțelegerea generală a unui participant cu privire la un subiect dat. 

Reglementarea 

exprimării 

preconcepțiilor  

Un participant amână exprimarea propriilor preconcepții și anticipări și ia în 

considerare în ce etapă a procesării subiectului ar fi adecvat să-și expună 

respectivele preconcepții analizei și chestionării. 

Respect Fiecare individ este la fel de important ca persoană, ceea ce semnifică că 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

toată lumea are dreptul să gândească așa cum o face. Într-un dialog, aceasta 

semnifică că toată lumea își poate împărtăși gândirea cu ceilalți ca un egal. 

Atunci când vă respectați, respectul pentru ceilalți vine automat. 

Exprimare sinceră Atunci când un participant se implică într-un dialog, el are intenții bune.  Se 

exprimă într-o manieră deschisă și sinceră. 

Rămânerea la 

subiect 

Într-un dialog, participanții acordă atenție sporită conversației pentru a 

determina gestionarea suficientă a anumitor subiecte care sunt procesate. 

Aceasta semnifică că participanții trebuie să considere că aspectul a fost 

gestionat cât de meticulos posibil în respectiva situație sau prin luarea în 

considerare a unui anumit obiectiv. Rămânerea la subiect se bazează pe 

continuarea concentrată și pe legarea frecventă a afirmațiilor unei persoane la 

declarațiile care au survenit anterior în cadrul conversației.  

Suspendare Într-un dialog, un anumit subiect sau o anumită temă poate fi suspendată, 

adică pot să nu se tragă concluzii finale sau să nu se decidă asupra soluțiilor. 

Cu alte cuvinte, încheierea unui anumit subiect poate fi amânată dacă 

participanții realizează că dialogul este încă în curs de dezvoltare și 

incomplet. 

Participare 

simetrică 

Fiecare participant contribuie la dialog cu aproximativ același număr de 

rânduri de a vorbi și rândul fiecăruia are aproximativ aceeași durată. 

Sinteză Sinteza este o opinie generală a gândirii participanților la un moment dat. 

Preluarea rândului 

de a vorbi 

Principiul egalității dictează că fiecare participant  la un dialog beneficiază 

de o cantitate egală de timp și spațiu pentru a-și exprima raționamentul și că 

fiecare participant are dreptul de a-și face auzite opiniile considerate a fi la 

fel de importante ca cele ale celorlalți. Fiecare participant se implică 

conștient și activ, fără a fi rugat, la dialog și vorbește atunci când îi vine 

rândul, pentru a-și exprima raționamentul. 

Țintele 

investigațiilor 

Participanții pot utiliza întrebările, de exemplu, pentru a solicita de la ceilalți 

fapte și informații, despre valori și credințe, impresii, experiențe, sentimente 

sau pentru a adresa întrebări legate de activități și întrebări legate de 

caracteristicile unei persoane. 

Încredere Încrederea în contextul dialogului semnifică că un participant se simte 

suficient de sigur pentru a-și deschide și exprima gândirea și înțelegerea, 

referitoare la subiect, despre care grupul discută, chiar dacă gândirea sa este 

în curs de dezvoltare (incompletă).  

Înțelegerea fiecărei 

persoane în cadrul 

dialogului  

Obiectivul dialogului este înțelegerea autentică a gândirii și discursului unei 

alte persoane, adică înțelegerea a ceea ce vrea să exprime cealaltă persoană 

prin ceea ce spune sau gândește. În final, aceasta semnifică urmărirea 

atingerii înțelegerii oamenilor. 

Alcătuirea unei 

sinteze 

Participanții alcătuiesc o sinteză, o imagine generală, a gândirii care a apărut 

prin dialog și activitățile legate de acesta. Pe durata unui dialog, sintezele 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

mai mici sunt create la finalul fiecărei faze și, în final, acestea sunt utilizate 

de grup pentru alcătuirea sintezei finale.  

Continuare cuvânt 

cu cuvânt 

Un participant își începe rândul prin utilizarea cuvintelor sau conceptelor 

exprimate de un alt participant, după care elaborează asupra subiectului sau îl 

aprofundează. 

 

Anexa 1 Viața după penitenciar -  Drumul spre casă, visuri destrămate 

O narațiune de Andre Norman de la http://www.projectfootprints.com   

Viața după închisoare – Drumul spre casă. Visuri spulberate  

O nuvelă de Andre Norman, care se poate consulta la http://www.projectfootprints.com   

Drama fundamentală atunci când ești reținut într-o instituție penală este ignorată adeseori. 

Efectul acestui sistem asupra unei persoane este foarte dificil de imaginat. Alături de cicatricile 

instituționale, fiecare deținut poartă cu el propriile răni din sentimentele sale personale de 

suferință și pierdere. Deținutul mediu primește un preaviz de câteva săptămâni anterior eliberării. 

În acest timp, visează cu ochii deschiși la cum își va petrece timpul cu copiii săi, cum va mânca 

"mâncare adevărată" fiind înconjurat de familie și prieteni. Unii chiar visează la o paradă care să-

i aștepte la momentul eliberării din închisoare. Fără capete de acuzare, încarcerare sau cineva 

care să-i spună ce să facă. În câteva săptămâni, acesta va arăta lumii cât de rău a făcut că l-a 

trimis la închisoare. Deținutul mediu se agață de visul de pornire a propriei afaceri, ajutarea 

tineretului în situații de risc și călătorii la clasa întâi. În timpul următoarelor câteva săptămâni, 

toate gândurile sale sunt pozitive și productive. Niciodată nu se menționează dependența de 

droguri sau intrarea în orice fel de probleme. Și nici nu există niciun gând de orice altceva decât 

reușită completă. Există mult prea multe amintiri oribile despre închisoare, astfel încât acesta să 

nu-și mai dorească să se întoarcă vreodată. Pe măsură ce ziua eliberării se apropie, familia îl 

încurajează constant spunându-i că toate visele sunt posibil de realizat. După ce a reprezentat mai 

puțin de nimic în ultimii zece ani din viața sa, deținutul ar face orice să-și păstreze libertatea. 

Plimbându-se prin curtea mare, se uită la zidurile care i-au umbrit viața pe perioada cât a fost 

închis acolo. Blochează toate amintirile despre decese deoarece locul său nu mai e acolo. 

Încearcă să-și amintească de tânărul care a venit aici cu zece ani în urmă, fără a-și putea obține 

inocența din nou. Dar, nu este nicio problemă pentru că nu are nevoie de el pentru acum s-a 

terminat. A supraviețuit suficient de mult ca să scape de acolo. 

Numărul mare de oameni care s-au perindat prin fața lui și i-au greșit nu mai sunt în gândurile 

lui, ca și nu mai există nici altele, negative. Viața este excelentă de-acum înainte. Dacă a 

supraviețuit acestor zece ani în închisoare, poate supraviețui libertății. 

http://www.projectfootprints.com/
http://www.projectfootprints.com/


                                                                              
 
                                         

 
 

 

Boxa sună și se anunță numele lui. Curtea devine nemișcată și nimeni nu spune nimic. Este un 

eveniment ciudat atunci când se anunță numele cuiva la boxă. Toți sunt interconectați, toți spun o 

rugăciune tăcută pentru cel care pleacă, fie el prieten, fie el dușman. Prin acest scurt moment, 

întreaga populație este conectată. 

Mergând pe holul spre poartă, pe drumul spre recepție, mintea este supraîncărcată și totul 

dispare. Mult prea multe lucruri îi scapă. Apoi, ușa se deschide încet și e liber. Fără cătușe, fără 

turn de pază, fără număr de piept, doar liniștea.  

Te cauți încercând să identifici acel lucru care este diferit, doar pentru a descoperi că ești același 

om care stătea, acum câteva minute, în curtea mare privind spre partea cealaltă a zidurilor. Dar, 

cum poate fi el același om? Libertatea este reală acum. Există ceva diferit care vine odată cu 

libertatea. Stai așa. Nu e nicio paradă aici.  

Atunci când gardianul îl lasă la gară, îi spune obișnuitul "Pe curând!" și rânjește. Primele zece 

minute ale călătoriei cu trenul sunt petrecute cu gânduri de ură la adresa gardianului și a 

rânjetului său. Cum a îndrăznit să spună că voi reveni la închisoare? "Sa-l ia naiba, nu mă 

cunoaște el pe mine." 

Oamenii din tren știu toți de unde vin. Se holbează la mine de după ziarele lor fără să vorbească, 

dar gândind că sunt o persoană rea. Încerc să dau impresia că locul meu este acolo dar, sunt 

singurul negru din acest tren. În fața ghișeului de eliberare condiționată, în timp ce aștept să fiu 

remarcat, încerc să-mi din gânduri șterg rânjetul gardianului și oamenii din tren. Îmi reamintesc 

că am supraviețuit și am reușit să ies. Polițistul supraveghetor începe prin a-mi transmite regulile 

referitoare la eliberare. El le-a văzut pe toate, le-a auzit pe toate și le știe pe toate. Deci, dacă voi 

decide să nu respect oricare dintre cele două milioane de reguli pe care tocmai mi le-a recitat 

repede, voi ajunge din nou la închisoare și gata. După ce am ascultat modul în care se desfășoară 

sistemul de testare antidrog și despre faptul că trebuia să-mi găsesc ieri un loc de muncă, am voie 

să întreb ceva. Am atât de multe gânduri. "Cum fac să obțin un credit pentru începerea unei 

afaceri? Există ceva programe bune de susținere a celor care renunță la abuzul de droguri?" Cele 

mai multe gânduri sunt despre cum voi face bine și voi reuși. După ce bărbatul urlă la mine timp 

de patruzeci de minute, ajung la unica întrebare care înseamnă ceva: Când voi scăpa de 

eliberarea condiționată (și de tine)? După căutarea prin documente, mi se transmite o dată 

nebunească. Încerc să explică că data este greșită, ceea ce conduce la o ceartă între noi. Se 

termină prin el spunându-mi că are dreptate pentru că așa spune el. La plecarea de la ghișeul de 

eliberare condiționată, îi arunc cartea de vizită în primul coș de gunoi pe care îl văd. 

În sfârșit, acasă! Se pare că e într-o stare mai proastă decât îmi aminteam. Mă bucur că sunt aici 

dar, în același timp, mă simt ciudat. Ultima dată când am fost aici, eram un copil care o apucase 

pe calea greșită. M-am convins că, doar pentru sunt mai în vârstă, va fi altfel. Ne prefacem că 

suntem o familie timp de câteva săptămâni. Apoi, ei se întorc la viețile lor. La plimbare, mă 

întâlnesc cu vechea gașcă. Mă abordează cu refrenul "prietene, a trecut mult, zece ani, am vrut să 

trec să te vizitez dar, știi tu… " iar eu răspund cu "Da, da, știu." Acum, mă iau zilnic de acasă, 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

mergem la magazinul de băuturi alcoolice și în locul de fumat iarbă. Mă asigură că nu voi fi 

prins la testul de urină. Sunt anumite mărci la magazinul de etnobotanice care pot face mostra să 

fie ok. Nu mă ating de iarbă dar, beau câteva pahare cu ei, amintindu-ne de vremurile dinainte și 

spunându-le povești de război de la închisoare. 

A trecut o săptămână și nu pot dormi. Treaz, în camera mea, mă gândesc la viața mea, îmi 

amintesc de timpul petrecut în închisoare și de toți prietenii mei care sunt încă acolo. Atunci 

când dorm pe patul asta din două segmente, îmi amintesc de închisoare. Scot dosarul galben cu 

care am venit acasă. Mă uit la planul de afaceri pe care l-am alcătuit în închisoare. Firma de 

transport cu microbuze a fost o idee excelentă. Îl citesc și admit conceptul înainte de a pune 

dosarul deoparte și de a mă concentra la cum să găsesc din nou o parteneră. A fost un subiect 

sensibil de când am ieșit, zece ani este foarte mult. Îl voi suna pe prietenul meu și îmi va face el 

legătura cu cineva. Prima dată, a fost mai rapid decât voiam să fie și trebuia să fie. Totuși, a fost 

bine. Am rămas în legătură cu ea pentru o nouă întâlnire. Înainte să-mi dau seama, cumva a 

devenit prietena mea. Faptul că nu lucrează, fumează iarbă și bea nu pare să reprezinte o 

problemă pentru mine. Ceea ce contrează e că se culcă cu mine și eu mă simt bine cu ea. Are 

obiceiuri proaste dar, și eu am un trecut prost. 

Încercarea de a găsi o slujbă mă înnebunește. Sincer, am completat minim patruzeci de aplicații 

și nu am fost sunat niciodată. Întreabă mereu de timpul petrecut la închisoare. Polițistul meu 

supraveghetor a sugerat un loc de muncă dar, mi-am amintit cum tipul din filmul “Heat” 

(Obsesia) a fost fraierit de polițistul lui supraveghetor. În afară de asta, nu am chef să-l ascult pe 

stăpânul meu. Știu că unicul său rost în viața mea este să mă trimită înapoi la închisoare. Prietena 

mea îmi spune de un loc pentru zileri. Acum, ziua mea este aranjată. Muncesc toată ziua să mut 

pietre și să mătur podele murdare, merg acasă și mă schimb pentru a petrece restul nopții în 

apartamentul prietenei mele, bem, fumăm, ne culcăm împreună și a mai trecut o zi. Locul de 

muncă l-a făcut pe stăpânul de sclavi să nu-mi mai răsufle în ceafă. Mama mea nu este mulțumită 

de prietena mea dar, e fericită că sunt acasă și că muncesc. În sfârșit, am devenit membru în 

sindicat, ceea ce înseamnă un salariu mai mare. Acum, în loc să iau autobuzul, merg la și de la 

muncă cu mașina mea. Mă schimb la mama mea și merg la apartamentul prietenei mele, bem, 

fumăm, ne culcăm împreună și a mai trecut o zi. 

În week-end-uri, mă relaxez cu prietenii mei plimbându-ne prin oraș. Ajungem și în barurile 

locale. Ne confruntăm cu alte bande dar, nimic grav. Totul se reduce la relaxare și bucurarea de 

viață. Atunci când ne-a oprit poliția, nu am crezut că o să fie mare lucru. Cânt am simțit cătușele 

din nou la încheieturi, tânărul din mine a plâns. Nu m-am simțit revoltat, cu adevărat a părut 

normal. A fost ca și cum nu mi-ar fi fost scoase niciodată. Judecătorul nu mi-a permis să ies pe 

cauțiune din cauza faptului că fusesem eliberat condiționat. Procurorul voia ca arma să-mi 

aparțină, chiar dacă eu eram pe bancheta din spate. Am urlat că poliția nu avea nicio suspiciune 

rezonabilă să percheziționeze mașina. Polițiștii au mințit spunând că mirosiseră iarbă dar, nimeni 

nu m-a ascultat. De ce ar face-o? Doar m-am născut pentru asta, nu? Perioada de reținere a fost 

suficientă pentru ca eliberarea condiționată să fie încălcată, iar testul de urină cu rezultat prost nu 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

m-a ajutat. Atunci când polițistul supraveghetor mi-a semnat actele, nici măcar nu m-am putut 

uita la el. 

Mergând spre duba de transport, trebuia să mă gândesc că va fi tot el. Doar că, de această dată, în 

locul unui rânjet, avea expresia de “ți-am spus eu”. N-am putut spune prea mult în timpul 

călătoriei. El mi-a spus ce s-a mai întâmplat în închisoare. Nu voiam să aud. I-am spus ideea mea 

despre suspiciunea rezonabilă dar, el a dat din cap. Nu putea face altceva decât să-mi comunice 

programul său zilnic. Mai întâi, duce toți noii deținuți eliberați condiționat la gară, dimineața. 

Apoi, după-amiaza, preia deținuții care au încălcat condițiile eliberării condiționate de la 

tribunalele zonale.  

Înapoi în închisoare, încerc să utilizez perioada de 90 de zile petrecută în libertate. Am spus 

tuturor celor care voiau să mă asculte povestea jalnică despre suspiciunea rezonabilă. Am dat 

vina pe poliție, pe polițistul meu supraveghetor și am găsit suficiente lipsuri ale eliberării 

condiționate încât să condamn sistemul. Am rugat-o pe mama să-mi trimită dosarul deoarece 

aveam acolo toate documentele meu juridice. Am găsit un deținut mai vechi care vrea să mă 

ajute cu cazul meu. I-am dat acestuia dosarul atunci când a venit cu poșta, pentru a face 

investigații despre situația mea. Vorbind cu prietena mea, am aflat că e însărcinată în 4 

săptămâni și încă fumează, bea și se culcă cu alții. Acum, trebuie să ies de aici pentru binele 

copilului meu.  

În curtea mare, stau și mă gândesc la cum să ies din problema asta. Vine deținutul mei vechi și 

îmi dă unele documente spunând că erau încurcate cu cele juridice din dosarul meu. Mă uit la ele 

și văd planul meu de afaceri pentru compania de transport cu microbuze. Nu l-am mai văzut de o 

mie de ani. Îl citesc iar, admirând conceptul înainte să-l arunc la gunoi, gândind că, totuși, a fost 

un plan excelent.  

  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

CAIETUL SURSELOR PENTRU SUPRAVIEȚUIRE 
. . . un ghid de abilități pentru supraviețuire 

Această secțiune este suplimentară la Setul de instrumente pentru dialog DIACEN. Setul de 

instrumente reprezintă baza pentru programul de ajutare a personalului, deținuților și altor 

persoane în vederea comunicării eficiente de la momentul când un deținut intră în sistem până la 

o perioadă îndelungată ulterioară eliberării, în vederea ajutării la efectuarea unei tranziții de 

succes de la penitenciar.  

Acest Caiet de Surse pentru Supraviețuire reprezintă un prototip al unui manual individual pe 

care fiecare deținut l-ar putea utiliza pentru identificarea și catalogarea resurselor și informațiilor 

pe care să le utilizeze la momentul efectuării tranziției spre sau desfășurării vieții în cadrul 

comunității.  

Chiar pentru oamenii care nu au fost niciodată în penitenciar și care sunt familiarizați cu propria 

comunitate, viața poate fi complicată. Se pare că apar probleme noi în fiecare zi. Pentru cei care 

sunt familiarizați cu computerele, Internetul și motoarele de căutare, răspunsurile la cele mai 

multe întrebări sunt ușor de identificat. Pentru cei care au fost privați de aceste instrumente, 

găsirea răspunsurilor devine un proces mai complicat.  

Informațiile și ajutorul sunt disponibile pentru aproape fiecare problemă sau întrebare care 

există. De la problemele cu privire la care simțiți că sunteți singur până la cele cu care toată 

lumea se confruntă, informațiile și ajutorul sunt disponibile, trebuie să știți doar unde să căutați.  

Prin utilizarea acestui Manual ca model, fiecare deținut își poate alcătui propriul Caiet de Surse 

pentru Supraviețuire. Dacă acest încep acest proces, cu ajutorul personalului din penitenciare și a 

altora, pe durata sesiunii de dialog prezentată anterior, deținuții vor avea, la momentul eliberării, 

o idee destul de bună despre ceea ce există în comunitatea lor care i-ar putea ajuta și cum să 

acceseze respectivele instrumente de ajutor. Ulterior, vor deține o înțelegere mai bună a 

procedurilor diverse necesare pentru accesarea resurselor comunităților. 

RESURSE 

Pe măsură ce vă alcătuiți propriul Caiet de Surse pentru Supraviețuire sau propriul Dosar de 

Resurse, trebuie să analizați dincolo de ceea ce este evident. De exemplu,  

BIBLIOTECILE 

Mai ales cei care nu sunt familiarizați cu computerele sau cei care nu au acces la Internet vor 

constata că Bibliotecile nu sunt utile doar pentru a citi cărți. La biblioteca publică puteți 

identifica, ulterior eliberării, informații despre aproape orice, cum ar fi:  

                        • care este prețul corect pentru o mașină la mâna a doua, 

                        • numărul de telefon al mătușii Mimi din Miami,  

• cum trebuie să te îmbraci pentru a merge la un interviu pentru obținerea unui loc 

de muncă,  

                         • ce frigider este cel mai bun, în bugetul pe care îl aveți disponibil.  

De fapt, puteți găsi majoritatea informațiilor conținute în acest manual la biblioteca dvs. locală.  

Totuși, acest  manual, chiar și mai bine, colecția de resurse pe care  o alcătuiți pentru dvs., vă 

asigură informațiile la îndemână, mai rapid. 

În funcție de dimensiunea bibliotecii, puteți găsi și cărți pentru toate vârstele și nivelurile de 

interes:  

                         • cărți pentru copii           • cărți despre cum să faceți ceva  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

                          • cărți de referință         • ziare și reviste  

                         • directoare de numere de telefon     • cărți audio  

Cărțile audio sunt, de fapt, casete audio sau DVD-uri și sunt excelente pentru 

persoanele cu deficiențe de vedere și pentru oricine dorește să citească o carte 

bună dar are abilități de citire limitate.  

De asemenea, puteți găsi:              

• casete și înregistrări               • hărți 

                         • reviste                • filme 

                     • orare ale autobuzelor din oraș         • computere  

                         • informații referitoare la procesul de vot      • echipament audio-video  

Multe biblioteci pot avea, de asemenea, materiale de livrat acasă persoanelor care nu se 

pot deplasa. 

Ajutorul este foarte simplu. Doar întrebați unde este biroul de informații și apoi spuneți 

bibliotecarului ce informații căutați. El sau ea va putea să vă ghideze spre secțiunea adecvată și, 

de asemenea, vă va spune cum să utilizați materialele din bibliotecă pentru a găsi ce aveți nevoie.  

CARTEA DE TELEFOANE (acest serviciu și numerele de telefon mostră listate mai jos variază 

de la o țară la alta și între orașe). Trebuie să vă alcătuiți propria listă de numere de telefon și 

adrese importante. 

          Cartea de telefoane conține, de obicei,     l  

             • servicii locale           • informații referitoare la utilizarea 

telefoanelor  

             • persoane                   • unde se află anumite străzi  

             • linii telefonice pentru situații de criză           • agenții guvernamentale                             

l  

             • numere de telefon pentru situații de urgență      • afaceri și organizații  

             • biserici                • bunuri și servicii de larg consum  

             • biblioteci                • asociații 

             • cluburi                    • școli                                          1  

          Multe cărți de telefon conțin și informații suplimentare, cum ar fi:  

             • hărți ale orașului          • parcuri și recreere                               ,  

             • director al străzilor          • informații despre oraș  

             • informații despre factura de telefon și apelarea numerelor exterioare  

Multe cărți de telefoane din orașe au o secțiune specială care indică variate instituții de asistență 

socială și asistență medicală.  

ZIARE  

Ziarele din oraș asigură mult mai multe informații despre evenimentele curente:  

                      • case de închiriat sau cumpărat   • piețe locale ale țăranilor   

                       • vânzări de articole la mâna a doua, ieftine   • locuri de petrecerea timpului liber  

                       • cupoane de reduceri                                   • o varietate de bunuri și servicii  

                       • închirieri de apartamente  

De asemenea, anunțurile plasate de firmele locale merită citite. Prin consultarea ofertelor 

săptămânale referitoare la alimente, vă puteți încadra într-un buget limitat (a se vedea capitolul 

6). Ziarele prezintă, de asemenea, liste de evenimente și activități care au loc în oraș, filme, 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

activități sportive și reuniuni ale cluburilor. Dacă nu vă abonați la un ziar, puteți citi ziarele la 

biblioteca dvs. locală.  

VIAȚA ÎN COMUNITATE 

O comunitate este mai mult decât un loc unde puteți găsi un loc unde să dormiți și să mâncați și 

să munciți și să vă relaxați, așa cum am discutat în unele dintre discutii 

CUM SĂ VĂ IMPLICAȚI 

O persoană poate ajuta la îmbunătățirea situației din comunitate, indiferent dacă are legătură cu 

reducerea infracționalității din cartier sau prin ajutarea la alegerea unui președinte bun. Primul 

pas este informarea. Cel mai ușor mod în care vă puteți informa despre ceea ce se petrece în 

lumea din jurul dvs. este:   

 •   citiți ziarele   

 •   ascultați știrile de la radio sau urmăriți posturile de televiziune    

 •   citiți revistele de știri 

Evenimentele curente vă pot afecta direct pe dvs. și familia dvs. și, uneori, poate fi foarte 

important să știți despre ceea ce se petrece.  

 

Cei mai mulți politicieni și cele mai multe grupuri politice vă prezintă doar o parte a unui 

subiect, partea care îi avantajează. Aceasta nu înseamnă că greșesc, ci doar că există, de obicei, o 

cantitate mai mare de informații, ca și alte moduri de a privi respectivele informații. Nu veți ști 

niciodată întregul subiect dacă ascultați doar un singur grup.   

  

Este important să fiți deschis și să ascultați ambele părți. Încercați să vedeți “dincolo de 

cuvinte”.   

Pe lângă evenimentele curente, este important să înțelegeți modul în care funcționează guvernul 

și ce spune Constituția despre drepturile și responsabilitățile dvs. Un exemplar al Constituției 

poate fi găsit la biblioteca dvs. locală. 

 

Aflați dacă aveți dreptul să votați. Dacă da, VOTAȚI!  
 
 

ALCĂTUIȚI-VĂ PROPRIUL CAIET DE SURSE PENTRU SUPRAVIEȚUIRE 
INCLUDEȚI ASPECTE CA: 

URGENȚE ȘI ADĂPOST TEMPORAR 

Aproape toate comunitățile asigură adăposturi de urgență pentru oamenii care au nevoie de o 

locuință temporară:   

 •   bărbați, femei și copii abuzați 

 •   familii și persoane cu venituri reduse  

 •   familii și persoane fără adăpost 

Pentru a găsi o locuință temporară sau în cazul unei urgențe, căutați în cartea dvs. locală de 

telefoane la secțiunea  "Locuințe". Dacă nu există, apelați numerele de telefon pentru situații de 

criză personale și cei de acolo vă vor îndruma.  

 

Alte locuințe temporare:   

 •   hoteluri și moteluri   



                                                                              
 
                                         

 
 

 

 •   pensiuni   

 

IDENTIFICAREA UNEI LOCUINȚE: ÎNCHIRIEREA UNEI CASE SAU A UNUI 

APARTAMENT  

Cei mai mulți oameni au două alternative în ceea ce privește locuințele, închirierea unui 

apartament sau a unei case. Pentru a vă ajuta să decideți care este cea potrivită pentru dvs., 

analizați următorii factori:   

CASE 

 •   mai multă liniște 

 •   asigură mai multă intimitate   

 •   mai mult spațiu exterior pentru recreere, copii și animale de companie 

 •   de obicei, sunt mai mari și există mai mult loc de depozitare.   

APARTAMENTE  

 •   chirii mai ieftine   

 •   utilități mai ieftine  

 •   utilități mai puține   

 •   mai puțin de lucru, fără gazon de tuns sau zăpadă de dat.  

  

ACHITAREA CHIRIEI – CE VĂ PUTEȚI PERMITE?  

Atunci când decideți dacă o casă sau un apartament vi se potrivește cel mai bine, cel mai 

important aspect de luat în considerare este "cât îmi pot permite să plătesc?". Ca regulă generală, 

plata pentru casa sau apartamentul dvs. nu trebuie să depășească 25% din veniturile dvs.   

 

Atunci când închiriați, trebuie să plătiți o garanție, de obicei chiria pentru o lună. Garanția 

reprezintă protecția proprietarului în cazul în care chiriașul deteriorează proprietatea sau pleacă 

fără a plăti chiria pentru ultima lună. Atunci când vă mutați, veți primi garanția înapoi dacă nu ați 

deteriorat locuința și cu condiția să fi achitat chiria. Puteți solicita o listă a costurilor de reparații 

care au fost achitate din garanția dvs. Uneori, utilitățile pot fi incluse în chirie. Acestea pot 

include: 

 •  apă, gaz, electricitate  

  •  ridicarea gunoiului   

Dacă da, chiria dvs. va fi puțin mai mare. Dacă vă așteptați să aveți facturi mari la utilități, 

căutați o locuință care are incluse utilitățile în chirie. Dacă nu, puteți economisi bani atunci când 

achitați utilitățile dvs. înșivă.  Anterior deciderii de a închiria o locuință, apelați companiile de 

utilități pentru a obține o estimare a consumului utilităților care vor fi facturate.   

De asemenea, puteți fi responsabil pentru montarea și serviciul lunar de telefonie. Dacă nu există 

deja un post telefonic în casă sau apartament, va trebui să achiziționați unul sau să închiriați unul 

de la compania de telefoane. În prezent, mulți oameni utilizează doar un telefon mobil și nu au 

niciun post telefonic fix în locuințele lor.  

 

Dacă achitați orice utilități, trebuie să plătiți o garanție anterior de a primi serviciul. În unele 

locuri, nu trebuie să achitați o garanție dacă aveți o persoană care să acționeze ca girant pentru 

dvs. Un girant este de acord să vă achite facturile dacă dvs. nu puteți, din orice motiv. 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

  

Cantitatea de gaz sau electricitate pe care o utilizați diferă de la o lună la alta, astfel încât și suma 

facturată se modifică. Multe companii de utilități au "scheme pentru buget redus." Factura indică 

suma medie lunară, pentru locuința respectivă. Aceste scheme vă permit să vă bugetați mai bine 

veniturile, din moment ce știți exact cât va fi factura în fiecare lună. Atunci când apelați 

companiile de utilități pentru a vă racorda la rețeaua de gaz sau electricitate, întrebați despre o 

asemenea schemă pentru persoane cu buget redus.   

   

Dacă o casă sau un apartament nu este mobilat, chiria va fi mai mică dar va trebui să vă asigurați 

propriul mobilier și, în unele cazuri, propriul aragaz și propriul frigider. 

   

După ce ați decis cât de mult vă puteți permite pentru utilități, chirie, garanții și cheltuielile 

legate de mutare, sunteți pregătiți să începeți căutarea unei locuințe.   

 

Mai jos aveți o listă de anumite aspecte pe care trebuie să le verificați anterior de a vă decide să 

închiriați:   

 •   Cum pot contacta proprietarul sau administratorul apartamentului?  

 •   Casa sau apartamentul are mașină de spălat?  

 •   Există un loc sigur și comod de parcare a automobilului?   

 •  Există semne de infestare cu gândaci și șoareci? Verificați în sertare, sub chiuvetă și în 

alte locuri unde s-ar mai putea ascunde. Căutați gândaci sau capcane de șoareci lăsate de chiriașii 

anteriori, ca și excremente de șoareci.   

 •   Căutați semne de scurgeri, există pete de apă pe tavan sau pe pereți? Vopseaua sau 

tapetul prezintă denivelări sau rupturi? Pereții au fost tencuiți din nou? 

•   Dacă există un subsol, verificați existența scurgerilor și a inundațiilor.   

•   Aveți suficient spațiu dvs., familia dvs. și lucrurile dvs.?  

 

Anterior de a închiria, verificați: 

 •    Există suficient spațiu de depozitare?  

 •   Animalele de companie sunt permise?   

•  Testați tot ce se poate testa. Porniți și opriți iluminatul. Verificați bateriile de la 

chiuvete. Trageți apa la toaletă. Fiți sigur că ușile de încuie adecvat.   

 •   Există broaște sigure la uși și ferestre?   

 •   Cartierul este relativ sigur?   

•   Este situat în apropierea mijloacelor de transport public, a școlilor, parcurilor, 

magazinelor etc.?  

 •   Clădirea este curată și bine întreținută?   

•   Verificați starea și vechimea centralei termice, a boilerului, frigiderului, aragazului și 

aparatului de aer condiționat.   

 •   Există suficiente prize? Sunt situate convenabil?  

 •   Ventilația este adecvată?   

 •   Locuința este bine izolată? Ușile și ferestrele se închid etanș?  



                                                                              
 
                                         

 
 

 

Există obloane pentru iarnă? Dacă vă plătiți facturile de căldură și aer condiționat, puteți 

economisi bani pentru facturile de utilități?  

 •   Verificați ieșirile pentru cazuri de urgență, stingătoarele de incendiu și alarmele de 

fum.    

 

 APARTAMENTE  

•   Proprietarul sau administratorul apartamentului locuiesc aici?   

•   Încercați să vizionați locuința seara, când se află alți chiriași acasă pentru a vedea cât de mult 

zgomot există.    

•   Dacă proprietarul achită utilitățile, căutați dispozitivele de reglare a căldurii și aerului 

condiționat, din interiorul locuinței, pentru a putea controla temperatura.   

•  În ce stare se află holurile și alte spații?   

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

Un contract de închiriere este un acord juridic dintre proprietar și chiriaș. Acesta indică că puteți 

locui la proprietatea proprietarului în schimbul achitării chiriei. De asemenea, stabilește alte 

condiții. Aveți grijă să încheiați un contract. Vă poate proteja dacă proprietarul nu-și respectă 

angajamentele. 

 

Contractul de închiriere include, de obicei: 

NUMELE ȘI ADRESA proprietarului și chiriașului 

2)  SUMA CHIRIEI. Proprietarul nu poate crește suma chiriei pe durata valabilității contractului 

de închiriere, cu excepția cazului când proprietatea face obiectul anumitor legi de controlare a 

chiriei.  

3)   DATA când trebuie achitată chiria.   

4) DURATA contractului de închiriere. Cu alte cuvinte, cât timp sunteți de acord să achitați 

chiria și proprietarul este de acord să vă lase să locuiți acolo. Un contract de închiriere poate avea 

orice durată. Contractele de închiriere pe un an sunt frecvente. Dacă încălcați contractul de 

închiriere, va trebui să plătiți o penalizare. Nu vă obligați la perioade mai lungi de timp decât 

credeți că veți locui acolo.  

5)   PREAVIZUL ÎNAINTE DE A PLECA. Trebuie să vă informați proprietarul dacă doriți să 

vă mutați din locuință, chiar dacă contractul de închiriere se va termina oricum. Contractul de 

închiriere va explica când trebuie să-l informați. Unele contracte de închiriere se reînnoiesc 

automat dacă nu comunicați proprietarului că planificați să vă mutați, deci aveți grijă! Contractul 

de închiriere trebuie să indice, de asemenea, penalitățile pentru încălcarea acestuia.  

6)  GARANȚIE. Aceasta include suma garanției și orice condiții pentru a o primi înapoi.  

7)  UTILITĂȚI. Contractul de închiriere va indica cine va achita utilitățile.   

8)   Contractul de închiriere poate conține, de asemenea, clauze despre animalele de companie, 

copii, subînchiriere (dacă un chiriaș își închiriază locuința altei persoane), starea locuinței la 

momentul când v-ați mutat sau oricare alt subiect.   

  

Nu semnați niciun contract care 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

 •  Permite proprietarului să se răzbune oprind apa sau căldura, blocând ușile etc. deoarece 

ați făcut reparații pe cont propriu, ați raportat încălcări autorităților sau sunteți membru al unui 

sindicat al chiriașilor.   

 •  Permite proprietarului să vă forțeze să continuați achitarea chiriei pentru o clădire 

distrusă de incendiu, tornadă etc.   

 •   Eliberează proprietarul de responsabilitate în cazul neglijenței care a condus la rănirea 

dvs. sau a oaspeților dvs.   

 •  Permite proprietarului să vă ia bunurile dacă nu achitați chiria.  

 •  Indică că veți plăti onorariile juridice ale proprietarului în cazul în care ajungeți la un 

proces.   

Rețineți că puteți negocia contractul de închiriere. Nu trebuie să acceptați orice vă oferă 

proprietarul. Puteți efectua orice schimbări cu privire la care și dvs. și proprietarul să fiți de 

acord.  

 

Indicațiile de mai sus sunt intenționate să vă dea o idee despre cât de detaliat trebuie să vă 

alcătuiți Caietul de Surse pentru Supraviețuire. Dialogul dintre personalul din penitenciar, 

deținuți și alții poate ajuta la crearea unui caiet detaliat și eficient pentru deținuți (și veți constata 

că multe dintre informații vor fi de ajutor, de asemenea, pentru personal). Detaliile transmise mai 

sus discută doar câteva aspecte. Altele vor include: 

• Drepturile proprietarului/chiriașului  

• Asigurarea chiriașului 

• Alte opțiuni pentru identificarea unei locuințe (de exemplu, rulote) 

• Cumpărarea unei locuințe (finanțe, ipoteci, impozite și asigurări, considerații juridice 

etc.) 

• Siguranța acasă (incendiu, asigurarea siguranței copiilor, furtuni, tornade etc.) 

• Arhive personale și ale gospodăriei 

 

Alte secțiuni ale Caietului personal de Surse pentru Supraviețuire pot include (fiecare detaliat, 

așa cum este indicat mai sus): 

ANGAJARE 

• Instrumente de autoevaluare  

• Unde să căutați 

• Obținerea unui loc de muncă 

• Păstrarea locului dvs. de muncă 

• Drepturile angajatului 

• Sindicate 

• Voluntariat (pentru acumularea experienței sau ca internship) 

• Inițierea propriei afaceri 

EDUCAȚIE 

• Educația copilului dvs. 

• Educația pentru adulți 

• Continuarea educației dvs. 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

• Finanțarea educației dvs. 

• Ponturi pentru studenții de toate vârstele, referitoare la educație 

FINANȚE 

• Analizați-vă salariul net 

• Bugetare 

• Aspecte bancare 

• Împrumuturi 

• Credite 

• Datorii și executări silite 

• Asistență publică 

• Testamente și împuterniciri 

CUM SĂ FIȚI CONSUMATOR INTELIGENT 

• Cumpărături inteligente  

• Cum să returnați obiectele pe care le-ați cumpărat și nu le mai doriți 

• Cum să profitați la maxim de banii dvs. pentru a cumpăra alimente 

• Arta cumpărăturilor cu cupoane de reduceri 

• Programe de asigurare a alimentelor pentru persoane în situații de urgență 

• Alte programe pentru cumpărarea alimentelor 

DVS. ȘI AUTOMOBILUL DVS. 

• Cumpărarea unui automobil 

• Cumpărarea unui automobil la mâna a doua 

• Asigurare pentru automobil  

• Întreținerea automobilului dvs. 

• Economii de benzină 

• Cum să conduceți prudent 

• În cazul producerii unui accident 

FAMILIA 

• Căsătorie 

• Violență domestică 

• Divorț 

• Măsuri contraceptive  

• Sarcină 

• Adopție 

• Îngrijirea copiilor 

CONSUMUL DE DROGURI SAU ABUZUL DE ALCOOL 

SĂNĂTATE 

• Doctori și stomatologi 

• Medicații 

• Asigurări de sănătate 

• Starea dvs. de sănătate 

• Afecțiuni 



                                                                              
 
                                         

 
 

 

POPULAȚII SPECIALE 

• Foști deținuți 

o Eliberare condiționată 

o Poliția 

▪ Dacă sunteți oprit și luat la întrebări 

▪ Dacă aveți cunoștință de o infracțiune 

▪ Dacă sunteți arestat 

• Persoane vârstnice 

• Veterani 

• Imigranți și refugiați 

 

Exemplarul electronic al unui Caiet complet de Surse pentru Supraviețuire poate fi obținut prin 

contactarea Contact Center, Inc. la adresa de email garyhill@cegaservices.com.  
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