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Permiteţi-mi să încep prin a spune că felul în care noi privim 
persoanele care au ispăşit o pedeapsă, închisorile şi evenimentele care se 
petrec în acestea, dorinţa noastră de a-i accepta pe aceşti oameni printre noi, 
să-i ajutăm după ispăşirea pedepselor pentru a se integra într-o viaţă 
normală, este de multe ori determinată de ceea ce ştim şi simţim în legătură 
cu aceste persoane, cum le înţelegem destinul, diferenţele şi în acelaşi timp 
similitudinile, presiunile la care sunt supuşi şi lupta dificilă pe care trebuie să o 
poarte pe cont propriu. 

Mi s-a cerut să vorbesc despre programe în penitenciare, care, în mare 
măsură, reflectă ceea ce am spus până acum. Programele în penitenciar sunt 
un subiect foarte specific şi dificil, sunt o categorie stratificată şi o zonă de 
lucru în penitenciare complexă şi stimulantă. Are o importanţă atât de mare 
încât a atras atenţia atât forurilor internaţionale cât şi celor europene care au 
făcut numeroase recomandări în domeniul pedagogic, in care programele 
joacă un rol foarte important. 

Voi menţiona două dintre acestea, pe care le consider ca fiind foarte 
importante: 

- Operaţionalizarea standardelor - un manual internaţional pentru 
practica penitenciară editat de PRI; 

- Regulile Europene pentru Penitenciare, Recomandarea Nr. (87)3 
a Consiliului Europei; 

Activităţile desfăşurate în penitenciare, regimul şi programele trebuie 
să fie îndreptate pe cât posibil către asistarea deţinuţilor în reintegrarea în 
comunitate în urma liberării, întrucât majoritatea se reîntorc în comunitate. Din 
acest motiv, regulamentele penitenciarelor nu trebuie să restricţioneze 
libertăţile deţinuţilor, contactele sociale externe şi posibilităţile 
pentrudezvoltare personală mai mult decât este absolut necesar. Accentul se 
va pune pe acordarea de asistenţă şi deschiderea de oportunităţi pentru 
dezvoltarea potenţialului propriu şi pentru a putea face faţă într-un mod pozitiv 
reîntoarcerii în mijlocul comunităţii, proces care este uneori extrem de dificil şi 
dureros. 

Acest lucru înseamnă cerinţe importante pentru adminstraţia 
penitenciarelor şi asupra personalului care se ocupă de deţinuţi. Acesta 
trebuie să demonstreze încredere şi flexibilitate în cooperarea cu alte instituţii 
şi pentru stabilirea unui echilibru între control şi siguranţă, pe de o parte, şi un 
regim creativ şi progresist. De multe ori, sentimentul dominant este că 
programele desfăşurate în penitenciare ar putea afecta disciplina şi siguranţa 
în penitenciare. Dualitatea acestor sarcini ilustrează clar natura interferentă a 
problemelor cu care se confruntă penitenciarele. 

În opinia mea, dacă închisorile trebuie să urmarească exercitarea unei 
influenţe pozitive asupra deţinuţilor, atunci metodele în care sunt operate şi 
administrate trebuie schimbate. Cred că multe închisori sunt încă nişte 
instituţii de tip totalitar, în sensul că atât personalul cât şi deţinuţii împart 
soarta vieţii în izolare. Mai mult decât atât, până şi comportamentul 
personalului este reglementat, într-o anumită măsură, dintr-o perspectivă 



totalitară, şi toate acestea influentează respectul de sine al personalului, ceea 
ce duce la concluzia ca relaţiile nu pot fi îmbunătăţite în astfel de condiţii. 

Mai cred, de asemenea, că este deosebit de dificil să introduci metode 
noi de lucru cu deţinuţii într-o structură micro-socio penală grebaie, rigidă, şi 
este nevoie de schimbare pentru responsabilizarea nu numai a personalului, 
dar şi a deţinuţilor. Ceea ce vreau să spun este că deţinuţii înşişi trebuie să ia 
parte la toate deciziile importante care-i afectează în raport cu dezvoltarea lor 
personala, dar mai ştiu, de asemenea, că aici apar de obicei probleme foarte 
dificile, pe care. totuşi, trebuie să le abordăm şi să le rezolvăm. 

Problema se pune: Ce ftmcţionează? In ultimii douăzeci de ani, s-a 
făcut un progres remarcabil în înţelegerea factorilor comportamentului 
infracţional. Acum ştim că tratamentul poata avea succes în tratarea 
comportamentului infracţional şi avem cunoştinţe mai aprofundate asupra 
ingredientelor unui tratament eficace, iar studiile arată că, programele 
generale, bazate pe o abordare de comportament cognitiv tind să aibă impact, 
iar unele ţări au iniţiat deja astfel de programe. Dar ne mai ramâne totuşi, de 
învăţat în legatură cu programele corecţionale efective, iar pentru 
transmiterea acestor cunoştinţe, este nevoie de personal bine pregătit. 

Acum, aş dori să vă prezint pe scurt sistemul penitenciarelor din 
Slovenia. 

Ministerul Justiţiei răspunde de sistemul penitenciar din 1968. In 1995, 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor (NPA) a fost înfiinţată ca un 
corp în cadrul Ministerului Justiţiei. Penitenciarele şi centrele corecţionale s~ 
au transformat în unităţi organizationale interne ale NPA. NPA are atribuţii 
administrative şi expertiză în ceea ce priveşte: 

- executarea pedepselor: 
- organizare si managementul închisorilor şi centrelor corecţionale 
- punerea la dispoziţie a condiţiilor fmanciare, materiale, legate de 

personal, tehnice şi de altă natură pentru funcţionarea penitenciarelor 
- pregătirea profesională a personalului 
- excercitarea drepturilor şi obligaţiilor de către deţinuţi 
Perioada de încarcerare durează de la 15 zile la 20 de ani. Pedeapsa de 

30 de ani este cea mai îndelungată şi se dă în cazul celor mai grave 
infracţiuni cu premeditare. (omucidere calificată, genocid şi crime de război). 

În Slovenia, sentinţele sunt executate în şase închisori, cu facilităţi în 12 
locaţii diferite, două dintre care sunt departamente deschise. Fiecare 
închisoare are o unitate deschisă, a unitate semi-deschisă şi una securizată. 
Acestea diferă în ceea ce priveşte nivelul de securitate, restricţionarea 
circulaţiei deţinuţilor şi numărul de permisii acordat deţinuţilor la sfârşit de 
săptămână. Cel mai mare este penitenciarul central Dob, unde se află închişi 
bărbaţi cu pedepse mai mari de 18 luni. Celelalte penitenciare centrale sunt 
Penitenciarul Ig pentru femei şi Penitenciarul Celje pentru minori. Inchisorile 
regionale sau locale sunt: Koper, Maribor şi Ljubliana (unde se ispăşesc 
pedepse mai mici de 18 luni). Centrul de Reeducare Minori din Radece se 
află, de asemenea, în administrarea NPA. 
Penitenciarele din Slovenia au o capacitate maximă de 1.072 de locuri. 
Numărul mediu de deţinuţi (condamnaţi defmitiv, arestaţi preventiv, minori în 
penitenciare şi în centre de reeducare), în ianuarie 2001, se ridica la 1185.74, 
iar rata de ocupare era de 160 la suta în ianuarie. 



În Slovenia, numărul persoanelor încarcerate a crescut. Numărul 
mediu a crescut de la 682 în 1996 la 949 în 2000, şi acum ne confruntăm cu 
problema supra-aglomerării care este acută în anumite închisori, unde rata 
ocupării era de 160 la suta în ianuarie. 
Numărul total al personalului este de 871: 

- 423 ofiţeri de penitenciar responsabili cu securitatea şi protecţia, 
antrenaţi în derularea programelor; 

- 82 personal de tratament: pedagogi, psihologi, asistenţi sociali, 
personal medical, supreveghetorii activităţilor desfăşurate în timpul 
liber şi educative; 

- 148 instructori pentru deţinuţi în unităţile comerciale  unde aceştia îşi 
desfâşoară activitatea; 

- 147 personal administrativ; 
- 53 personal managerial; 
- 18 personal NPA 
1. Cadrul legislativ de funcţionare a sistemului penitenciar 
 
Legea Execuţională Penală a fost adoptată de Parlament în februarie 

2000, şi a intrat în vigoare la 9 aprilie 2000. Alte reglementări execuţionale 
importante derivă din Lege şi sunt emise de Ministerul Justiţiei: Regulile de 
aplicare a pedepselor cu închisoarea. Legea defmeşte tratamentul după cum 
urmează: tratamentul consistă în orice formă de acţiune profesionistă 
adresată deţinuţilor, menită să-i ajute în ameliorarea şi eliminarea dificultăţilor 
fizice şi psihice. 

Tratamentul deţinuţilor se desfaşoară în cadru! unor programe individuale, 
de grup, sau comunitare. In urma acordului dat de către deţinut şi a exprimării 
motivaţiei, deţinutul este inclus în program. 
 

PROGRAME DESFAŞURATE ÎN PENITENCIARE 
Voi prezenta pe scurt toate tipurile de programe din penitenciarele 

noastre, pe care le consider ca fiind parte din procesul de dezvoltare a 
programelor desfaşurate în închisori.  

Metode socioterapeutice de tratament pentru deţinuţi 
 
Metoda profesionistă de bază de lucru cu deţinuţii este cea de tip 

socioterapeutic şi o abordare dinamică a securităţii şi protecţiei. Aceste 
metode de lucru au început a fi introduse în anii 70 şi au condus la o 
organizare de tip socioterapeutic al închisorilor din Slovenia. 

Forma organizatorică primară este grupul mic care se întruneşte 
săptămânal, condus de un grup de consilieri care în marea majoritate sunt 
pedagogi. A doua formă este comunitatea terapeutică, reunind personalul 
închisorii şi deţinuţi, condusă de obicei de către comandant (frecvenţa este de 
o dată pe saptămânî, de două ori lunar, sau o dată pe lună). 

O astfel de formă organizatorică permite comunicarea directă, 
deschisă şi personală între personal şi deţinuţi, munca de grup, care face mai 
uşoară rezolvarea oricărei probleme şi permite formularea de regimuri 
instituţionale care satisfac nevoile deţinuţilor la cel mai înalt nivel posibil. 

Metodele socioterapeutice sunt utilizate în majoritatea penitenciarelor 
şi dau rezultate bune în ceea ce priveşte re-educarea şi siguranţa. 



Cred că o astfel de metodă de lucru oferă o bază bună pentru 
introducerea de programe speciale de tratament. 

 
Planificarea executării pedepselor cu închisoarea 
 
În momentul primirii unei persoane condamnate la închisoare, se 

încearcă prima dată aflarea datelor personalităţii sale, starea sănătăţii, 
posibilităţile de muncă şi alte caracteristici importante în planificarea 
programului împreuna cu deţinutul care-şi oferă consimţământul, prin 
semnătură. Lucrul în echipă este foarte important în toate penitenciarele în 
procesul de planificare şi implementare a programelor. Programele sunt 
implementate în forme individuale sau de grup de muncă profesională. 
 

Planurile individuale conţin: 
•    numele pedagogului care este consilierul individual sau de grup, 
•    clasificarea   securităţii   şi   regimului   (deschis,   semi-deschis, 
securizat); 
•    starea sanătăţii; 
•    definirea principalei  probleme  şi  metodele  de  rezolvare  a 
•    problemelor sociale (locuinţă, angajare în muncă); 
•    vizte şi corespondenţă; 
•     nivelul privilegiilor, în special plecările acasă la sfârşit de săptămână 
 
          Educaţia 
 

Activităţile educative sunt organizate în cooperare cu instituţii de 
educaţie din exterior. Fie că se aduc profesori pentru a preda în penitenciare, 
fie deţinuţii participă la cursuri în afara instituţiei de detenţie. Educaţia şcolară 
internă se desfăşoară în Centrul de reeducare pentru minori, unde sunt 
angajaţi profesori, şi la Penitenciarul central Dob. 

O gamă largă de forme de educaţie este oferită în penitenciare, 
începând de la alfabetizarea de bază, şcoala primară şi cursuri de instruire 
pentru educaţie generală. Deţinuţii pot, de asemenea, să studieze în colegii şi 
universităţi. Costurile de educaţie sunt acoperite de către aceştia sau de 
familiile lor, în mare parte, şi uneori de către centre de asistenţă socială şi 
ocupare profesională, sau de către penitenciar. Problemele principale sunt 
motivarea deţinuţilor pentru educaţie şi resursele financiare. 

1.    Activităţi în timpul liber 
Majoritatea penitenciarelor organizează activităţi în timpul liber în 

cadrul instituţiei. In unele locuri, educatorii se ocupă de organizarea acestora, 
în timp ce în alte locuri, această responsabilitate revine tuturor membrilor 
personalului. Facilităţile variază de la închisoare la închisoare, dar toată 
lumea este de acord că acestea sunt sărăcăcioase şi inadecvat utilate. 
Potrivit unei evaluări, două treimi din deţinuţi iau parte la aceste activităţi. 

Sport şi activităţi recreative 
 
Au o importanţă deosebită pentru sănătatea şi bunăstarea deţinuţilor. 

Au loc în curtea penitenciarelor, în timp ce în unele închisori există săli de 
gimnastică separate, dar dotate necorespunzător. O problemă serioasă poate 
fi vremea neprielnică, din moment ce în nici un penitenciar nu există facilităţi 



corespunzatoare în interior. Activităţi cum ar fi exerciţiile zilnice se desfaşoară 
sub formă de plimbări sau ca parte din competiţii în cadrul închisorii sau 
interdepartamentale. Deţinuţii practică urmatoarele sporturi: fotbal, volei, 
baschet, tenis de masă, şah, table. 

În unele penitenciare se desfaşoară competiţii de fotbal între personal 
şi deţinuţi. 

 
Activităţi culturale 
 

Majoritatea închisorilor au biblioteci, dar fondurile pentru cumpărarea 
de titluri noi sunt insuficiente. în altele, se aduc biblioteci publice mobile. In 
altele, deţinuţii redactează buletine informative. 

 
Alte forme 
 

Acestea includ: cercuri artistice, cercuri de croşetat, de goblen, 
tapiserie, cusut şi confecţionarea de decoraţiuni pentru pereţi, feţe de masă, 
articole din lemn şi clei, etc. In unele penitenciare se organizează expoziţii cu 
propriile lucrări realizate. 

Concerte şi spectacole organizate în închisoare 
Trupe de teatru şi uneori performeri de renume merg în penitenciare 

pentru a susţine spectacole şi concerte. 
 

2. Programe de munca şi ocupare profesională 
 

Deţinuţii 
•   lucrează în unităţi comerciale care sunt parte a pemitenciarelor; 
•   fac muncă de întreţinere - menaj 
•   participă   la   activităţi   de   ocupare   profesională   şi   ateliere terapeutice 
•    muncesc în afara închisorii 

Toţi deţinuţii care doresc să muncească au această posibilitate, şi sunt 
remuneraţi corespunzător. 20% din veniturile astfel obţinute sunt transferate 
în conturile de depozit ale deţinutului, în timp ce 80% le sunt puse la dispoziţie 
pentru a fi cheltuite după cum doresc. Deţinuţii angajaţi cu normă întreagă şi 
care au obţinut rezultate medii în munca lor beneficiază şi de asigurare pentru 
pensie. Contribuţia lor este platită de la bugetul de stat. Deţinuţii sunt asiguraţi 
şi în caz de accidente de muncă şi invaliditate. 

 
3.Programe de asistenţă medicală pentru deţinuţi 
 

Deţinuţii au acelaşi tip de asigurare de sănătate ca restul cetăţenilor. 
Inchisorile angajează asistente medicale full-time şi medici, pe bază de 
contract, venind în penitenciare de două ori pe săptămână sau mai des dacă 
este necesar. Medicii specialişti (dentişti, psihiatri, ginecologi, etc.) sunt, de 
asemenea, angajaţi pe bază de contract. 

Asistentele medicale derulează programe ocazionale cu deţinuţii, cum 
ar fi: 
•    educaţie de igienă personală; 
•   cum să aibă grijă de propria sanatate şi de sănătatea celorlalţi; 
•   reguli sanitare şi de igienă. 



Penitenciarele participă activ la programele naţionale anti-sida şi 
împotriva bolilor transmisibile. Deţinuţii beneficiază de acelaşi tip de tratament 
ca restul cetăţenilor. Testarea nu este obligatorie, dar se poate face la 
cererea deţinutului în cauză. Rezultatele nu sunt comunicate decât persoanei 
în cauză, care este apoi liberă să decidă dacă le va dezvălui sau nu altor 
persoane. Avem la dispoziţie îndrumări speciale pentru astfel de activităţi, 
puse la dispoziţie de Consiliul Naţional pentru Prevenirea Consumului de 
Droguri si HIV/SIDA. In fiecare penitenciar există prezervative. 

Am introdus, de asemenea, programe educative de prevenţie pentru 
deţinuţi şi pentru personal (care particip împreună la prelegeri), de obicei o 
dată pe an: 
• pentru comportament prudent şi folosirea prezervativului; 
• pentru prevenirea sinuciderilor şi auto-mutilărilor 
• despre bolile transmisibile 
• altele. 

Programele sunt conduse de experşi de prim rang din ţară, care au 
legături strânse cu închisorile. 

 
4. Programe pentru consumul de droguri 
 
Activităţile în legatură cu probieme legate de droguri nu au îriceput la o 

scară mai largă decât în 1994, şi includ şi închisorile. Sistemul penitenciarelor 
colaborează cu serviciile comunitare, mai ales în centrele pentru Prevenirea şi 
Tratarea Dependenţei de Droguri la nivel de regiuni, care se ocupă de 
supravegherea în cadrul închisorilor. Impreună cu Ministerul Sănătăţii şi alţi 
experţi, s-au redactat principii directoare pentru tratamentul consumatorilor de 
droguri, în penitenciare, care au fost acceptate şi confirmate la nivel naţional. 

În penitenciare se organizează programe bazate pe metadonă, pentru 
deţinuţii care urmaseră un astfel de tratament înainte de admiterea în 
penitenciar. 

Program educativ ca parte a pregătirii pentru tratament medical 
În penitenciare se organizează programe educative în strânsă colaborare 

cu centrele mai sus menţionate, axate pe dezvoltarea motivaţiei pentru 
adoptarea de programe mai sofisticate. Acestea sunt similare cu cele 
desfaşurate în comunitatea liberă. Sunt fie individuale, fie o combinare între 
programe individuale şi de grup, fie programe de grup. 

Un singur penitenciar dispune de o secţie unde nu se consumă droguri. 
Programele educative includ testarea anti-drog. 
În două închisori sunt implicate activ două ONG-uri. 
 
5. Programe împotriva consumului de alcool 
 
O abordare organizată a tratamentului pentru dependenţa de alcool printre 

deţinuţi se desfaşoară din anul 1981, împreună cu specialişti din comunitate. 
Am introdus şi în penitenciare aceleaşi programe care se desfăşoară în 
comunitatea liberă, cu supravegherea personalului care se ocupă de acestea 
asigurată de experţi din exterior. 

Programele sunt de natură educativă, cu excepţia unei închisori, şi sunt 
construite pentru a fi incluse în programe comunitare la sfârşitul pedepsei şi 
dupa liberare. Scopurile sunt: motivarea, acumularea de informaţie în 



domeniul problemelor legate de alcool şi ajutorul în obţinerea abstinenţei 
totale. 

 
6. Programe psihologice  

 
Psihologii fac diagnosticări psihologice care sunt o introducere la 

consiliere şi terapie care se fac mai ales individual. 
Psiho-diagnosticarea conduce la o defînire psihologică mai axată a 
mecanismelor psihologice, care ar trebui să constituie obiectivul programelor 
de consiliere şi terapie, ca şi către un program de lucru personal mai larg cu 
deţinuţii. 

Aria iniţială a serviciilor psihologice acoperă intervenţia 
psihoterapeutică în sensul mai larg şi mai restrâns al cuvântului. 

În sensul larg. intervenţia psihoterapeutică are mai mult un caracter de 
atenuare, de sprijin şi consiliere, în timp ce în sensul mai restrâns este mai 
degrabă orientată către reorganizarea internî mai aprofundată a forţelor 
problemelor psihice mai mult sau mai puţin conştiente, încurajând modele de 
viaţă pozitive şi dezactivarea celor negative, ca şi îndrumare către o utilizare 
productivă a potenţialului pozitiv al personalităţii. 

Baza teoretică pentru intervenţia psihoterapeutică facută de către 
psihologi nu este uniformă (orientarea Schultz-Hanzke, terapia realităţii a lui 
Glasser, analiza transacţională a lui Bern, logoterapia lui Frankl, etc.). 

 
7. Programe de ajutor psihiatric 
 
Psihiatrii desfaşoară programe individuale de terapie şi consiliere în unele 

penitenciare, în cazul în care există motivaţie din partea deţinuţilor. 
 

8. Programe pentru exercitarea dreptului la libertate religioasă 
 
Prin facilitarea excercitării dreptului la libertate religioasă, cooperăm cu 

comunităţile religioase de pe lângă închisori. Preoţii vin în penitenciare în 
funcţie de nevoile şi dorinţele deţinuţilor. Surorile Milei de asemenea vizitează 
unele penitenciare săptămânal pentru desfaşurarea de programe religioase 
individuale. 

 
9. Facilităti externe 

 
În Slovenia, avem un sistem de recompensare foarte bine dezvoltat, care 

se bazează pe permisiile la sfârşit de săptămână: 
vizite acasă (până la 48 de ore) până la de patru ori pe lună; utilizarea   
completă   sau   parţială a unei vacanţe anuale în comunitatea liberă; vacanţe 
anuale suplimentare de până la şapte zile; ieşire liberă cu vizitatorii în 
preajma închisorii. Pregătirea în vederea facilităţilor externe se face în cadrul 
lucrului în grupuri mici. 
 

10. Lucru cu grupuri de părinţi în Centrele de Reeducare pentru 
Minori 

 
 



Lucrul cu părinţii minorilor este de asemenea foarte important, ca şi lucrul 
cu minorii înşişi, din moment ce în majoritatea cazurilor, minorii se întorc 
acasă la familiile lor în urma liberării. Am început să lucrăm cu un grup de 
părinţi în toamna anului 1995. Numărul mediu de participanţi variază între 6 si 
12 părinţi. Munca cu grupurile de părinţi urmăreşte: 

- îmbunătăţirea comunicării dintre minori şi părinţi; 
- îndepărtarea   simţului   de   vină  în  ceea  ce   priveşte   abilităţile 

parentale; 
- stabilirea de relaţii mai cordiale între membrii familiilor;  
- învăţarea rezolvării conflictelor. 
-  
Deşi a fost necesar să se investească cantităţi impresionante de energie 

în munca în grupuri, şi deşi aproape că am pierdut orice speranţă în mai 
multe ocazii, din cauza numărului redus de participanţi, acum suntem în 
măsură să spunem că a meritat efortul. Acei minori ai căror părinţi au 
participat în mod regulat în cadrul grupurilor, la reîntoarcearea acasă, se pot 
baza pe sprijinul părinţilor pentru a trece de problemele cu care se pot 
confrunta în momentul liberării. 

 
11. Pregătirea pentru liberare şi asistenţă socială 
 
O altă parte constituentă a programului de tratament este pregătirea 

pentru liberare, care începe cu pedeapsa şi se face în parteneriat cu instituţii 
de asistenţă socială din comunitate. 

În unele penitenciare, asistenţii sociali desfaşoară programe pentru 
liberare care-i pregătesc pe deţinuţi pentru liberare, ajutându-i să rezolve 
probleme legate de găsirea unei locuinţe, angajare şi de natură financiară. 

 
12. Consiliere voluntară 
 
Un program de consiliere bine pus la punct este operaţional din 1994, 

desfăşurat de consilieri voluntari pentru deţinuţi, pus la dispoziţia deţinuţilor de 
către Centrul pentru Asistenţă Socială, potrivit Legii asistenţei sociale. La 
propunerea penitenciarului şi la cererea deţinutului, Centrul pentru Asistenţă 
Socială deleagă un consilier pentru a lucra în închisoare cu deţinutul în timpul 
ispăşirii pedepsei. Fiecare deţinut poate beneficia de un consilier voluntar. 

Consilierii sunt asistenţi sociali voluntari, în majoritatea cazurilor studenţi la 
facultăţile Pedagogice, de Asistenţă Socială, Filozofie şi Drept. Consilierea se 
face sub supraveghere, cu scopul de a oferi sprijin în sensul unui factor uman 
pozitiv, să ofere posibilitatea unei comunicări relaxate, pentru stabilirea de 
legături cu lumea din exterior, pentru a veni în contact cu noile modele de 
valori şi comportamente şi posibile modalităţi de a rezolva problemele în 
situaţii de stres, să crească încrederea deţinutţlor în sine, respectul de sine, 
încrederea în semeni, capacitatea să recunoască şi să exprime emoţii şi să 
se familiarizeze cu anumite roluri sociale. Acest proiect este operaţional de 
mai mult de zece ani şi a adus rezultate pozitive. 

 
13. Programe de şlefuire a cunoştinţelor şi aptitudinilor de încadrare în 
muncă 
 



La sfârşitul lui 1995, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în 
colaborare cu un Institut de stat pentru Ocupare Profesională au iniţiat 
implementarea proiectului: „PREGĂTIREA DEŢINUTILOR PENTRU 
ANGAJARE ŞI ANGAJARE MAI EFICIENTĂ DUPĂ EXECUTAREA UNEI 
PEDEPSE". Este unul dintre modelele inter-instituţionale în cadrul politicilor 
active de ocupare profesională pentru persoane dificil de angajat. Institutul 
pentru Ocupare Profesională pune la dispoziţie un program de reabilitare 
psiho-socială în acest timp, ţintind la reabilitarea ocupaţională şi finanţează 
costurile suportate de agenţia care-l implementează. 

În 1996, am început implementarea „PROGRAMULUI PENTRU 
ÎMBUNĂTĂTIREA CUNOŞTINŢELOR", ca parte a pregătirii pentru liberare, şi 
a fost derulat timp de trei ani de o companie particulară, numit B&Z, în 
colaborare cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Acest program este 
parte a programului de ocupare profesională postpenală şi penală al 
Institutului. Se lucrează în grupuri mici, şi se axează pe angajare post-penală. 
Scopul este să punem la dispoziţia deţinuţilor de cunoştinţe şi aptitudini 
suplimentare în procesul găsirii unui loc de muncă, ce-i poate ajuta să se 
integreze mai uşor în viaţa liberă. In cadrul grupului, programul este împărţit 
în două module: partea psihologică şi proiectul propriu-zis, care sunt în 
legatură una cu cealaltă şi se completează reciproc. Participarea la program 
se face pe baza de voluntariat. Acei deţinuţi a căror pedeapsă expiră la 
mijlocul derulării programului obţin, la liberare, instrucţiuni şi li se indică o 
persoană de contact pentru a participa mai departe la program, în zona în 
care locuiesc. 

 
13. Cooperarea cu organizaţii şi servicii externe 
 
Penitenciarele au relaţii foarte bune cu mai multe universităţi, cu studenţi 

practicanţi şi care-şi fac stagiul de pregătire în domeniul penitenciarelor. 
Lucrăm, de asemenea, cu instituţii de ocupare, centre sociale, cu Caritas, 

Crucea Roşie, şi alte Ministere, organizaţii neguvernamentale, private şi 
voluntare. 

Cooperarea penitenciarelor cu organizaţii externe are o lungă tradiţie şi, 
prin prisma acestei colaborări, noi prezentăm sistemul penitenciar publicului 
larg. 

Doamnelor şi domnilor, aceasta a fost a trecere în revistă a sistemului, 
pentru că nu avem timp suficient pentru a insista pe fiecare program în parte. 

Vă voi spune câte ceva în legatură cu evaluarea programelor prezentate. 
Majoritatea programelor nu fac obiectul unei evaluări ştiinţifice şi 
metodologice. Singura evaluare profesionistă şi exactă a fost monitorizarea 
climatului social din penitenciare în Slovenia, făcută de Institutul de 
Criminologie şi Facultatea de Drept din Ljubliana. 

Unii studenţi fac evaluări ale consilierii voluntare în lucrările lor de master. 
Dar asta nu înseamnă că nu facem monitorizarea şi supravegherea 
programelor, pentru că supravegherea este obligatorie în unele programe, 
cum ar fi: 
•    consiliere voluntară 
•   programe pentru abuzul de droguri şi alcool 
•    şi în grupurile mici 



Prin acest sistem de monitorizare, noi ne putem corobora eforturile şi 
depăşi dificultăţile întâlnite în implementarea programelor. 

Doamnelor şi domnilor, îngăduiţi-mi să închei prin parafrazarea unui 
gând al lui Shakespeare: 

„Timpul merge cu fiecare dintre noi în feluri diferite: în pas cu cineva, în 
urma altora sau alergând şi stând pe loc cu alţii". 
 

Aşa se întâmplă şi cu executarea pedepselor: Cineva poate folosi 
timpul respectiv pentru a deveni o persoană mai bună, sau nu - pentru a se 
dezvolta într-un mod pozitiv sau poate să nu facă nimic. 
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