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I. Wstęp 

W sierpniu 2004 roku kilka osób z Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” 
wraz ze swoimi znajomymi z grona kuratorów zawodowych, sędziów, funkcjonariuszy służby więziennej i innymi 
osobami, które zajmowały się pracą z osobami skazanymi lub mającymi problemy z prawem spostrzegło możliwośd 
zrealizowania działao na rzecz poprawy zatrudnialności skazanych dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu paostwa w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL. 
Ta inicjatywa zaowocowała zawiązaniem Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz złożeniem wniosku o dofinansowanie. 
Partnerzy kontynuują swoje przedsięwzięcie w ramach Działania 1 (stworzenie partnerstwa, nawiązanie współpracy 
ponadnarodowej, badania), Działania 2 (wypracowanie propozycji systemu wsparcia, wdrożenie i testowanie, w tym 
szkolenia dla beneficjentów ostatecznych) oraz Działania 3 – upowszechnianie oraz włączanie rezultatów pracy 
partnerstwa do głównego nurtu polityki karnej w Polsce i Europie. 
Niniejsze opracowanie ma przedstawid dorobek Partnerstwa oraz zrealizowane działania będąc niejako raportem z 
działalności w okresie 1 grudzieo 2004 – 31 marca 2008. Z natury rzeczy, częśd opisywanych działao pozostaje do 
zrealizowania, jednak główny trzon działao został zakooczony i wszystko wskazuje na to, że pozostałe działania zostaną 
również udanie zrealizowane. 

II. Partnerstwo – skład i doświadczenie partnerów 

Partnerstwo „Wyjśd na prostą” zostało stworzone w odniesieniu do tematu A przez organizacje i instytucje 
reprezentujące obszary związane z sytuacją osób sądownie karanych na rynku pracy w województwie lubelskim 
(Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Okręgowy Inspektorat Służby 
Więziennej w Lublinie, Zakłady Karne w Hrubieszowie i Zamościu, Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie, Zakład 
Doskonalenia Zawodowego Lublin, Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny ZOZ Stowarzyszenia,,Monar", Kurator 
Okręgowy Sądu Okręgowego w Lublinie, Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” (Oddział terenowy w Lublinie). 
Partnerstwo będzie poszerzane o podmioty (administracja pracy, jednostki naukowo-badawcze, organizacje 
pozarządowe), które mogą wnieśd wkład w analizę kontekstu społeczno-prawnego oraz w wypracowanie strategii 
poprawy pozycji beneficjentów ostatecznych na rynku pracy. 

A. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” – 
administrator Partnerstwa w Działaniu 1, 2 i 3 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego "OIC Poland" jest prywatną polską 
organizacją pozarządową, utworzoną w 1991 roku z 
siedzibą w Lublinie. Fundacja utworzona została z 
inicjatywy przedstawicieli lokalnej społeczności 
zainteresowanych podjęciem aktywnych działao na rzecz 
stymulowania rozwoju gospodarczego i społecznego w 
regionie lubelskim. Od chwili powstania Fundacja 
poprzez różne formy szkoleniowe, doradcze, 
pośrednictwo pracy, transfer know-how w dziedzinie 
zarządzania, nowych technologii, restrukturyzacji firm i 
rozwoju przedsiębiorczości, tworzy silne zaplecze 
edukacyjne ograniczające skutki bezrobocia i 
wspomagające rozwój gospodarczy w regionie 
Misją Fundacji jest zapobieganie bezrobociu i 
promowanie rozwoju gospodarczego poprzez 
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projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych, pośrednictwo pracy, transfer nowoczesnych 
technologii w dziedzinie zarządzania, restrukturyzacji, zarządzania finansami i rozwoju przedsiębiorczości. 
Jednym z priorytetowych i najważniejszych przedsięwzięd edukacyjnych Fundacji jest Wyższa Szkoła Ekonomii 
i Innowacji. 
Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia Fundacji,,OIC Poland": 

 Fundacja,,OIC Poland” jest prekursorem skierowanego do młodzieży i nauczycieli szkół średnich programu 
„Przygotowanie do wejścia na rynek pracy”, pierwszego tego rodzaju programu w skali kraju, którego celem 
było wypracowanie pozytywnego stosunku do pracy, poznanie technik poszukiwania zatrudnienia oraz 
planowania kariery zawodowej w okresie rosnącego bezrobocia. W latach 1992 – 2001 w programie Fundacji 
uczestniczyło ponad 40 tysięcy młodzieży i nauczycieli. Dzięki temu programowi w roku szkolnym 2001/2002 
w programach nauczania w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej, jako obowiązkowy znalazł się 
przedmiot „Przedsiębiorczośd”. Fundacja brała czynny udział w tworzeniu programów nauczania i kształcenia 
nauczycieli przedmiotu „Przedsiębiorczośd”, współuczestnicząc w zespołach przy MEN opracowujących ramy 
programowe dla kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli. Fundacja,,OIC Poland” na bazie 
programu „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy” opracowała nowy program przeznaczony dla młodzieży 
trzecich klas gimnazjów. Program ten zatytułowany „Wychowanie do aktywnego udziału w życiu 
gospodarczym” realizowany jest również w oparciu o opublikowane przez Fundację podręczniki dla uczniów i 
nauczycieli. 

 W ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej TOR 10 Fundacja,,OIC Poland” utworzyła w 1996 r. 
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (OWP). Ideą utworzenia OWP było podejmowanie i stymulowanie 
działao zmierzających do redukcji bezrobocia, m.in. poprzez promocję przedsiębiorczości – szkolenia i 
doradztwo dla osób przygotowujących się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i szkolenia kadry 
zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw. W roku 2000 OWP włączony został do sieci Krajowej Sieci 
Usług KSU dla MŚP i funkcjonuje w krajowej ewidencji KSU pod numerem 03/09/2005/158. 

 Fundacja,,OIC Poland" przy wsparciu OIC International Inc. była prekursorem tworzenia inkubatorów 
przedsiębiorczości w Polsce. W 2000 r. zostało utworzone przez Fundację,,OIC Poland" Lubelskie Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii (LCITT) - stowarzyszenie przedsiębiorstw regionu południowo-wschodniego, 
swoją działalnością obejmujące jednakże obszar całej Polski. Celem powstania LCITT jest rozwijanie oraz 
propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających integracji działao na rzecz stymulowania rozwoju 
gospodarczego regionu poprzez transfer do przedsiębiorstw innowacyjnych i proekologicznych technologii 
oraz nowoczesnych metod zarządzania. Centrum zrealizowało m. in. cykl warsztatów szkoleniowych:,,Budowa 
Strategii Małych Przedsiębiorstw” oraz,,Aktywne Wykorzystanie Technologii Informatycznych w Nowej 
Gospodarce”, współfinansowanych przez Ministerstwo Gospodarki, mające na celu przygotowanie kadry 
zarządzającej małych przedsiębiorstw do działalności w warunkach nowej gospodarki oraz do pełnego 
wykorzystania możliwości rozwojowych, jakie kryją się we współczesnych technologiach informatycznych. 

 W 2000 r. przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego i Ambasady Brytyjskiej utworzone zostało 
stowarzyszenie Lubelskie Centrum Kobiet zrzeszające kobiety pragnące działad aktywnie na rzecz rozwijania 
oraz propagowania inicjatyw i postaw sprzyjających poprawie sytuacji społecznej, ekonomicznej i zdrowotnej 
kobiet Lubelszczyzny. 

 W okresie od czerwca 2001r. do października 2002 r. Fundacja,,OIC Poland” zrealizowała dzięki wsparciu 
finansowemu Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności program „Przeciwdziałanie strukturalnemu bezrobociu 
kolejarzy w województwie lubelskim i świętokrzyskim- pilotażowy program w formie,,outplacementu” – 
program doradczo-szkoleniowy, włącznie z pośrednictwem pracy dla przedsiębiorstw przeprowadzających 
restrukturyzację zatrudnienia, zainteresowanych losami zwalnianych pracowników. 

 Od momentu powstania Fundacja,,OIC Poland” przygotowuje i realizuje programy finansowane ze środków 
pomocowych skierowanych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pomoc bezrobotnym, osobom 
zagrożonym społeczną marginalizacją, absolwentom szkół średnich i wyższych. m. in.: realizowany w ramach,, 
Lubelskiej Wsi 2000” program,,Świadczenie usług doradczych samorządom powiatowym w zakresie 
przygotowania i realizacji przez te jednostki programów mających na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój 
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przedsiębiorczości", zrealizowany w ramach ogólnopolskiego programu,,Bezrobocie- co robid?" 
projekt,,Przeciwdziałanie strukturalnemu bezrobociu kolejarzy województwa lubelskiego i świętokrzyskiego". 
W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) projekty: Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości w Mełgwi i Włodawie, Studia Lokalnego potencjału rozwoju gospodarczego dla 5 powiatów 
(Włodawa, Opole Lubelskie, Świdnik, Chełm i Tomaszów Lub.) oraz szkolenia dla osób bezrobotnych z zakresu 
księgowości i obsługi komputera, w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej finansowanego ze środków 
Narodowego Banku Polskiego projekt:,,Studencka Akademia Przedsiębiorczości", w ramach 
programu,,Kierunki działao Rządu wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku" ze 
środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości projekt,,Szansa na staż", w ramach Programu Phare 
2000,,Teraz Integracja" projekt,,Akademia Edukacji Europejskiej", w ramach Programu Agro-Info 
projekt,,Twoje gospodarstwo w Unii Europejskiej", finansowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej,,Przedsiębiorczośd sposobem na sukces", finansowany ze środków Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości projekt,,Międzyszkolny Konkurs Kół Przedsiębiorczych". 

 Fundacja w 2004 roku realizowała Program PHARE 2001 –Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich 
dla województwa świętokrzyskiego. Celem projektu była promocja możliwości zatrudnienia, dostosowania do 
wymagao i przedsiębiorczości w celu zwiększenia PKB i PKB per capita, zmniejszenia stopy bezrobocia 
rejestrowanego i ukrytego jak również zwiększenie rozwoju gospodarczego województwa. 

 Fundacja "OIC Poland" wdrożyła 2 podprojekty: Podprojekt 2 - szkolenia i doradztwo dla osób 
rozpoczynających własną działalnośd gospodarczą. W ramach prowadzonych działao beneficjenci uzyskali 
wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 
dostosowanej do branży, w której planowali działad oraz doradztwo mające na celu pomoc w prowadzeniu 
własnej firmy. Programem objętych zostało 520 bezrobotnych z województwa świętokrzyskiego w tym 182 
kobiety. 

 Podprojekt 3 - Szkolenia dla właścicieli, pracowników oraz menedżerów małych i średnich firm, Projekt miał 
na celu podniesienie kwalifikacji pracowników oraz dostosowanie ich do wymogów pracodawców. W 
projekcie uczestniczyło ponad 800 osób – kadry zarządzającej i pracowników małych i średnich firm 
województwa świętokrzyskiego. 

 W ostatnich dwóch latach nastąpił szybki rozwój Fundacji zarówno w wymiarze działalności jak i zatrudnienia. 
W 2005 roku ilośd złożonych projektów wzrosła o 55% w stosunku do 2004, a ich wartośd czterokrotnie. 
Zanotowaliśmy poprawę jakości składanych projektów, która wyraża się w 10-krotnym wzroście wartości 
przyjętych do realizacji projektów. 

 W tym czasie zatrudnienie etatowych pracowników Fundacji wzrosło trzykrotnie. Natomiast przy realizacji 
projektów zaangażowanych jest ponad 150 osób. 

 Rozmiary działalności Fundacji spowodowały koniecznośd zmiany struktury i organizacji pracy, czego 
ukoronowaniem było otrzymanie w dniu 11 lipca 2006 certyfikatu potwierdzającego zgodnośd posiadanego 
Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie usług szkoleniowych, 
doradczych i informacyjnych. 

Wszystkie działania Fundacji realizowane są w formie projektowe z podziałem na pięd działów: projekty dla 
przedsiębiorstw, projekty społeczne, projekty edukacyjne, projekty zagraniczne oraz projekty komercyjne realizowane 
na zlecenie firm. 
Obecnie realizowane projekty to prawie 9 000 beneficjentów, 178 różnych szkoleo dla prawie 700 grup szkoleniowych. 
Przeciętnie każdego dnia szkolimy 16 grup, co w sumie we wszystkich projektach daje 874 600 osobodni 
szkoleniowych. Jest to w skali każdego roku wielkośd odpowiadająca ponad 2,5 dniom szkolenia dla każdego 
mieszkaoca Lublina. Wartośd realizowanych w okresie 2006-2007 projektów to prawie 30 milionów złotych – daje to 
Fundacji pozycję największego realizatora nie inwestycyjnych (miękkich) projektów unijnych w województwie 
lubelskim. Dzięki tej działalności Fundacja wraz z WSEI zajmują 22 miejsce w kraju na liście największych realizatorów 
szkoleo w ramach programu Doskonalenie Kadr Gospodarki (SPO RZL 2.3a) pośród czołówki polskich firm 
szkoleniowych takich jak Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, HEURESIS Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci 
Zarządzania Sp. z o.o., OTS Wolna Przedsiębiorczośd - Centrum Wspierania Biznesu, Bankowy Ośrodek Doradztwa i 
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Edukacji Sp. z o.o., Migut Media S.A., Zachodniopomorska Szkoła Biznesu czy też Frąckowiak i Wspólnicy - Konsulting 
Sp. z o.o. 
Projekty dla przedsiębiorstw koncentrują się na rozwoju zasobów ludzkich w firmach, poprawie ich konkurencyjności 
oraz rozwoju MSP. Głównymi programami, w których są realizowane to Sektorowy Program Operacyjny Rozwój 
Zasobów Ludzkich Priorytet 2 Rozwój społeczeostwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej 
gospodarki Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego Priorytet II Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z 
potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie, Działanie 2.4. Reorientacja 
zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, Działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne (RSI) i 
transfer wiedzy. 
Projekty społeczne zmierzają do wyrównywania szans grup znajdujących się na marginesie życia społecznego, osób 
wykluczonych, znajdujących się w trudnej sytuacji: długotrwale bezrobotnych, samotnych matek, skazanych czy też 
„trudnej młodzieży”. Finansowanie zapewniają Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1 
Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja 
instrumentów i instytucji rynku pracy, Działanie 1.5 Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego 
ryzyka, Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet oraz Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 
W ramach projektów edukacyjnych prowadzimy studia podyplomowe jak również projekty nakierowane na 
zaspokajanie potrzeb szkolnictwa. Działania te finansowane są m.in. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 
1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, Priorytet 2 Rozwój społeczeostwa opartego na 
wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat a) - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr 
oraz jako przedsięwzięcia komercyjne, płatne przez uczestników. 
Projekty zagraniczne mają na celu z jednej strony upowszechnienie naszych osiągnięd, jak również pozyskanie nowych 
metod pracy i know-how. W ostatnim czasie zanotowaliśmy zmianę w charakterze tych projektów – Fundacja nie tylko 
korzysta z osiągnięd partnerów, ale sama staje się dostarczycielem sprawdzonych rozwiązao: tworzone jest Polsko-
Ukraioskie Centrum Szkolenia i Doradztwa dla MŚP we Lwowie mające na celu wzmocnienie przedsiębiorczości w 
Zachodniej Ukrainie oraz współpracy polsko-ukraioskiej oraz wypracowywany jest System Wspierania Osób Skazanych 
– zastosowanie outplacementu do reintegracji skazanych na otwartym rynku pracy. Działania w ramach projektów 
realizowana są w ramach VI Programu Ramowego, SOCRATES GRUNDTVIG 2, Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-
Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC, INTERREG IIIC Regional Framework Operation Hanse Passage czy też Leonardo da 
Vinci. 
Fundacja jest członkiem: 

 Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ośrodek nr 03/09/2005/158). Krajowy 
System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw *KSU+ jest siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą 
niekomercyjnych organizacji świadczących na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz osób podejmujących działalnośd gospodarczą, usługi: doradcze (w tym o charakterze ogólnym oraz o 
charakterze proinnowacyjnym), szkoleniowe, informacyjne i finansowe (w tym udzielanie poręczeo oraz 
udzielanie pożyczek). 

 Krajowej Izby Gospodarczej 

 Lubelskiego Związku Pracodawców 
Posiadamy certyfikat nr 281/SZJ/2006 zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2001 
w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych wydany dnia 11 lipca 2006 roku przez ZETOM-CERT Sp. z 
o.o. PN-EN ISO 9001:2001 to najnowsza edycja norm serii ISO 9000, która przedstawia wymagania, pozwalające 
świadczyd usługi zgodne z wymaganiami klienta oraz doskonalid system zarządzania jakością w sposób ciągły. System 
ten pozwala wyeliminowad te działania firmy, które są dla niej niepotrzebne i nieopłacalne oraz pozwala obniżyd 
koszty działania. 
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B. Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Lublinie – partner w działaniu 1, 2 i 3 

Kuratorzy wykonują zadania o charakterze 
resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i 
kontrolnym związanym z wykonywaniem orzeczeo sądu. 
Zadania te wykonywane są przez kuratorów w 
środowisku podopiecznych, a także na terenie zakładów 
karnych, placówek opiekuoczo-wychowawczych oraz 
leczniczo-rehabilitacyjnych. 
Sąd Okręgowy w Lublinie obejmuje swoim zakresem 
działania większą częśd obszaru województwa 
lubelskiego składającego się z 120 gmin i 16 miast. 
W Polsce podział terytorialny kraju nie pokrywa się z 
właściwością sądów. Ośrodkiem administracyjnym 
województwa jest miasto Lublin. Województwo 
lubelskie jest głównie regionem rolniczym, z wysoką 
stopą bezrobocia, niską urbanizacją, mała liczbą 
podmiotów gospodarczych, co jest przyczyną 

wzrastającej przestępczości. 
Sąd Okręgowy w Lublinie pełni nadzór merytoryczny i administracyjny nad kuratelą sądową w 11 sądach rejonowych: 
w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublinie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu 
Podlaskim, Rykach i Włodawie. W wyżej wymienionych sądach utworzonych zostało 20 zespołów kuratorskiej służby 
sądowej: 7 zespołów do wykonywania orzeczeo w sprawach karnych, 7 zespołów do wykonywania orzeczeo w 
sprawach rodzinnych i nieletnich oraz 6 zespołów wspólnych dla kuratorów obu pionów. Każdy zespół ma 
jednoosobową obsługę biurową. 
W lubelskim okręgu sądowym pracuje 2 kuratorów okręgowych, 190 kuratorów zawodowych, w tym 94 kuratorów 
rodzinnych i 93 kuratorów dla dorosłych oraz 3 aplikantów kuratorskich. W pionie karnym jest 508 kuratorów 
społecznych, a w pionie rodzinnym-279. Kuratela sądowa w Polsce liczy 3901 kuratorów zawodowych, w tym 2107 dla 
dorosłych i 1794- rodzinnych, 371 aplikantów oraz 31943 kuratorów społecznych, w tym 17807 dla dorosłych i 9864 
rodzinnych. 
Pracują oni w 481 zespołach. Średnio kuratorzy dla dorosłych wykonują – 252 sprawy, a kuratorzy rodzinni - 106 
spraw. W okręgu lubelskim średnie obciążenie kuratora zawodowego w pionie karnym wynosi - 186 spraw, natomiast 
kuratora rodzinnego – 85 spraw. 
W dalszej analizie zostaną przedstawione dane statystyczne dotyczące kurateli dla dorosłych Sądu Okręgowego w 
Lublinie. Dane te pochodzą z zestawieo statystycznych kuratora okręgowego za rok 2004. 
Kuratorzy zawodowi są obciążeni służbowo 10 725.dozorami powierzonymi, czyli wykonywanymi osobiście i przez 
podległych mu kuratorów społecznych, średnio przypada 120 dozorów na jednego kuratora zawodowego. Wykonują 
4 190 dozorów własnych, co stanowi średnio – 47 dozorów. Największą liczbę, bo 8 624 dozorowanych stanowią 
osoby skazane z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności. Następnie osoby warunkowo 
przedterminowo zwolnione z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w liczbie 1878 osób,. Niewielką liczbę dozorów 
(182 w okręgu) stanowią sprawcy przestępstw, wobec których warunkowo umorzono postępowanie kary oraz dozory 
nad skazanymi na karę ograniczenia wolności - 41. 
Kuratorzy zawodowi wykonują ponadto 654.sprawy związane z kontrolą skazanego w okresie próby, 31 spraw z 
kontrolą przerwy w karze, a także 23 sprawy związane z przygotowaniem skazanego do wolności oraz 5 145 spraw 
dotyczących wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne i pracy użytecznej w zamian za 
nieuiszczoną grzywnę. W 2004r. kuratorzy dla dorosłych wystąpili z 3 731 wnioskami do sądu, w tym o zwolnienie od 
dozoru – 1 336, zarządzenie wykonania kary - 549, oraz innymi - 1 846, co daje średnią 40 rocznie wniosków na 
kuratora. Wykonali 6 335 zleconych wywiadów środowiskowych (średnia - 68), w tym w postępowaniu wykonawczym 
– 5 738 (średnia - 61), w postępowaniu przygotowawczym - 597 (średnia 6). Ponadto kurator zawodowy mając średnio 
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5 podległych kuratorów społecznych, których pracę organizuje i kontroluje, wykonał średnio 36 wywiadów 
kontrolnych w powierzonych im dozorach (łącznie w okręgu 3 320). Kurator karny okręgu lubelskiego wykonuje o 8 
dozorów własnych więcej niż średnio kurator w Polsce. Łączna ilośd spraw będących w jego wykonaniu jest niższa niż 
przeciętne obciążenie kuratora w Polsce o ok. 60 spraw. Standardy obciążenia opracowane przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości są przekraczane na terenie Sądu Okręgowego w Lublinie we wszystkich rodzajach spraw. 
W 2004 roku kuratorzy Sądu Okręgowego w Lublinie udzielili pomocy postpenitencjarej 557 osobom, w tym 514 
osobom zwalnianych z jednostek penitencjarnych, 20 członkom rodzin osób zwalnianych i 23 członkom rodzin osób 
pozbawionych wolności. Otrzymana pomoc to głównie świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 52 600 zł. Pomoc 
postpenitencjarna była przeznaczana głównie na finansowanie zakupów żywności, odzieży i leków, na co wydano - 
14 300 zł, na opłaty czynszu – 2 620 zł, na dojazdy związane z poszukiwaniem pracy i na wyrobienie potrzebnych 
dokumentów wydano 6 300 zł. 
Dane statystyczne nie dają pełnego obrazu działania kurateli, większa częśd działao kuratorskich wspierających 
skazanego i jego rodzinę nie jest ujmowana statystycznie, jest bowiem niewymierna. 

C. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie – partner w działaniu 1, 2 i 3 

Celem działania OISW jest m.in. nadzorowanie 
praworządnego i humanitarnego wykonywania kary 
pozbawienia wolności w podległych zakładach karnych i 
aresztach śledczych, wpływanie na podnoszenie 
efektywności oddziaływao resocjalizacyjnych, stwarzanie 
warunków do wzbudzenia w skazanych woli 
współdziałania w kształtowaniu ich społecznie 
pożądanych postaw, w szczególności poczucia 

odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do 
przestępstwa. Inspektorat współdziała z organizacjami i instytucjami, które statutowo uczestniczą w wykonywaniu 
orzeczeo karnych oraz świadczą pomoc w społecznej readaptacji skazanych. 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie został utworzony 1 września 1996 roku. Jego zasięg terytorialny 
pokrywa się z obszarem województwa lubelskiego. Dyrektorowi Okręgowemu SW w Lublinie podlega siedem 
jednostek penitencjarnych, w tym pięd zakładów karnych: w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Włodawie i w 
Zamościu oraz dwa areszty śledcze: w Krasnymstawie i w Lublinie. Zakład w Zamościu od grudnia 2005 roku posiada 
Oddział Zewnętrzny. 
Okręg dysponuje czterema oddziałami terapeutycznymi (ZK Biała Podlaska, ZK Zamośd, OZ Zamośd i ZK Chełm). Trzy 
pierwsze przeznaczone są dla osób uzależnionych od alkoholu, a oddział w Chełmie dla osób z niepsychotycznymi 
zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. W Zakładzie Karnym we Włodawie znajduje się zespół szkół 
przywięziennych. 
W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie pracuje 22 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych. Jego 
siedziba mieści się w nowooddanych pomieszczeniach administrowanych przez Areszt Śledczy w Lublinie. Na terenie 
aresztu znajduje się też apteka okręgowa i magazyn okręgowy. 
Jednostki okręgu lubelskiego dysponują 3 703 miejscami zakwaterowania, a jest w nich przetrzymywanych 4 443 
więźniów. Zatem zaludnienie sięga 120,0% ustalonej pojemności. Najbardziej przeludnione są ZK w Białej Podlaskiej 
(138 % zaludnienia) i ZK w Zamościu (126,5 % zaludnienia). Rokrocznie przez areszty i zakłady przewija się tysiące 
osób. W 2006 r. ogółem wpisano na stan do nich 96 752 osób, zwolniono natomiast 90 732. Mamy zatem do czynienia 
z dużą rotacją uwięzionych. 
W systemie programowanego oddziaływania odbywa karę średnio ok. 50 % populacji skazanych (w Zamościu ok. 70 %, 
w Hrubieszowie przeszło 60 %) W nim najpełniej realizowane są cele kary pozbawienia wolności, gdyż do jego realizacji 
niezbędna jest wola współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, a w szczególności poczucia 
odpowiedzialności za siebie i innych oraz potrzeby przestrzegania obowiązującego w paostwie porządku prawnego. 
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Kodeks karny wykonawczy stanowi, że skazanego poddaje się w miarę potrzeby, za jego zgodą, badaniom 
psychologicznym, a także psychiatrycznym. W przypadku braku zgody skazanego o przeprowadzeniu badao decyduje 
sędzia penitencjarny. Badania przeprowadza się przede wszystkim w tzw. ośrodkach diagnostycznych. W Polsce 
funkcjonuje 15 ośrodków diagnostycznych (po jednym w każdym okręgu), które dysponują 473 miejscami i wysoko 
kwalifikowana kadrą specjalistyczną. W okręgu lubelskim ośrodek taki znajduje się w Areszcie Śledczym w Lublinie. Z 
jego usług korzystają również osadzeni z okolicznych jednostek penitencjarnych, w tym z zakładów w Hrubieszowie i w 
Zamościu. 
Na koniec 2004 r. tylko 16,8% ogółu osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Lubelszczyzny miało 
zatrudnienie (11,2% w formie odpłatnej i 5,7% w formie nieodpłatnej). W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie przy 
pracach porządkowych i pomocniczych zatrudnionych odpłatnie było 50 skazanych, co stanowiło 13,5% zaludnienia 
jednostki. Dalszych 20 skazanych pracowało nieodpłatnie (5,4% ogółu). Kilkunastu świadczyło nieodpłatną pracę na 
rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pożytku publicznego. 
W Zakładzie Karnym w Zamościu prace porządkowe i pomocnicze w formie odpłatnej i nieodpłatnej wykonywało 53 
skazanych tj. 15% ogółu osadzonych. Na zewnątrz jednostki na rzecz różnych instytucji lokalnych świadczyło pracę w 
formie nieodpłatnej dalszych 22 skazanych tj. 6,1% ogółu przebywających w izolacji. 
W okręgu lubelskim funkcjonuje tylko jeden zespół szkół w Zakładzie Karnym we Włodawie. Szkoła ta przeznaczona 
jest dla recydywistów, a kształci na poziomie szkoły zasadniczej w zawodzie ślusarza, oraz na poziomie technikum 
zawodowego o kierunku budowa maszyn. Rokrocznie we Włodawie uczy się od 75 do 90 skazanych. 
Pozostałe zakłady z terenu Lubelszczyzny, w tym zakłady w Hrubieszowie i w Zamościu, nie dysponują własnymi 
szkołami. Skazani z tych zakładów, jeżeli wykażą motywację i spełnią warunki formalne, mogą byd kierowani do szkół 
przywięziennych na terenie całego kraju. Z takich możliwości korzysta w ciągu roku po kilkunastu osadzonych. 
Hrubieszowski i zamojski zakład karny organizują też w ramach własnych środków i możliwości kursy przyuczające do 
wykonywania zawodu. Ostatnio w Hrubieszowie zorganizowano kurs introligatora dla 20 osób i kurs brukarza dla 20 
osób, a w Zamościu kurs przyuczający do zawodu technologa robót wykooczeniowych dla 22 osób. 
W ubiegłym roku w jednostkach więziennych okręgu lubelskiego pomoc świadczona z funduszu postpenitencjarnego 
wyniosła ogółem 181 400 zł. W tej kwocie zawierają się 3 453 świadczenia, z czego 1 950 to zapomogi finansowe 
udzielane w dniu wyjścia na wolnośd. Średnia wartośd tego świadczenia wyniosła 56 zł. Świadczeo rzeczowych było 
632 (średnia wartośd na osadzonego – 68 zł). W 380 przypadkach udzielono pomocy osadzonym w wydaniu 
dokumentu tożsamości, a 189 osobom ze środków postpenitencjarnych opłacono udział w programach aktywizacji 
zawodowej, terapii uzależnieo oraz w poradnictwie prawnym i psychologicznym. Ponadto wydano 380 biletów 
kredytowych na przejazd koleją. 
Jako sposób przeciwdziałania pogłębianiu się skutków bezrobocia w zakładach karnych kilka lat temu wprowadzono 
nowatorskie, na gruncie penitencjarnym, przedsięwzięcie pod nazwą „Program aktywizacji zawodowej skazanych”. To 
zamierzenie wychowawcze należy do aktywnych formy pomocy postpenitencjarnej. Jego naczelnym celem jest 
promocja zatrudnienia. W ramach realizacji programu aktywizacji zawodowej, dla jego instytucjonalnego wsparcia, 
powoływane są więzienne kluby pracy, na wzór klubów pracy działających przy powiatowych urzędach pracy. 
Działalnośd klubu pracy w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie była prowadzona w latach 1999/2000, a następnie 
reaktywowano ją pod koniec 2004 roku. W klubie pracy realizowany jest program pod nazwą „Aktywny na rynku 
pracy”, który skierowany jest do skazanych, którym do kooca kary lub przewidywanego terminu warunkowego 
zwolnienia pozostało ok. 6 miesięcy. Program ma na celu: 
- zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia oraz prawa pracy. 
- kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 
- przekazanie podstawowej wiedzy, umiejętności, zasad i sposobów skutecznego działania na rynku pracy. 
Ostatnią edycję programu, która trwała od października 2004 r. do marca 2005 r., ukooczyło 18 skazanych. Zajęcia w 
wymiarze 72 godzin prowadził wychowawca- absolwent kursu liderów klubu pracy. 
Także w Zakładzie Karnym w Zamościu prowadzone są szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy wg pełnego 
programu klubu pracy oraz poradnictwo zawodowe oparte o elementy programu klubu pracy. W każdym roku odbywa 
się jedna edycja szkolenia, w której bierze udział do 20 skazanych. Zajęcia prowadzone są przez kadrę penitencjarną 
przy wsparciu pracownika urzędu pracy. 
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Inną formą aktywizacji zawodowej skazanych jest realizacja poradnictwa obywatelskiego w ramach Regionalnej Sieci 
Pomocy Postpenitencjarnej Pomost. Skazani podczas spotkao grupowych i indywidualnych są informowani o sytuacji 
na rynku pracy, nabywają umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i otrzymują pomoc w przygotowaniu 
dokumentów aplikacyjnych. Zajęcia tego typu w Areszcie Śledczym w Lublinie i w Zakładzie Karnym we Włodawie 
prowadzą pracownicy Grupy Doradczej Projekt. 
Stosunkowo nową instytucją prawa karnego wykonawczego jest ustalanie tzw. okresu przygotowania do wolności i 
podejmowanie w związku z tym szeregu działao wspierających i aktywizujących skazanego. Wydzielenie z całości kary 
odcinka czasowego bezpośrednio poprzedzającego zwolnienie, ale na tyle długiego, aby można było odpowiednio 
przygotowad skazanego i jego środowisko do powrotu z więzienia, jest milowym krokiem w kierunku probacyjnego 
modelu wykonywania kary. W okręgu lubelskim w 2003 roku w stosunku do 114 skazanych ustalono okresy 
przygotowania do wolności, w tym 89 w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. W roku ubiegłym ustaleo tego rodzaju 
było 95, a skazanym objętym przygotowaniem do wolności udzielono 145 zezwoleo na opuszczenie zakładu na czas do 
14 dni. 
W zakresie zasięgania informacji dotyczących osoby skazanego w 2004 roku administracje więzieo Lubelszczyzny 
wystosowały do kuratorskiej służby sądowej 285 wystąpieo. Blisko 300 razy zwracały się z prośbą o ustalenie sposobu 
wykorzystywania i zachowania się podczas czasowych zezwoleo na opuszczenie zakładu (widzenia i przepustki). Na 
każde żądanie prezesów sądów przesyłano do kuratorów opinie o skazanych i byłych skazanych niezbędne do 
realizowania instytucji dozoru. Kuratorzy i kadra penitencjarna więzieo wymieniają miedzy sobą na piśmie i 
telefonicznie informacje o skazanych niezbędne w procesie wykonywania kary. Kuratorzy powiadamiani są o decyzjach 
komisji penitencjarnych w zakresie ustalenia okresu przygotowania do wolności. 
W niektórych jednostkach więziennych odnotowano jakościowe zmiany we współpracy z zawodowymi kuratorami 
sądowymi. W ZK w Białej Podlaskiej podjęto inicjatywę zacieśniania współpracy, organizując w zakładzie cykliczne 
spotkania z kuratorami sądów rejonowych z Białej Podlaskiej i Radzynia Podlaskiego. Kontakty zaowocowały 
zwiększeniem zakresu zlecania wykonania wywiadów środowiskowych oraz obejmowania skazanych okresem, o 
którym mowa w art. 164 § 1 kkw. W AŚ w Lublinie od marca 2003 r. do września 2004 r., tytułem eksperymentu, 
funkcjonował zawodowy kurator penitencjarny, który raz w tygodniu pełni dyżur w jednostce. Przygotowywał 
skazanych do życia na wolności. Przeprowadził wywiady środowiskowe. Współpracował z wychowawcami w 
opracowywaniu prognozy kryminologiczno-społecznych. Celem rozwijania i doskonalenia współpracy spotkania z 
kuratorami zawodowymi organizowano w ZK w Zamościu. W 2004 roku w ZK w Hrubieszowie zainicjowano 
organizowanie dyżurów kuratorskich na terenie jednostki, co przyniosło lepszy kontakt osadzonych z kuratorami. W AŚ 
w Krasnymstawie kuratorzy zawodowi byli obecni w areszcie jako osoby prowadzące zajęcia w ramach kursów 
aktywizacji zawodowej. 
W województwie lubelskim znajdują się dwa punkty konsultacyjne Monaru – w Lublinie i w Puławach. W 1997 roku 
zostało podpisane porozumienie między Stowarzyszeniem Monar reprezentowanym przez kierownika Punktu 
Konsultacyjnego w Lublinie (obecnie Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnieo, ul Hutnicza 10 b) a Dyrektorem 
Okręgowym Służby Więziennej w Lublinie, które objęło również podstawowe jednostki penitencjarne. Porozumienie 
dotyczy powiadamiania Monaru o fakcie pobytu w więzieniach osób uzależnionych - byłych podopiecznych punktu, 
kierowaniu osób uzależnionych opuszczających jednostki do placówek zajmujących się problematyką antynarkotyczną, 
przekazywaniu więziennictwu materiałów informacyjnych o tematyce antynarkotycznej oraz prowadzenia cyklicznych 
szkoleo kadry penitencjarnej i medycznej przez specjalistów z Monaru. Wzmocnieniu wzajemnych kontaktów służy 
także porozumienie zawarte w 2003 roku na szczeblu krajowym pomiędzy CZSW a Stowarzyszeniem „MONAR”. 
Najbardziej rozwiniętą współpracę z powiatowymi urzędami pracy prowadzą jednostki w Krasnymstawie, Zamościu, 
Białej Podlaskiej i Chełmie. Więzienne kluby pracy działające na ich terenie otrzymują materialne, metodologiczne i 
osobowe wsparcie ze strony urzędów. Wśród wykładowców prowadzących zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej i 
doradztwa zawodowego znajdują się fachowcy z urzędów pracy. W Krasnymstawie zakres i zasady współdziałania 
zostały zawarte w formalnym porozumieniu. Na wstępnym etapie nawiązywania kontaktów z miejscowym urzędem 
pracy jest zakład w Hrubieszowie. W rozwiniętych formach wzajemnych relacji urzędy pracy informują zakłady karne o 
ofertach pracy, organizowanych kursach i szkoleniach dla osób poszukujących pracy oraz innych aktywnych rodzajach 
wsparcia osób bezrobotnych. 
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Niekiedy dochodzi także do nawiązania bezpośrednich kontaktów skazanego z pracownikiem socjalnym jeszcze w 
trakcie jego pobytu w więzieniu. Inicjatorem tych spotkao jest z reguły Służba Więzienna. Na przykład w 2003 roku w 
jednostkach lubelskich odnotowano 97 takich przypadków, w roku ubiegłym 70. Kontakty te służyły przede wszystkim: 
zapewnieniu doraźnego schronienia, uzyskaniu świadczeo z ubezpieczenia społecznego, orzeczenia stopnia 
niepełnosprawności, aktywizacji osób długotrwale niepracujących. 

D. Zakład Karny w Hrubieszowie – partner w działaniu 1 i 2 

Zakład Karny w Hrubieszowie jest przeznaczony dla 
skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy 
i młodocianych. Jest to jednostka typu półotwartego z 
oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego i 
oddziałem aresztu śledczego dla osób pochodzących 
generalnie z obszaru województwa lubelskiego. Do 
podstawowych zadao Zakładu należy: 

 prowadzenie działalności resocjalizacyjnej 
wobec osób skazanych na kary pozbawienia 
wolności, przede wszystkim przez 
organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu 
kwalifikacji zawodowych, nauczania 
(kursowego) oraz zajęd kulturalno-
oświatowych; 

 wykonywanie tymczasowego aresztowania w 
sposób zabezpieczający prawidłowy tok 

postępowania karnego; 

 zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania 
ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej; 

 ochrona społeczeostwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładzie karnym; 

 zapewnienie w zakładzie karnym porządku i bezpieczeostwa 
Zakład Karny w Hrubieszowie w swojej historii wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. Obecnie przebywają tu 
skazani młodociani i odbywający karę po raz pierwszy, zakwalifikowani do zakładu karnego typu półotwartego i 
zamkniętego. Ponadto funkcjonuje oddział aresztu śledczego, w którym umieszczeni są osadzeni będący w dyspozycji 
Sądu Rejonowego w Hrubieszowie. W tutejszej jednostce, w odpowiednio przystosowanej celi, mogą również 
odbywad karę skazani niepełnosprawni fizycznie. W hrubieszowskim więzieniu przebywad może 365 osadzonych. 
Jednakże w okresie istniejącego w kraju przeludnienia jednostek, ich liczba okresowo sięga nawet do 456 skazanych i 
tymczasowo aresztowanych. 
Jednostka dysponuje dwoma (dwupiętrowymi) pawilonami, w których oprócz oddziałów mieszkalnych funkcjonują 
pomieszczenia kuchni, pralni, magazynów. Zakład posiada własne zaplecze techniczne w postaci warsztatów: 
ślusarskiego, stolarskiego, hydraulicznego, elektrycznego. Dostawę energii cieplnej zapewnia nowoczesna kotłownia 
zasilana olejem opałowym. 
W zakresie bazy niezbędnej do prowadzenia oddziaływao wychowawczych zakład posiada: pięd świetlic (w każdym 
oddziale mieszkalnym), jedną świetlicę centralną, pracownię rzeźbiarską, pomieszczenie Klubu AA “Granica”, dwa 
boiska (do piłki siatkowej i do piłki nożnej), kaplicę, radiowęzeł, bibliotekę. 
Dnia 6 lipca 1967r. Naczelnik Centralnego Więzienia w Lublinie wystąpił z wnioskiem do Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie w sprawie przekazania terenu 
paostwowego pod budowę budynków i urządzeo zakładu karnego. Po pozytywnym rozpatrzeniu powyższego wniosku 
podpisano obustronne porozumienie, na mocy którego Centralnemu Więzieniu w Lublinie przekazano teren 
paostwowy niezabudowany, o łącznej powierzchni 8 051 m kw. Zakład budowali skazani odbywający karę pozbawienia 
wolności w Ośrodku Pracy Więźniów w Werbkowicach. Dnia 31 lipca 1968r. Minister Sprawiedliwości wydał 
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zarządzenie w sprawie utworzenia Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Jednocześnie upoważnił Naczelnika do 
wydawania stosownych decyzji w sprawach organizacyjnych, dotyczących struktury administracyjnej i stanowisk 
służbowych. Tak oto powstała najbardziej wysunięta na wschód jednostka penitencjarna w powojennej Polsce.  
Jednostka w środowisku lokalnym zajmuje pozycję znaczącego odbiorcy usług i towarów. Jest również instytucją, która 
aktywnie wspiera liczne podmioty (szkoły, przedszkola, szpital i inne), które z racji trudnej sytuacji ekonomicznej mają 
poważne trudności w samodzielnym przeprowadzaniu różnorodnych prac remontowych. Wieloletnia współpraca w 
tym zakresie daje wszystkim stronom wiele satysfakcji i korzyści, szczególnie tych niewymiernych – wychowawczych. 
 

E. Zakład Karny w Zamościu – partner w działaniu 1 i 2 

Zakład karny w Zamościu jest jednostką typu 
zamkniętego przeznaczoną dla mężczyzn odbywających 
karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz dla 
skazanych młodocianych. Dysponuje on także oddziałem 
dla tymczasowo aresztowanych oraz oddziałem 
terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od 
alkoholu. Zakład prowadzi działalnośd resocjalizacyjną, 
organizuje pracę oraz szkolenia zawodowe oraz zajęcia 
kulturalno-oświatowe. 
Zakład Karny w Zamościu istnieje od 1906r., kiedy to 
został otwarty jako więzienie carskie. Składał się z dwu 
sąsiadujących ze sobą budynków administracyjnych oraz 
usytuowanego za nimi, na planie litery T, budynku 
koszarowego. Całośd otoczono murem o wysokości 4,2 

m. 
W okresie międzywojennym zakład funkcjonował jako więzienie karno-śledcze, a od wiosny 1940r. do lipca 1944r., 
jako Niemiecki Zakład Karny. W 1942r. utworzono tu oddział więzienia ciężkiego, przez które przeszło ok. 20 tys. osób. 
W czasach stalinowskich, w Zakładzie Karnym w Zamościu, wykonywano wyroki śmierci. 
Współcześnie zakład został rozbudowany. Połączono łącznikiem budynki administracyjne w jedną całośd i 
rozbudowano częśd koszarową tak, że obecnie usytuowana ona jest na planie litery H. Następnie wybudowano 
budynek warsztatowy, garaże oraz budynek gospodarczy, w którym znajdują się m. in.: magazyny, kuchnia i pralnia. 
Zagospodarowano także całkowicie podpiwniczoną częśd budynku koszarowego, tworząc cały kompleks pomieszczeo 
służących realizacji zajęd kulturalno-oświatowych, w którym znajdują się m. in.: świetlica, radiowęzeł, biblioteka, 
pracownia plastyczna, introligatornia, siłownia, sala komputerowa oraz inne pomieszczenia przeznaczone na zajęcia 
np. klubu pracy czy Anonimowych Alkoholików. Znajdują się tu także dwie kaplice, rzymskokatolicka i prawosławna, a 
także łaźnia i pracownia rentgenowska. W grudniu 2005r. oddano do użytku odział zewnętrzny o pojemności 211 
miejsc zakwaterowania. 
Funkcjonujący pierwotnie jako areszt śledczy, a następnie przeznaczony dla skazanych recydywistów penitencjarnych, 
obecnie Zakład Karny w Zamościu jest jednostką, przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia 
wolności po raz pierwszy, w tym młodocianych. W zakładzie, mogą przebywad skazani skierowani do zakładu typu 
zamkniętego, a także półotwartego - w oddziale zewnętrznym. Zakład dysponuje także oddziałem dla tymczasowo 
aresztowanych oraz dwoma oddziałami terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu, z których jeden 
przeznaczony jest dla skazanych zakwalifikowanych do zakładu karnego zamkniętego, a drugi, usytuowany w budynku 
oddziału zewnętrznego, dla skazanych zakwalifikowanych do zakładu półotwartego. Ogólna pojemnośd jednostki 
wynosi 494 miejsca zakwaterowania. 
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F. Zakład Doskonalenia Zawodowego Lublin – partner w działaniu 1 i 2 

Celem Działania Zakładu jest kształcenie młodzieży w 
intratnych zawodach oraz przekazanie wiedzy jak założyd 
i prowadzid działalnośd gospodarczą. Poza nauką zawodu 
młodzież ma szerokie możliwości rozwoju swoich 
zainteresowao ZDZ aktywnie współpracuje z 
Powiatowymi Urzędami Pracy. 
ZDZ w Lublinie jest Stowarzyszeniem Oświatowym z 
blisko 60-letnią tradycją. Swoim zasięgiem obejmuje cały 
teren województwa lubelskiego, gdzie w wielu miastach 
i miejscowościach ma swoje Oddziały i placówki. 
Podstawowymi kierunkami działalności są: 

 kształcenie w systemie kursowym 

 kształcenie w systemie szkolnym w szkołach 
dziennych, wieczorowych i zaocznych 

 praktyczna nauka zawodu w warsztatach 
szkoleniowych w rzeczywistych warunkach produkcyjnych 

Szkoły ZDZ kształcą młodzież w intratnych zawodach. Uczniowie zdobywają nie tylko umiejętności fachowe, lecz 
również otrzymują wiedzę o tym jak założyd i prowadzid własną firmę. Bogata działalnośd rekreacyjno - wychowawcza 
wyróżnia naszą szkołę z pośród innych. Duża w tym zasługa doświadczonej kadry pedagogicznej, która nie szczędzi 
czasu na zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą. Uczniowie uczestniczą w: pokazach mody, fryzur, kiermaszach 
gastronomicznych, festynach, imprezach okolicznościowych organizowanych dla społeczności lokalnej i akcjach 
charytatywnych. Szkoły umożliwiają uzyskanie zniżki przy opłatach za kursy organizowane przez ZDZ w tym za kursy na 
prawo jazdy. Szkoły współpracują z biurami pośrednictwa pracy w Wielkiej Brytanii. 
W warsztatach szkolnych uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności: 

 w pracowniach elektrotechnicznych i montażowych 

 w rzeczywistych warunkach produkcyjnych pracują przy montażu wyrobów, obsłudze obrabiarek, naprawie 
maszyn i urządzeo 

 na zakooczenie szkoły odbywają kurs spawania uzyskując Dyplom Spawacza Europejskiego 

G. Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny NZOZ Stowarzyszenia „MONAR” w Majdanie 
Kozic Dolnych – partner w działaniu 1 i 2 

Główny cel działalności ośrodka to leczenie osób 
uzależnionych oraz ich readaptacja w społeczeostwie 
poprzez terapie, której celem jest budowa 
konstruktywnego i społecznie akceptowanego systemu 
wartości. System ten ma na celu wyznaczenie życiowych 
celów i zainteresowao pacjentów, a zarazem 
przygotowad do samodzielnego powrotu w otwarte 
społeczeostwo. 
W 2003 roku 28 Poradni Profilaktyki i Terapii oraz 
Punktów Konsultacyjnych oferowało następujące usługi 
zdrowotne: poradnictwo, konsultacje, zajęcia 
psychoedukacyjne, terapię indywidualną i grupową oraz 
grupy wsparcia. Wszystkie placówki pomocy 
ambulatoryjnej oferowały pomoc osobom uzależnionym 
współ-uzależnionym, eksperymentującym z narkotykami 
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oraz osobom po odbytej terapii stacjonarnej. W 2003 roku udzielono we wszystkich placówkach ambulatoryjnych 
ogółem 65 594 porady osobom uzależnionym, 19 993 porady osobom współ-uzależnionym, 5 642 porady osobom 
eksperymentującym z narkotykami, 5 348 porad osobom, które ukooczyły terapię w ośrodkach stacjonarnych. 
Poradnie i Punkty Konsultacyjne MONAR prowadziły też poradnictwo i udzielały pomocy terapeutycznej w terenie (15 
209 porad i interwencji w terenie). Porad telefonicznych udzielono w poradniach MONAR ogółem 54 548. Na oddziały 
detoksykacyjne skierowano w 2003 r. 2782 osoby uzależnione, do ośrodków stacjonarnej terapii 2145 a do 
programów metadonowych 29 osób. 
Większośd Poradni i Punktów Konsultacyjnych była niedofinansowana, nie miała odpowiednich warunków do pracy i 
niewystarczające środki na zwiększenie zatrudnienia. 
Zapotrzebowanie na świadczenia ambulatoryjne jest znacznie większe niż możliwości, które posiadają poradnie 
monarowskie. 
W roku 2004 łącznie działało 28 placówek ambulatoryjnych, których podstawowa oferta przedstawiała się w sposób 
następujący: 

 Poradnictwo i konsultacje dla osób używających narkotyków oraz dla osób uzależnionych od narkotyków 

 Poradnictwo i konsultacje dla rodzin osób uzależnionych 

 Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób używających narkotyków, uzależnionych 

 Motywowanie i przygotowywanie pacjentów do podjęcia leczenia stacjonarnego 

 Wystawianie skierowao do oddziałów detoksykacyjnych, ośrodków leczenia i rehabilitacji 

 Konsultacje lekarskie 

 Pomoc dla osób eksperymentującym z narkotykami, osobom po skooczonej terapii, osobom 
współuzależnionym. 

Porady i konsultacje udzielane były zarówno w samych placówkach, jak też w terenie oraz telefonicznie. W roku 2004 
liczba udzielonych porad rozkładała się następująco porady udzielone w poradni (osobom uzależnionym - 64 250, 
osobom nieuzależnionym - 28 451), porady telefoniczne (osobom uzależnionym - 15 590, osobom nieuzależnionym - 
11 438), porady w terenie (osobom uzależnionym – 4131, osobom nieuzależnionym – 1592). W roku 2004 w 28 
poradniach udzielono 125 452 porady, z czego 83 971 to porady udzielone osobom uzależnionym. Ponadto wydano 2 
366 skierowao na oddziały detoksykacyjne oraz 1 620 skierowao do ośrodków leczenia i rehabilitacji. 
Większośd poradni funkcjonowała na podstawie finansowanie z kilku źródeł; najczęściej środki finansowe pochodzą z 
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani, NFZ, Poszczególnych Urzędów Miast, UNDP. Mimo to większości 
placówek doskwierały problemy finansowe, które nie pozwalały na zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników, 
poszerzenie oferty, poprawę warunków lokalowych, skomputeryzowanie placówek. Jak wynika ze statystyk 
zapotrzebowanie na świadczenia oferowane przez Poradnie i Punkty Konsultacyjne przewyższały możliwości, jakie 
posiadały nasze placówki. 
Stowarzyszenie MONAR prowadziło w 2003 roku 30 ośrodków stacjonarnych dla osób uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem to jest 1500 miejsc(w tym 5 dla dzieci i młodzieży) – wszystkie te placówki posiadają status 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i finansowane były głównie z NFZ. Praca terapeutyczna we wszystkich 
ośrodkach stacjonarnych opierała się na metodzie społeczności terapeutycznej, ale różniły się one co do stosowanych 
metod i form pracy terapeutycznej. Wszystkie miejsca w ośrodkach w roku 2003 były wykorzystane w 100 %, a w 
wielu wykorzystanie miejsc wynosiło od 120 do 150 %. Ogółem we wszystkich ośrodkach przebywało w 2003 roku 
2171 osób. Terapię ukooczyło 595 osób. W ośrodkach zatrudnionych było łącznie 315 osób – głównie pracowników 
merytorycznych. 
Wszystkie ośrodki prowadziły dodatkowe programy i zajęcia aktywności twórczej takie jak: teatr, muzykowanie, 
plastyka, fotografia, oraz różne formy edukacyjne. W wielu ośrodkach dużą wagę przywiązywało się do zajęd 
sportowych i rekreacyjnych jako alternatywnych wobec narkotyków (Marianówek, Babigoszcz, Gdaosk, Kamieo 
Rymaoski, Rożnowice). Wszystkie ośrodki zorganizowały letnie i zimowe obozy terapeutyczno – wypoczynkowe. W 
2004 r. Stowarzyszenie prowadziło działalnośd terapeutyczną w 33 ośrodkach rehabilitacyjno – readaptacyjnych, które 
pracują z osobami uzależnionymi. 7 z nich przeznaczonych jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży i pod ich kątem 
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opracowany jest tam program terapii. Wszystkie ośrodki pracują metodą społeczności terapeutycznej, a szeroki 
wachlarz propozycji jaki mają sprawia, że zaspokajają potrzeby różnych odbiorców. 
Celem, do którego dąży się w trakcie pobytu w ośrodku, jest osiągniecie całkowitej abstynencji od substancji 
psychoaktywnych. Placówki są koedukacyjne, a program rehabilitacyjny prowadzony jest w czterech różnych 
modułach czasowych: 3-6 miesięcy, 7-12 miesięcy, 12-18 miesięcy lub 12-24 miesiące. Wszystkie ośrodki oferują 
psychoterapię indywidualna oraz grupową dla osób uzależnionych, poradnictwo dla rodzin uzależnionych. 
We wszystkich ośrodkach w trakcie leczenia, istniej możliwośd podjęcia nauki szkolnej poza terenem ośrodka. W 10 
ośrodkach pacjenci mają możliwośd skorzystania z kursów zawodowych, 14 zaś oferuje swoim rezydentom leczenie 
psychiatryczne. We wszystkich ośrodkach prowadzone są programy rozwoju osobistego oraz szeroki wachlarz zajęd 
rekreacyjnych i sportowych. Zróżnicowanie programów i ich specyfika stanowi o atrakcyjności terapii w systemie 
MONAR. Ośrodki prowadzą edukację na temat chorób zakaźnych towarzyszących uzależnieniom, HIV/AIDS, przepisów 
prawa i zakresu pomocy socjalnej oraz na temat nawrotów w uzależnieniach. 
W roku 2004 w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Readaptacyjnych Stowarzyszenia MONAR leczenie podjęło 2 272 osoby, z 
czego 18% czyli 411 osób stanowiły kobiety, a 82% czyli 1861 stanowili mężczyźni. Leczenie ukooczyło 454 osoby (112 
kobiet i 342 mężczyzn). 1711 osób z różnych przyczyn przerwało leczenie. W roku 2004 w ośrodkach Rehabilitacyjno-
Readaptacyjnych Stowarzyszenia MONAR wykonano 404 524 osobodni. 
W 2003 roku podpisane zostało porozumienie między Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Stowarzyszeniem 
MONAR w rezultacie tego porozumienia w przeciągu roku 2004 większośd poradni podpisała porozumienia o 
współpracy z lokalnymi Aresztami Śledczymi i Zakładami Karnymi. Sześd poradni (Brzeg Dolny, Bydgoszcz, 
Częstochowa, Leszno, Płock, Kraków) prowadziło na terenie jednostek penitencjarnych działania związane z 
poradnictwem, konsultacjami informacją. Pracownicy 8 poradni (Brzeg Dolny, Bydgoszcz, Elbląg, Gdaosk, Lublin, 
Olsztyn, Płock, Szczecin) byli zaangażowani w prowadzenie szkoleo dla kadry ZK i AŚ. W Gdaosku, Olsztynie i 
Warszawie prowadzona była na terenie zakładów karnych terapia indywidualna bądź grupowa dla osób uzależnionych. 
Współpracę z Aresztami Śledczymi i Zakładami Karnymi podjęły również Ośrodki Rehabilitacyjne w Gdaosku, 
Kęblinach, Lipiance, Łodzi, Majdanie Kozic Dolnych, Ostrołęce, Warszawie i Zbicku. Była to głównie współpraca 
polegająca na udzielaniu konsultacji i poradnictwie oraz szkolenia kadr więziennych. W Lipiance prowadzony był 
program zapewniający ciągłośd terapii dla osób opuszczających Zakłady Karne. 
Na skutek wymagao dotyczących finansowania działalności partnerów nienależących do sektora finansów publicznych, 
NZOZ MONAR musiał wycofad się z Działania 2, ponieważ nakazano stosowanie zasady refinansowania poniesionych 
wydatków w ramach partnerstwa. Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny NZOZ Stowarzyszenia „MONAR” w 
Majdanie Kozic Dolnych nie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi do prowadzenia działao w ramach 
PIW EQUAL. Osoby z NZOZ MONAR nadal uczestniczą w pracach partnerstwa w ramach swoich instytucji 
macierzystych (kuratorzy zawodowi). 

H. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” (Oddział terenowy w Lublinie) – partner w 
działaniu 1 i 2 

"Patronat" jest organizacją non-profit, ujętą w rejestrze organizacji pożytku publicznego, z siedzibą główną w 
Warszawie - KRS 0000107241. 
W skład Stowarzyszenia Penitencjarnego "Patronat" wchodzi jedenaście organizacji oddziałowych w: Białymstoku, 
Bydgoszczy, Gdaosku (z siedzibą w Sopocie), Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Pruszkowie, Szczecinie, Warszawie, Zielonej 
Górze oraz Żorach. 
Nasza pomoc kierowana jest do: 

 rodzin osób pozbawionych wolności, 

 dzieci skazanych, 

 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 tymczasowo aresztowanych i skazanych przebywający w zakładzie karnym, 

 zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych, 

 klientów opieki sądowej, 
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 osób bezdomnych, bądź zagrożonych bezdomnością, 

 osób, które mogą uniknąd więzienia (są w trakcie postępowania procesowego). 
Celem działania Stowarzyszenia jest m.in. niesienie pomocy duchowej, materialnej i prawnej osobom pozbawionym 
wolności, zwolnionym z zakładów karnych oraz ich rodzinom, inicjowanie i uczestnictwo w zapobieganiu przestępstw, 
prowadzenie działalności mediacyjnej oraz wpływanie na humanizowanie wykonania kar. Zadaniem "Patronatu" jest 
udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pozbawionym wolności przede wszystkim bezdomnym i 
niepełnosprawnym - zwłaszcza w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich oraz aresztach śledczych - bez względu 
na ich wiek i podstawę pozbawienia wolności. Jest nim również społeczna readaptacja po zwolnieniu z zakładu a także 
pomoc rodzinom osób pozbawionych wolności. "Patronat" stawia sobie za cel podejmowanie starao o humanizację 
systemu penitencjarnego i umacnianie w nim praworządności, a także zapobieganie przestępczości. 
Podstawowymi środkami i metodami działania Patronatu są: 

 udzielanie osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom pomocy moralnej, materialnej i prawnej. 

 uczestniczenie w działalności wychowawczej, prowadzonej w zakładach, w których przebywają osoby 
pozbawione wolności, a zwłaszcza w dziedzinie kultury i oświaty; 

 odwiedzanie osób pozbawionych wolności w miejscach ich przebywania; 

 zwracanie się do kompetentnych organów w indywidualnych sprawach osób pozbawionych wolności; 

 przedkładanie właściwym organom paostwowym memoriałów, wystąpieo i wniosków w sprawie zakładów, w 
których przebywają osoby pozbawione wolności, ich potrzeb i funkcjonowania oraz opiniowanie aktów 
prawnych, związanych z materią objęta zakresem działania Patronatu; 

 sprawowanie dozoru nad skazanymi i sprawowanie opieki nad osobami zwolnionymi z zakładów; 

 indywidualne przygotowywanie poszczególnych skazanych do readaptacji w społeczeostwie po zwolnieniu z 
zakładu; 

 inicjowanie i wspieranie szczególnie ważnych dla praktyki penitencjarnej badao naukowych; 

 zgłaszanie członka Patronatu w charakterze społecznego przedstawiciela w postępowaniu sądowym i 
przedstawiciela skazanego w postępowaniu wykonawczym; 

 delegowanie swoich przedstawicieli do wykonywania zadao kontrolnych w zakładach, w których przebywają 
osoby pozbawione wolności, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie społecznej kontroli; 

 prowadzenie lub współdziałanie w utrzymywaniu schronisk dla bezdomnych, zwolnionych z zakładów, 

 współdziałanie z kuratorami sądowymi; 

 uczestnictwo w działaniach wspierających postępowanie mediacyjne. 
Na skutek wymagao dotyczących finansowania działalności partnerów nienależących do sektora finansów publicznych, 
PATRONAT musiał wycofad się z Działania 2, ponieważ nakazano stosowanie zasady refinansowania poniesionych 
wydatków w ramach partnerstwa. Działalnośd SP Patronat była prowadzona na zasadzie wolontariatu i Oddział 
terenowy w Lublinie nie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi do prowadzenia działao w ramach PIW 
EQUAL. Członkowie SP Patronat nadal uczestniczą w pracach partnerstwa w ramach swoich instytucji macierzystych 
(kuratorzy zawodowi). 

I. Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie – nie weszła w skład partnerstwa 

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie jest organizacją samorządu gospodarczego. Została założona w 1993 r. Zrzesza 
na zasadzie dobrowolności blisko 140 podmiotów gospodarczych mających swoją siedzibę na terenie województwa 
lubelskiego. Izba nie ma uprawnieo władczych i jej działalnośd nie narusza samodzielności członków, ani też nie 
ingeruje w ich sprawy wewnętrzne. Regionalna Izba Gospodarcza poprzez kontakt z firmami w regionie umożliwid 
miała przeprowadzenie badao nastawienia pracodawców do zatrudniania osób sądownie karanych oraz służyd swoją 
znajomością środowiska biznesowego do rozwiązywania problemów osób skazanych. 
Niestety, pomimo deklaracji uczestnictwa, Regionalna Izba Gospodarcza nie wzięła udziału w pracach Partnerstwa. 
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J. Współpraca z innymi instytucjami nie wchodzącymi w skład partnerstwa 

Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Wyjśd na prostą” w trakcie realizacji projektu współpracowało z wieloma osobami 
reprezentującymi instytucje, które nie wchodziły w skład partnerstwa. Przy realizacji badao w działaniu 1 
współpracowaliśmy bardzo ściśle z pracownikami naukowymi Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wspólnie opracowaliśmy i przeprowadziliśmy badania beneficjentów 
ostatecznych. Na późniejszym etapie studiów podyplomowych współpracowaliśmy z Wyższą Szkołą Ekonomii i 
Innowacji oraz pracownikami Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wszystkie te osoby uczestniczą czynnie w pracach 
partnerstwa wspierając je swoją wiedzą i doświadczeniem. 

III. Analiza sytuacji wyjściowej 

Celem projektu Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Wyjśd na prostą” jest ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy 
osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją. Projekt adresowany jest do osób skazanych prawomocnymi 
wyrokami. Wybór tej grupy jako beneficjentów projektu wynika z faktu, że sytuacja osób skazanych na rynku pracy jest 
niekorzystna z wielu powodów. Na zwykle niski poziom wykształcenia karanych, wynikający z uwarunkowao 
środowiskowych i braku pozytywnych wzorców zachowao, nakładają się ich trudności z dostosowaniem się do 
systemu szkolnego, brak nawyku podnoszenia lub zmiany kwalifikacji, brak znajomości nowych technik informacyjnych 
oraz umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania informacji o rynku pracy. Obserwowany w tej grupie brak 
aktywności i mobilności w poszukiwaniu zatrudnienia, niewielkie praktyczne możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz 
niska motywacja do dostosowywania się do zmieniających się wymogów rynku pracy w przypadku osób odbywających 
karę pozbawienia wolności wynika także z przymusowego odosobnienia. Osoby odbywające karę pozbawienia 
wolności zaliczają się do długotrwale bezrobotnych, co w przypadku młodocianych bez uprzedniego doświadczenia 
zawodowego i poszukiwanych kwalifikacji zwiększa ryzyko marginalizacji i recydywy. Wszystkie osoby karane 
podlegają nawet po zatarciu skazania specyficznej społecznej stygmatyzacji. 
W założeniach funkcjonującego w Polsce systemu wsparcia i readaptacji społecznej skazanych jest przygotowanie do 
podjęcia pracy i pomoc w jej uzyskaniu. Jest to najtrudniejszym celem do osiągnięcia z uwagi na niewystarczającą 
koordynację i współpracę służb penitencjarnych, postpenitencjarnych oraz służb zatrudnienia zorientowanych na 
swoje podstawowe zadania ustawowe (zbyt duże jak na możliwości osobowe) jak również z uwagi na bariery tkwiące 
w osobach bezrobotnych po wyrokach sądowych. Obecny system cechuje się brakiem koordynacji działao pomiędzy 
jego poszczególnymi elementami (Służbą Więzienną, Kuratorską Służbą Sądową i publicznymi służbami zatrudnienia) – 
czego najlepszym przykładem jest powtarzanie tych samych lub podobnych działao przez wszystkie służby, brak 
komunikacji między poszczególnymi ogniwami systemu albo pomijaniem niektórych działao z powodu luk w systemie. 
Oprócz wysokiego bezrobocia, innymi negatywnymi czynnikami mającymi wpływ na szczególnie trudną sytuację osób 
skazanych na rynku pracy są: bardzo nikłe umiejętności skazanych poruszania się na rynku pracy - brak aktywności, 
mobilności oraz umiejętności pozyskiwania informacji o rynku pracy (71%-55% badanych skazanych); niewystarczające 
kwalifikacje kuratorów, wychowawców i psychologów penitencjarnych w zakresie doradztwa zawodowego (64% 
badanych wie, że ma niewystarczające kwalifikacje), niedostosowanie działao publicznych służb zatrudnienia do 
potrzeb skazanych, marginalizowanie problemów byłych skazanych na rynku pracy oraz stygmatyzacja społeczna 
wynikająca z faktu skazania. 

IV. Cele Działania 1 

A. Cele Partnerstwa są następujące: 

1. Rozpoznanie barier w reintegracji zawodowej skazanych (po odbyciu kary lub w zakresie zawieszenia jej 
wykonania) i wypracowanie sposobu niwelowania tych barier w oparciu o współpracę z podmiotami mającymi wpływ 
na sytuację zawodową beneficjentów ostatecznych. 
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2. Stworzenie systemu wspomagania reintegracji zawodowej osób karanych w oparciu o służbę więzienną i 
kuratorów sądowych. 
3. Pomoc osobom karanym w uzupełnieniu edukacji i nabyciu kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności 
pozyskiwania zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Aby wyrównad szanse beneficjentów ostatecznych, którzy już z racji skazania są w oczach pracodawców mniej 
atrakcyjnymi kandydatami do pracy, Partnerstwo „Wyjśd na prostą” zamierza w oparciu o istniejące zasoby stworzyd i 
zastosowad odpowiadające potrzebom osób karanych metody aktywizacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji oraz 
strukturę wsparcia procesu ich reintegracji zawodowej. Ponadto podjęte zostaną szeroko zakrojone działania 
dotyczące kontekstu reintegracji zawodowej karanych (badania postaw pracodawców, inicjatywy społeczne 
wspomagające aktywizację zawodową) 

B. Cele cząstkowe 

W tym celu zrealizowane zostaną następujące cele cząstkowe: 
1. Zbadanie postaw pracodawców, aby ustalid sposoby zmiany negatywnego nastawienia do zatrudniania osób 
karanych, 
2. Zbudowanie systemu wzmacniania motywacji pracodawców do zatrudniania osób karanych, 
3. Zbadanie potrzeb kuratorów sądowych i służby więziennej w zakresie wspomagania reintegracji zawodowej 
osób skazanych, 
4. Opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleo i treningów dla kuratorów i służby więziennej, aby ułatwid 
im wspieranie procesu reintegracji zawodowej podopiecznych, 
5. Wprowadzenie nowych, wypracowanych w ramach projektu i przyswojonych podczas szkoleo i treningów 
narzędzi do pracy kuratorów i wychowawców więziennych, 
6. Porównanie stosowanych narzędzi i procedur z działaniami partnerów ponadnarodowych i wprowadzenie 
udoskonaleo, 
7. Przedstawienie Ministerstwu Sprawiedliwości i Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej efektów nowych 
metod pracy kuratorów i wychowawców więziennych w celu promowania i wdrażania dobrych praktyk w innych 
okręgach i zakładach karnych, 
8. Rozpowszechnienie dobrych praktyk poprzez struktury organizacji partnerskich, które mają zasięg krajowy. 

C. Przewidywane efekty projektu „Wyjśd na prostą”: 

1. Efekty po stronie beneficjentów ostatecznych (osoby skazane): 

- wzrost poczucia bezpieczeostwa i nadziei na poprawę sytuacji społeczno-zawodowej, 
- pokonanie syndromu wyuczonej bezradności beneficjentów, 
- zintegrowana aktywizacja beneficjentów od poziomu planowania systemu wsparcia ich reintegracji 
zawodowej do samodzielności w poruszaniu się na rynku pracy, 
- wypromowanie postawy aktywnej na rynku pracy („poszukiwanie pracy też jest pracą”), kształtowanie 
nawyków poszukiwania informacji, korzystania z poradnictwa i różnych form pośrednictwa zawodowego, 
- zwiększenie szans na pozyskanie zatrudnienia dzięki umiejętności poruszania się na rynku pracy, 
- zwiększenie szans na zatrudnienie dzięki podniesieniu kwalifikacji zgodnie z wymaganiami rynku pracy, 
- promowanie nowoczesnych kanałów i technologii pozyskiwania informacji i wiedzy (dostosowanie do założeo 
społeczeostwa informacyjnego), 
- kształtowanie kultury uczenia się przez całe życie. 

2. Efekty środowiskowe: 

- rozpoznanie czynników, które powstrzymują pracodawców od zatrudniania osób karanych 
- wypracowanie sposobów niwelowania tych czynników 
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- wykreowanie beneficjentów pośrednich (kuratorzy, wychowawcy penitencjarni), którzy zapewnią 
kontynuację działao aktywizacji zawodowej skazanych oraz szerszy społeczny wymiar tych działao (prowadzenie 
punktu aktywizacji zawodowej przy Stowarzyszeniu Patronat, rozpowszechnianie metodologii działao poprzez 
struktury stowarzyszenia, kontynuacja inicjatyw samokształceniowych wśród kuratorów) 
- wzrost potencjału zawodowego i efektywności osób zawodowo i społecznie zajmujących się resocjalizacją – 
poszerzenie zakresu ich działao o komponent aktywizacji zawodowej podopiecznych 
- wypromowanie w środowisku beneficjentów ostatecznych i pośrednich postaw sprzyjających rozwojowi 
społeczeostwa informacyjnego i potrzeby uczenia się przez całe życie. 
- zainicjowanie współpracy ponadsektorowej różnych instytucji i organizacji w celu rozwiązywania problemów 
utrudnionego dostępu do rynku pracy dla grup szczególnie narażonych na marginalizację. 
Wymiernym efektem projektu będzie liczba beneficjentów ostatecznych, którzy skorzystali z poradnictwa 
zawodowego, treningów aktywizujących, szkoleo zawodowych, komputerowych i przygotowujących do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Monitoring, którym beneficjenci koocowi zostaną objęci w rok po uczestnictwie w projekcie 
pozwoli na podanie precyzyjnej liczby osób, które w jego efekcie pozyskały zatrudnienie lub założyły i prowadzą 
własną działalnośd gospodarczą. Spodziewany poziom tej efektywności projektu: do 20% beneficjentów ostatecznych 
objętych różnymi formami szkoleo. 

V. Działanie 1 – zadania i ich realizacja 

W Działaniu 1 zrealizowano następujące zadania: 

A. Zbudowanie Partnerstwa na rzecz Rozwoju 

1. Identyfikacja innych potencjalnych Partnerów na szczeblu regionalnym i 
krajowym. 

PRR przeprowadziło analizę komplementariuszy projektu i ustalono, że potencjalnymi partnerami projektu powinny 
byd publiczne służby zatrudnienia – Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa lubelskiego, a zwłaszcza z 
terenu oddziaływania partnerów (ZK w Zamościu i Hrubieszowie oraz kuratorzy głównie z Lublina i okolic), jednostki 
zajmujące się resocjalizacją skazanych od strony naukowej, a zwłaszcza Wydziały Prawa i Psychologii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wystosowano zaproszenia do publicznych służb 
zatrudnienia, jednak te nie były chętne do uczestnictwa w projekcie głównie z powodu trudności formalnych (urzędy 
pracy są wyspecjalizowanymi agendami jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, a więc 
starostowie powinni byd partnerami w projekcie, co powoduje trudności związane ze zmianami budżetów, 
wymaganiami formalnymi dotyczącymi finansów, podpisywania umówi, itp.) lub zaangażowania w inne inicjatywy nie 
pozwalające uczestniczyd w tym projekcie. Odbyły się także spotkania z Prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. Piotrem Olesiem oraz z prof. dr hab. Edwardem Skrętowiczem 
Kierownikiem Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
Świadomie zrezygnowano z zapraszania Wydziału Prawa KUL, ponieważ uczestniczy on w PRR „Nowa droga dla byłych 
więźniów” poprzez swoją filię w Tomaszowie Lubelskim oraz Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS dla zachowania 
równowagi pomiędzy dwom lubelskimi uczelniami. Przedstawiciele KUL i UMCS potwierdzili swoją wolę współpracy z 
Partnerstwem. Współpraca ta materializowała się m.in. w trakcie projektowania, realizacji i opracowywania wyników 
badao. Konsultowano także założenia do strategii oraz rezultat partnerstwa pod kątem najnowszych osiągnięd 
resocjalizacji oraz organizacji wymiaru sprawiedliwości. 
Na szczeblu krajowym komplementariuszami projektu są wszystkie instytucje, które będą grupą docelową działan ia 3. 
Biorąc to pod uwagę, jak również fakt, że Partnerstwo ma zamiar pozostad partnerstwem regionalnym (wypracowanie 
i wdrożenie rezultatu na poziomie regionalnym, a następnie jego upowszechnianie i mainstreaming na poziomie 
krajowym) podjęto decyzję o nie rozszerzaniu partnerstwa poza region lubelski. 
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Wzorując się na rozwiązaniach stosowanych przez zagranicznych partnerów w partnerstwie ponadnarodowym 
zaproponowaliśmy wszystkich partnerstwom „więziennym” („Nowa droga”, „Czarna owca” i „Koalicja na rzecz 
wolności”) stworzenie NEON-PL (National Equal Offender Network), czyli sieci partnerstw zajmujących się skazanymi. 
Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź jedynie od PRR „Koalicja na rzecz wolności” – pozostałe partnerstwa nie przysłały 
żadnej odpowiedzi. W takiej sytuacji uznaliśmy, że nie ma możliwości stworzenia sieci, zwłaszcza wobec braku 
stanowiska PRR „Nowa droga”, które administrowane jest przez CZSW – instytucję, która powinna z natury byd 
najbardziej zainteresowaną resocjalizacją skazanych. Sied NEON została utworzona nominalnie przez KSW w terminie 
późniejszym, a funkcjonuje na zasadzie nieformalnej (i czasami formalnej) współpracy partnerstw. 

2. Zawiązanie się Partnerstwa na Rzecz Rozwoju 

Pomiędzy inicjatorami Projektu i dodatkowymi partnerami zawiązało się Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, w skład 
którego weszły - oprócz Fundacji "OIC Poland" - następujące instytucje: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, 
Zakłady Karne w Zamościu i Hrubieszowie, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Lublinie, Stowarzyszenie 
Penitencjarne "PATRONAT", Ośrodek Rehabilitacyjno–Readaptacyjny NZOZ MONAR, Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Lublinie; 

3. Powołanie Rady Koordynacyjnej Partnerstwa (przedstawiciel każdego z Partnerów 
z równym prawem głosu) 

4. Ustalenie zasad i regulaminu funkcjonowania Partnerstwa: 

– Precyzyjny podział zakresów odpowiedzialności i zadao Partnerów ; 
– Harmonogram realizacji działao; 
– Sposób podejmowania decyzji(konsensus); przekazywania informacji, zatwierdzania prawidłowości 
wykonania zadao, system rozliczeo finansowych i dokonywania płatności. 
– System ewaluacji całości projektu (z uwzględnieniem specyfiki Działao 1,2) 

5. Zorganizowanie spotkao roboczych Partnerstwa 

Zorganizowano spotkania Grupy Zarządzającej Partnerstwa w dniach 16 grudnia 2004 r., 2 lutego 2005 r., 16 lutego 
2005 r., 4 marca 2005 r., 28 i 29 kwietnia 2005 r., 6 maja 2005 r., 18 maja 2005 r., 1 czerwca 2005 r. i 23 czerwca 2005 
r. 

6. Uruchomienie strony internetowej Partnerstwa 

Uruchomiono stronę internetową Partnerstwa, na której znajdują się informacje ogólne na temat PIW EQUAL, 
informacje na temat projektu i partnerów w nim uczestniczących (www.oic.lublin.pl/equal/index.htm) 
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7. Przygotowanie i podpisanie Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju 

8. Opracowanie na podstawie wyników badao szczegółowego programu Działania 2: 

– harmonogram realizacji Działania 2; 
– podział zadao i zakresu obowiązków wśród Partnerów; 
– kosztorys; wskazanie ‘kamieni milowych’ oraz ‘elementów ryzyka’ realizacji Działania 2. 

9. Opracowanie wstępnych zarysów programowych i metodycznych szkoleo dla 
poszczególnych kategorii beneficjentów 

10. Wypracowanie systemu ewaluacji i monitoringu Działania 2 

11. Ewaluacja Działania 1 

12. Przygotowanie Raportu Zamknięcia Działania 1 

13. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Działania 2 
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B. Sprecyzowanie grupy docelowej beneficjentów ostatecznych i pośrednich oraz potrzeb 
szkoleniowych beneficjentów 

1. Ankietowanie (pod kątem barier w dostępie do rynku pracy oraz potrzeb 
szkoleniowych) osób osadzonych w Zakładach Karnych oraz osób znajdujących się pod 
kuratelą sądową 

2. Ankietowanie (pod kątem barier w dostępie do rynku pracy oraz potrzeb 
szkoleniowych) osób osadzonych w Zakładach Karnych oraz osób znajdujących się pod 
kuratelą sądową 

C. Analiza rynku pracy i zatrudnieniowego potencjału regionu 

1. Przygotowanie i przeprowadzenie badao 

a) Rozpoznanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy 
b) Analiza aktualnie dostępnych rozwiązao oferowanych przez publiczne służby 
zatrudnienia, wspomagających uzyskanie zatrudnienia i podjęcie samozatrudnienia przez 
osoby karane 

Opracowano trzy rodzaje ankiet 
– ankiety badającej postawy pracodawców odnośnie zatrudnienia osób skazanych – Wstępne rozpoznanie 
wśród pracodawców ich potrzeb kadrowych, wymagao dotyczących umiejętności pracowników oraz samego 
wizerunku osób karanych jako kandydatów do pracy, Rozpoznanie charakteru bodźców motywujących pracodawców 
do zatrudniania osób karanych 
– ankiety badającej potrzeby szkoleniowe wychowawców, psychologów i kuratorów pracujących z osobami 
skazanymi, 
– ankiety dotyczącej postaw osób skazanych do zatrudnienia 

c) Ankietowanie w/w grup; 
d) Opracowanie wyników przeprowadzonych ankiet 

(1) ZAKŁADY KARNE  

(a) DANE OGÓLNE 

Z 572 osób przebadanych w zakładach karnych 527 posiada bariery, w tym: 

 Barierę mobilności posiada 140 osób, co stanowi 26% przypadków 

 Barierę kwalifikacji posiada 237 osób, co stanowi 44%przypadków 

 Barierę niewiedzy o rynku pracy posiada 260 osób, co stanowi 49% przypadków 

 Barierę nieznajomości źródeł poszukiwania pracy posiada 389 osób, co stanowi 73% przypadków 

 Barierę braku autorefleksji posiada 301 osób, co stanowi 57% przypadków 
Jak wynika z powyższych danych największy odsetek badanych posiada barierę nieznajomości źródeł poszukiwania 
pracy, co może stanowid istotne utrudnienie w poruszaniu się po rynku pracy. 
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Liczności ( (ue1)

Zmienna: BARIERA MOBILNOŚCI

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=527

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

BARIERA MOBILNOŚCI

BARIERA KWALIFIKACJI

BARIERA NIEWIEDZY O RYNKU PRACY

BARIERA NIEZNAJOMOŚCI ŹRÓDEŁ INFORMACJI O PRACY

BARIERA BRAKU AUTOREFLEKSJI

Ogół

140 10,55 26,57

237 17,86 44,97

260 19,59 49,34

389 29,31 73,81

301 22,68 57,12

1327 100,00 251,80
 

Wysoki jest również odsetek osób z barierą braku autorefleksji, co przekłada się na brak wiedzy na temat własnych 
uzdolnieo, mocnych stron oraz umiejętności. Brak tak elementarnej wiedzy na temat własnej osoby znacznie ogranicza 
możliwości podjęcia pracy zgodnej z preferencjami, jakie niewątpliwie badani posiadają, ale sobie ich nie 
uświadamiają. 
U stosunkowo niewielkiej liczby badanych stwierdzono barierę mobilności, co oznacza, iż skłonni są zmieniad miejsca 
zamieszkania w poszukiwaniu pracy. 
W celach diagnostycznych poniżej zostanie przedstawiona struktura badanej grupy. 
Spośród wszystkich przebadanych tylko 28% osób miało w przeszłości stałą pracę w tym 9%prowadziła własną 
działalnośd, co może świadczyd, iż pozostała liczba osób nie posiada umiejętności społecznych do pracy na etacie lub 
prowadzenia własnej działalności. 

Histogram (ue1 94v*572c)
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Największą grupę w kategorii wiek stanowią osoby pomiędzy 22-30 lat, co ze względu na potrzeby rynku może byd 
atutem i wpływad na wzrost szans na zatrudnienie. 
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Histogram (ue1 94v*572c)
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Histogram poniżej przedstawia rozkład wykształcenia w grupie. Prawie połowa badanych posiada jedynie 
wykształcenie podstawowe, co w stopniu wysokim ogranicza szanse w konkurowaniu na rynku pracy 

Histogram (ue1 94v*572c)
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(i) SAMOOCENA 

Ogólnie samoocena skazanych jest wysoka, co w pewnych punktach wydaje się mocno nie adekwatne. Jednostki w tej 
grupie oceniają się jako osoby słabo wykształcone oraz nerwowe. Nerwowośd może byd w tym przypadku czynnikiem 
wysoko upośledzającym zdolnośd działao na rynku pracy. Negatywnie wpływa również na relacje pracownik - 
przełożony. Należy ją traktowad jako dysfunkcyjną. Badani wysoko oceniają swoją samodzielnośd, punktualnośd, 
wytrwałośd, pracowitośd. Zupełnie nieadekwatnie natomiast oceniają swoją uczciwośd, którą pomimo sytuacji w jakiej 
się znajdują oceniają bardzo wysoko (oceny na skali 1-7, 1 - ocena skrajnie negatywna, 7 ocena skrajnie pozytywna) 
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Wykres liniowy ( 1v*16c)

4,20

5,18

5,87

5,67

5,63

5,82

5,73

4,90

5,20

5,84

4,34

5,64

5,72

5,08

5,26

5,69

1,01,52,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,0

Średnia

wykształcony

doświadczony

samodzielny

lojalny

efektywny

punktualny
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integrujący się

optymista

wytrwały

zrównoważony

aktywny

pracowity

opanowany

bezkonfliktowy

uczciwy

 

(ii) ASPIRACJE 

Za podstawową wartośd i aspiracje badani uznali udane życie rodzinne, ciekawą pracę zawodową, wysokie dochody. 
Wartości, które zostały sklasyfikowane na odległych pozycjach to udział w życiu politycznym, uczestnictwo w życiu 
kulturalnym, przestrzeganie norm etycznych. Na odległej pozycji została sklasyfikowany cel osiągnięcia jak 
najwyższego wykształcenia. Taki rozkład celów życiowych świadczyd może o silnej postawie roszczeniowej oraz 
nastawieniu wyłącznie na wygodę i zysk. Wyraźna sprzecznośd pomiędzy silną chęcią uzyskiwania wysokich dochodów 
a stosunkowo niewielkim zainteresowaniem uzyskania wykształcenia. 
Postawa taka może w znaczący sposób utrudniad odnalezienie się na współczesnym rynku pracy, który promuje ludzi 
inwestujących w siebie. Zysk oraz wygodne życie jest efektem wtórnym. 
UWAGA: czym niższe wartości na wykresie tym wyżej cel życiowy umiejscowiony jest w hierarchii osób badanych. 

Wykres liniowy ( 1v*9c)
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cel życiowy: uczestnictwo w życiu kulturalnym
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(iii) POSTAWY 

Postawy wobec wartości związanych bezpośrednio z pracą są wysokie i nie wymagają korekt. Poniższy wykres 
przedstawia wycinek skali od 1-70. Występuje bardzo mała rozpiętośd wyników pomiędzy poszczególnymi 
wartościami, co świadczy o wysokich postawach wobec wszystkich przedstawionych pojęd. 

Wykres liniowy ( 1v*7c)

58,42

59,90

60,44

58,75

59,45

59,37

60,44

58,258,458,658,859,059,259,459,659,860,060,260,460,6

Średnia

pieniądze

odpowiedzialność

nauka

przyszłość

obowiązek

spełnienie

bezpieczeństwo

 
Poniższa tabela przedstawia trudności, jakie według badanych najbardziej utrudniają im znalezienie pracy. Przy 
odczytywaniu danych najefektywniej jest posługiwad się wartościami procentowymi podanymi w trzeciej kolumnie 
nazwanej „procent przypadków” 
Najwięcej, bo aż 66% przypadków uważa, że brak wykształcenia jest czynnikiem najbardziej utrudniającym prace; 65% 
twierdzi, że jest to negatywne nastawienie, co w perspektywie tworzenia szkoleo i warsztatów jest bardzo istotną 
informacją. Znamienny jest fakt, iż „negatywne nastawienie” podawane było przez badanych częściej niż „brak 
umiejętności „czy „brak uprawnieo”. 

Liczności ( (ue1)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=571

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

380 15,54 66,55

189 7,73 33,10

258 10,55 45,18

372 15,21 65,15

206 8,42 36,08

50 2,04 8,76

96 3,92 16,81

231 9,44 40,46

135 5,52 23,64

115 4,70 20,14

172 7,03 30,12

220 8,99 38,53

22 0,90 3,85

2446 100,00 428,37
 

(iv) ZAPOTRZEBOWANIE NA KURSY 
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46% badanych uważa, że kurs komputerowy zwiększa ich szanse na znalezienie pracy. 
43% chciałoby odbyd kurs języka angielskiego 
42% zgłasza zapotrzebowanie na kursy budowlane 

Liczności ( (ue1)

Zmienna: kurs komputerowy

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=563

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

kurs komputerowy

kurs języka angielskiego

kurs języka niemieckiego

inny kurs językowy

kurs prawa jazdy

kursy budowlane

kursy usługowe i rzemieślnicze

kursy transportowe

kursy przemysłowe

kursy administracyjne

inne kursy 1

inne kursy 2

Ogół

264 15,22 46,89

243 14,01 43,16

128 7,38 22,74

82 4,73 14,56

225 12,98 39,96

242 13,96 42,98

86 4,96 15,28

172 9,92 30,55

98 5,65 17,41

120 6,92 21,31

53 3,06 9,41

21 1,21 3,73

1734 100,00 307,99
 

(v) ZAWODY 

Tabela poniżej przedstawia zawody wybierane przez badanych. Pomimo możliwości wpisania własnej propozycji, 
ankietowani wybierali głównie popularne zawody. I tak: 
34%-murarz, tynkarz 
24%-mechanik 
23%-kierowca 
20%-kucharz 
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Liczności ( (ue1)

Zmienna: jaki zawód widzi 1

(Zmienna z wielokrotnymi odpowiedziami)

N=546

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

murarz/tynkarz

elektryk

cukiernik

mechanik

przedstawiciel handlowy

brukarz

ślusarz

ogrodnik

pilarz/drwal

informatyk

malarz

kucharz

piekarz

spawacz

operator wózków widłowych

stolarz

lakiernik

rzeźnik

kierowca

inne

Ogół

190 16,61 34,80

42 3,67 7,69

25 2,19 4,58

133 11,63 24,36

67 5,86 12,27

52 4,55 9,52

47 4,11 8,61

43 3,76 7,88

28 2,45 5,13

49 4,28 8,97

110 9,62 20,15

56 4,90 10,26

17 1,49 3,11

19 1,66 3,48

49 4,28 8,97

40 3,50 7,33

24 2,10 4,40

12 1,05 2,20

129 11,28 23,63

12 1,05 2,20

1144 100,00 209,52  

(b) BARIERA MOBILNOŚCI 

Osoby dotknięte barierą mobilności to ludzie młodzi w wieku 17-30 lat, nieposiadający rodziny. Są głównie 
mieszkaocami wsi. Nie mają doświadczenia w legalnej pracy. Bariera ta silnie wiąże się z niskim wykształceniem. 

(i) SAMOOCENA 

Osoby z barierą mobilności bardzo nisko oceniają swoje wykształcenie. Oceniają się jako osoby nerwowe i 
wybuchowe. Szczególnie ostatnie dwie średnie wartości były bardzo niskie. 
Test istotności statystycznej wykazał, że samoocena w grupie osób z barierą mobilności jest niższa niż samoocena w 
grupie osób, u których bariery nie stwierdzono. Dotyczy to cech: pracowitośd, zrównoważenie, opanowanie. Test 
wykazał, że różnica jest istotna a więc niska samoocena może mied związek z utrzymywaniem się tej bariery. 
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Wykres liniowy ( 1v*16c)

4,20

5,39

5,96

5,68

5,59

5,77

5,51

4,99

4,96

5,68

3,73

5,63

5,47

4,76

5,14

5,74

3,63,84,04,24,44,64,85,05,25,45,65,86,06,2

Średnia

wykształcony

doświadczony

samodzielny

lojalny

efektywny

punktualny

dyspozycyjny

integrujący się

optymista

wytrwały

zrównoważony

aktywny

pracowity

opanowany

bezkonfliktowy

uczciwy

 

(ii) UTRUDNIENIA 

Za największe utrudnienie grupa ta uznaje brak wykształcenia oraz negatywne nastawienie. 
Liczności ( (ue1)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=139

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

86 15,30 61,87

44 7,83 31,65

55 9,79 39,57

81 14,41 58,27

50 8,90 35,97

11 1,96 7,91

27 4,80 19,42

59 10,50 42,45

32 5,69 23,02

28 4,98 20,14

37 6,58 26,62

49 8,72 35,25

3 0,53 2,16

562 100,00 404,32  

(iii) BARIERA KWALIFIKACJI 

Osoby z barierą kwalifikacji to głównie osoby będący mieszkaocami wsi lub małych miasteczek, o bardzo niskim 
wykształceniu. Bez doświadczeo w legalnej pracy. Nieposiadający rodziny. W wieku 17-40 lat 

(iv) SAMOOCENA 

Badani w tej grupie oceniali się jako osoby bardzo słabo wykształcone, z małym doświadczeniem, słabo 
współpracujące z grupą, nerwowe, wybuchowe. 
Test istotności wykazał, że samoocena osób z barierą kwalifikacji jest niższa od samooceny osób nieposiadających 
bariery. Różnica jest istotna statystycznie. 
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Wykres liniowy ( 1v*16c)

3,69

4,85

5,77

5,56

5,48

5,63

5,56

4,64

5,04

5,64

4,04

5,51

5,55

4,82

4,97

5,52

3,63,84,04,24,44,64,85,05,25,45,65,86,0

Średnia

wykształcony

doświadczony

samodzielny

lojalny

efektywny

punktualny

dyspozycyjny

integrujący się

optymista

wytrwały

zrównoważony

aktywny

pracowity

opanowany

bezkonfliktowy

uczciwy

 

(v) UTRUDNIENIA 

Za utrudnienia grupa ta uznaje przede wszystkim brak formalnego wykształcenia, uprawnieo i umiejętności. Aż 60% 
badanych za utrudnienie podaje negatywne nastawienie. 

Liczności ( (ue1)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=237

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

178 16,68 75,11

86 8,06 36,29

122 11,43 51,48

143 13,40 60,34

88 8,25 37,13

18 1,69 7,59

42 3,94 17,72

103 9,65 43,46

57 5,34 24,05

47 4,40 19,83

83 7,78 35,02

93 8,72 39,24

7 0,66 2,95

1067 100,00 450,21
 

(c) BARIERA NIEWIEDZY O RYNKU PRACY 

Wiek osób ze stwierdzoną barierą niewiedzy o rynku pracy to przedział od 17 do 40 lat, znaczna większośd 33% to 
mieszkaocy wsi, ponad połowa badanych posiada wyłącznie wykształcenie podstawowe, 75% badanych nie ma 
żadnych doświadczeo z legalną pracą. 

(i) SAMOOCENA 

Badani w tej grupie oceniali się jako osoby bardzo słabo wykształcone, nerwowe. Ocenili się również jako osoby słabo 
integrujące się z grupą (samotnicy), raczej pesymiści, wybuchowi. 
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Test istotności statystycznej wykazał, iż w tym przypadku nie zachodzi istotna różnica w samoocenie osób z barierą 
niewiedzy o rynku pracy a osobami bez tej bariery. Można więc wnioskowad, że samoocena nie jest czynnikiem 
utrzymującym trwanie bariery. 

Wykres liniowy ( 1v*16c)

4,12

5,22

5,92

5,67

5,57

5,88

5,67

4,88

5,11

5,91

4,19

5,68

5,62

5,06

5,23

5,58

4,04,24,44,64,85,05,25,45,65,86,0

Średnia

wykształcony

doświadczony

samodzielny

lojalny

efektywny

punktualny

dyspozycyjny

integrujący się

optymista

wytrwały

zrównoważony

aktywny

pracowity

opanowany

bezkonfliktowy

uczciwy

 

(ii) UTRUDNIENIA 

Za najpoważniejsze utrudnienie badani podają brak wykształcenia 66%, brak uprawnieo 46% 
Liczności ( (ue1)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=260

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

173 15,59 66,54

82 7,39 31,54

121 10,90 46,54

162 14,59 62,31

91 8,20 35,00

25 2,25 9,62

53 4,77 20,38

105 9,46 40,38

59 5,32 22,69

54 4,86 20,77

79 7,12 30,38

98 8,83 37,69

8 0,72 3,08

1110 100,00 426,92
 

(d) BARIERA NIEZNAJOMOŚCI ŹRÓDEŁ WIEDZY O PRACY 

Osoby z tą barierą to osoby w wieku17-40 lat, głównie mieszkaocy wsi, niemający doświadczenia w legalnej pracy, 
dominuje wykształcenie podstawowe i zawodowe. 

(i) SAMOOCENA 
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Badani oceniają się jako osoby słabo wykształcone, nie integrujące się z grupą, nerwowe i wybuchowe. Test istotności 
statystycznej wykazuje, że osoby z barierą mają znacznie niższą samoocenę od osób, u których nie stwierdzono 
bariery. Odnosi się to szczególnie do takich pojęd jak lojalny efektywny, punktualny, dyspozycyjny, pracowity, uczciwy 

Wykres liniowy ( 1v*16c)

4,17

5,14

5,88

5,55

5,50

5,73

5,62

4,78

5,05

5,77

4,27

5,55

5,57

5,00

5,25

5,60

4,04,24,44,64,85,05,25,45,65,86,0

Średnia

wykształcony

doświadczony

samodzielny

lojalny

efektywny

punktualny

dyspozycyjny

integrujący się

optymista

wytrwały

zrównoważony

aktywny

pracowity

opanowany

bezkonfliktowy

uczciwy

 

(ii) UTRUDNIENIA 

Liczności ( (ue1)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=388

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

258 16,69 66,49

123 7,96 31,70

169 10,93 43,56

231 14,94 59,54

137 8,86 35,31

28 1,81 7,22

60 3,88 15,46

149 9,64 38,40

79 5,11 20,36

63 4,08 16,24

107 6,92 27,58

131 8,47 33,76

11 0,71 2,84

1546 100,00 398,45
 

(e) BARIERA BRAKU AUTOREFLEKSJI 

Wiek osób z tą barierą to 17-40 lat, większośd pochodzi ze wsi, 73% badanych nie ma doświadczenia w legalnej stałej 
pracy, ponad połowa posiada wyłącznie wykształcenie podstawowe. 

(i) SAMOOCENA 
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Tak jak w poprzednich barierach badani określają siebie jako osoby bardzo słabo wykształcone, nie współpracujące z 
grupą, nerwowych i wybuchowych. 
Test istotności statystycznej wykazał, iż samoocena osób z barierą jest niższa od samooceny jednostek 
nieposiadających bariery braku autorefleksji. 

Wykres liniowy ( 1v*16c)

3,99

5,06

5,76

5,54

5,48

5,71

5,59

4,76

5,11

5,72

4,34

5,54

5,54

4,98

5,19

5,62

3,84,04,24,44,64,85,05,25,45,65,86,0

Średnia

wykształcony

doświadczony

samodzielny

lojalny

efektywny

punktualny

dyspozycyjny

integrujący się

optymista

wytrwały

zrównoważony

aktywny

pracowity

opanowany

bezkonfliktowy

uczciwy

 

(ii) UTRUDNIENIA 

Liczności ( (ue1)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=300

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

201 15,95 67,00

100 7,94 33,33

132 10,48 44,00

197 15,63 65,67

98 7,78 32,67

25 1,98 8,33

47 3,73 15,67

123 9,76 41,00

67 5,32 22,33

61 4,84 20,33

87 6,90 29,00

113 8,97 37,67

9 0,71 3,00

1260 100,00 420,00
 

(f) WNIOSKI 

Badania diagnostyczne kwestionariuszowe potwierdziły występowanie wyżej wymienionych barier w stopniu 
wysokim. 
Powyższa analiza wskazuje, iż bariery skupiają badani o podobnych cechach. Podana charakterystyka umożliwia 
opracowanie działao skierowanych na likwidację poszczególnych barier. Działania powinny byd wielokierunkowe, i 
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dotyczyd wszystkich wymienionych wyżej aspektów. To jest: podniesienie kwalifikacji, zmiana negatywnego 
nastawienia do pracy, tam gdzie jest to konieczne podniesienie samooceny. 

(2) POD NADZOREM KURATORA 

(a) Ogólne dane 

Badania kwestionariuszowe potwierdziły istnienie następujących barier(patrz: licznośd, procent przypadków) 
Przebadanych zostało 603 osób, z czego580 osób posiadało bariery. 

Liczności ( (ue3prim)

Zmienna: BARIERA MOBILNOŚCI

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=580

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

BARIERA MOBILNOŚCI

BARIERA KWALIFIKACJI

BARIERA NIEWIEDZY O RYNKU PRACY

BARIERA NIEZNAJOMOŚCI ŹRÓDEŁ INFORMACJI O PRACY

BARIERA BRAKU AUTOREFLEKSJI

Ogół

231 13,81 39,83

305 18,23 52,59

330 19,73 56,90

426 25,46 73,45

381 22,77 65,69

1673 100,00 288,45
 

Najczęściej występującą barierą okazała się nieznajomośd źródeł informacji o pracy, która występuje u 73% badanych, 
oraz bariera braku autorefleksji- 65% badanych. Najmniejszy odsetek posiada barierę mobilności – 39% 

(i) DANE DEMOGRAFICZNE 

39% posiada wykształcenie zawodowe 
38% posiada wykształcenie podstawowe 

Histogram (ue3prim 94v*603c)
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56% pracowała wyłącznie dorywczo 
24% nie pracowała 
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Histogram (ue3prim 94v*603c)
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42% to mieszkaocy miast powyżej 100 tys. 
24% mieszkaocy wsi 
21% mieszkaocy miast 11-50tyś 

Histogram (ue3prim 94v*603c)
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42% jest w wieku 22-30 
27% jest w wieku 17-21 
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Histogram (ue3prim 94v*603c)
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(ii) SAMOOCENA 

Ocena dokonana jest na skali od 1-7 jeden to skrajnie negatywna ocena, 7 ocena skrajnie pozytywna. 
Jednostki w tej grupie oceniają się jako osoby słabo wykształcone, nerwowe. 
Wysoko natomiast oceniają swoją uczciwośd, co wydaje się nie adekwatne do ich sytuacji życiowej. 

Wykres liniowy ( 1v*16c)

3,87

4,72

5,34

5,71

5,40

5,64

5,75

5,18

4,99

5,49

3,89

5,41

5,52

4,83

4,94

5,94

1,01,52,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,0

Średnia

wykształcony

doświadczony

samodzielny

lojalny

efektywny

punktualny

dyspozycyjny

integrujący się

optymista

wytrwały

zrównoważony

aktywny

pracowity

opanowany

bezkonfliktowy

uczciwy

 

(iii) ASPIRACJE: 

Za podstawowe cele życiowe badani uznają udane życie rodzinne, uzyskanie ciekawej pracy, wygodne życie. Nie wiążą 
jednak tego z rozwojem osobistym, oraz przestrzeganiem norm. Brak potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym. 
UWAGA: czym niższe wartości na wykresie tym wyżej pojęcie w hierarchii wartości 



 

 

 
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Wyjśd na prostą” 

EQUAL Community Initiative 
Development Partnership „Freedom for Employment” 

 

 

38 

Lider Partnerstwa Partnership Lider 
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC Poland” 
Polish Foundation of Opportunity Industrialization 

Centers „OIC Poland” 
ul. Mełgiewska 7-9; 20-952 Lublin; Poland 

www.oic.lublin.pl 
+48 (81) 749 17 70  +48 (81) 749 32 13 

e-mail: equal@oic.lublin.pl 
 

Wykres liniowy ( 1v*9c)

3,43

4,84

4,02

4,03

4,39

6,61

5,40

5,89

6,39

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Średnia

cel życiowy: udane życie rodzinne

cel życiowy: jak najwyższe wykształcenie

cel życiowy: ciekawa praca zawodowa

cel życiowy: wysokie dochody

cel życiowy: wygodne życie

cel życiowy: udział w polityce

cel życiowy: rozwój hobby

cel życiowy: przestrzeganie norm etycznych

cel życiowy: uczestnictwo w życiu kulturalnym

 

(iv) POSTAWY 

Postawy oceniane na skali od 1-70 
Wszystkie mieszczą się w przedziale wysokie. 
Nie ma potrzeby wprowadzania korekt. 

Wykres liniowy ( 1v*7c)

56,72

58,81

58,78

56,76

57,64

56,54

59,14

56,456,656,857,057,257,457,657,858,058,258,458,658,859,059,259,4

Średnia

pieniądze

odpowiedzialność

nauka

przyszłość

obowiązek

spełnienie

bezpieczeństwo

 

(v) UTRUDNIENIA 

Utrudnienia w podjęciu pracy zgłaszane przez badanych przebywających pod nadzorem kuratora. 
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Liczności ( (ue3prim)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=599

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

413 17,37 68,95

221 9,30 36,89

304 12,79 50,75

258 10,85 43,07

112 4,71 18,70

47 1,98 7,85

85 3,58 14,19

212 8,92 35,39

117 4,92 19,53

118 4,96 19,70

148 6,23 24,71

319 13,42 53,26

23 0,97 3,84

2377 100,00 396,83  

(vi) Zapotrzebowanie na kursy 

55% kurs prawa jazdy 
42% kursy budowlane 
34% kurs komputerowy 
33% kurs j. angielskiego 

Liczności ( (ue3prim)

Zmienna: kurs komputerowy

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=600

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

kurs komputerowy

kurs języka angielskiego

kurs języka niemieckiego

inny kurs językowy

kurs prawa jazdy

kursy budowlane

kursy usługowe i rzemieślnicze

kursy transportowe

kursy przemysłowe

kursy administracyjne

inne kursy 1

inne kursy 2

Ogół

207 11,94 34,50

201 11,60 33,50

86 4,96 14,33

64 3,69 10,67

334 19,27 55,67

255 14,71 42,50

91 5,25 15,17

202 11,66 33,67

142 8,19 23,67

105 6,06 17,50

29 1,67 4,83

17 0,98 2,83

1733 100,00 288,83
 

(vii) Wybierane zawody: 

30% murarz 
23% mechanik 
21% malarz 
21% kierowca 
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Liczności ( (ue3prim)

Zmienna: jaki zawód widzi 1

(Zmienna z wielokrotnymi odpowiedziami)

N=600

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

murarz/tynkarz

elektryk

cukiernik

mechanik

przedstawiciel handlowy

brukarz

ślusarz

ogrodnik

pilarz/drwal

informatyk

malarz

kucharz

piekarz

spawacz

operator wózków widłowych

stolarz

lakiernik

rzeźnik

kierowca

inne

Ogół

182 14,21 30,33

55 4,29 9,17

29 2,26 4,83

141 11,01 23,50

67 5,23 11,17

104 8,12 17,33

44 3,43 7,33

34 2,65 5,67

16 1,25 2,67

53 4,14 8,83

130 10,15 21,67

50 3,90 8,33

22 1,72 3,67

42 3,28 7,00

70 5,46 11,67

38 2,97 6,33

19 1,48 3,17

5 0,39 0,83

131 10,23 21,83

49 3,83 8,17

1281 100,00 213,50  

(b) BARIERA MOBILNOŚCI 

43% badanych posiada wykształcenie zawodowe 
36% wykształcenie podstawowe 

Histogram (ue3prim 94v*603c)
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54% pracowało wyłącznie dorywczo 
27% nie pracowało 



 

 

 
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Wyjśd na prostą” 

EQUAL Community Initiative 
Development Partnership „Freedom for Employment” 

 

 

41 

Lider Partnerstwa Partnership Lider 
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC Poland” 
Polish Foundation of Opportunity Industrialization 

Centers „OIC Poland” 
ul. Mełgiewska 7-9; 20-952 Lublin; Poland 

www.oic.lublin.pl 
+48 (81) 749 17 70  +48 (81) 749 32 13 

e-mail: equal@oic.lublin.pl 
 

Histogram (ue3prim 94v*603c)
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48% mieszka w miastach powyżej 100 tys. 
19% mieszka w miastach 11-50tyś 

Histogram (ue3prim 94v*603c)
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39% jest w wieku 22-30lat 
29% w wieku 17-21lat 
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Histogram (ue3prim 94v*603c)
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(i) SAMOOCENA 

Jednostki z barierą mobilności oceniają się jako osoby słabo wykształcone, nerwowe(dane znacznie poniżej średniej  
Test istotności statystycznej wykazał, że osoby z barierą mobilności mają niższą samoocenę odnośnie swojego, 
doświadczenia, samodzielności, efektywności. Różnica ta jest istotna statystycznie. Czyli może byd jednym z czynników 
utrzymujących trwanie bariery. 

Wykres liniowy ( 1v*16c)
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(ii) UTRUDNIENIA 

Utrudnienia, jakie zgłaszali badani w podjęciu pracy 
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Liczności ( (ue3prim)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=228

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

149 17,67 65,35

78 9,25 34,21

105 12,46 46,05

99 11,74 43,42

44 5,22 19,30

15 1,78 6,58

26 3,08 11,40

76 9,02 33,33

35 4,15 15,35

37 4,39 16,23

49 5,81 21,49

125 14,83 54,82

5 0,59 2,19

843 100,00 369,74
 

(c) BARIERA KWALIFIKACJI 

47% ma wykształcenie podstawowe 
37% ma wykształcenie zawodowe 

Histogram (ue3prim 94v*603c)
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58% pracowało wyłącznie dorywczo 
26% nie pracowało 
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Histogram (ue3prim 94v*603c)
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37% to mieszkaocy miast powyżej 100 tys. 
30% to mieszkaocy wsi 

Histogram (ue3prim 94v*603c)
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39% to osoby w wieku 21-30 lat 
31% to osoby w wieku 17-21lat 
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Histogram (ue3prim 94v*603c)
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(i) SAMOOCENA 

Badani oceniają się jako osoby słabo wykształcone, nerwowe. Test istotności statystycznej wykazał, że osoby z tą 
barierą mają niższą samoocenę odnośnie, wykształcenia, doświadczenia, lojalności, opanowania, od osób 
nieposiadających bariery. Różnica jest istotna statystycznie, co może mied wpływ na utrzymywanie się bariery. 

Wykres liniowy ( 1v*16c)
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(ii) UTRUDNIENIA 

Utrudnienia podjęciu pracy zgłaszane przez osoby z barierą kwalifikacji 
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Liczności ( (ue3prim)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=303

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

219 19,95 72,28

110 10,02 36,30

148 13,48 48,84

122 11,11 40,26

50 4,55 16,50

15 1,37 4,95

38 3,46 12,54

87 7,92 28,71

42 3,83 13,86

46 4,19 15,18

65 5,92 21,45

148 13,48 48,84

8 0,73 2,64

1098 100,00 362,38
 

(d) BARIERA NIEWIEDZY O RYNKU PRACY 

45% posiada wykształcenie podstawowe 
37% wykształcenie zawodowe 

Histogram (ue3prim 94v*603c)
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54% pracowała wyłącznie dorywczo 
29% nie pracowała 
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Histogram (ue3prim 94v*603c)
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44% mieszka w miastach powyżej 100 tyś 

Histogram (ue3prim 94v*603c)
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43% jest w wieku 22-30 lat 
30% jest w wieku 17-21 lat 
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Histogram (ue3prim 94v*603c)
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(i) SAMOOCENA 

Jednostki z tej grupy określają się jako słabo wykształcone oraz nerwowe. Test istotności statystycznej wykazał, że 
osoby z tą barierą niżej oceniają swoje doświadczenie, optymizm, aktywnośd niż osoby nieposiadające tej bariery. 

Wykres liniowy ( 1v*16c)
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(ii) UTRUDNIENIA 
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Liczności ( (ue3prim)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=329

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

233 18,46 70,82

116 9,19 35,26

169 13,39 51,37

135 10,70 41,03

61 4,83 18,54

19 1,51 5,78

41 3,25 12,46

111 8,80 33,74

54 4,28 16,41

60 4,75 18,24

86 6,81 26,14

167 13,23 50,76

10 0,79 3,04

1262 100,00 383,59
 

(e) BARIERA NIEZNAJOMOŚCI ŹRÓDEŁ INFORMACJI O PRACY 

41% posiada wykształcenie podstawowe 
40% posiada wykształcenie zawodowe 

Histogram (ue3prim 94v*603c)
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53% pracowało wyłącznie dorywczo 
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Histogram (ue3prim 94v*603c)
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41% mieszka w miastach powyżej 100 tys. 

Histogram (ue3prim 94v*603c)
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42% jest w wieku 21-30lat 
27% jest w wieku 17-21lat 
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Histogram (ue3prim 94v*603c)
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(i) SAMOOCENA 

Wykres liniowy ( 1v*16c)
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(ii) UTRUDNIENIA 



 

 

 
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Wyjśd na prostą” 

EQUAL Community Initiative 
Development Partnership „Freedom for Employment” 

 

 

52 

Lider Partnerstwa Partnership Lider 
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC Poland” 
Polish Foundation of Opportunity Industrialization 

Centers „OIC Poland” 
ul. Mełgiewska 7-9; 20-952 Lublin; Poland 

www.oic.lublin.pl 
+48 (81) 749 17 70  +48 (81) 749 32 13 

e-mail: equal@oic.lublin.pl 
 

Liczności ( (ue3prim)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=423

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

289 18,41 68,32

153 9,75 36,17

210 13,38 49,65

179 11,40 42,32

74 4,71 17,49

22 1,40 5,20

51 3,25 12,06

132 8,41 31,21

61 3,89 14,42

69 4,39 16,31

104 6,62 24,59

213 13,57 50,35

13 0,83 3,07

1570 100,00 371,16
 

(f) BARIERA BRAKU AUTOREFLEKSJI 

41% posiada wykształcenie podstawowe 
40% posiada wykształcenie zawodowe 

Histogram (ue3prim 94v*603c)
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59% pracowało wyłącznie dorywczo 
24% nie pracowało 
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Histogram (ue3prim 94v*603c)
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41% pochodzi z miast powyżej 100 tys. 

Histogram (ue3prim 94v*603c)
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43% jest w wieku 22-30 lat 
26% jest w wieku 17-21 lat 
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Histogram (ue3prim 94v*603c)
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(i) SAMOOCENA 

Badani określają się jako osoby słabo wykształcone i nerwowe 
Wykres liniowy ( 1v*16c)

3,67

4,47

5,21

5,61

5,28

5,54

5,64

5,05

4,86

5,34

3,91

5,28

5,35

4,74

4,84

5,90

3,43,63,84,04,24,44,64,85,05,25,45,65,86,0
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(ii) UTRUDNIENIA 
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Liczności ( (ue3prim)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=379

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

264 18,33 69,66

151 10,49 39,84

188 13,06 49,60

158 10,97 41,69

69 4,79 18,21

26 1,81 6,86

45 3,13 11,87

122 8,47 32,19

57 3,96 15,04

61 4,24 16,09

87 6,04 22,96

205 14,24 54,09

7 0,49 1,85

1440 100,00 379,95  
(3) OŚRODKI READAPTACYJNE 

(a) Dane ogólne 

Badania kwestionariuszowe wykazały następujące bariery: 
Przebadano 257 osób, z czego 236 osób posiadało bariery. 

Liczności ( (ue2p)

Zmienna: BARIERA MOBILNOŚCI

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=236

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

BARIERA MOBILNOŚCI

BARIERA KWALIFIKACJI

BARIERA NIEWIEDZY O RYNKU PRACY

BARIERA NIEZNAJOMOŚCI ŹRÓDEŁ INFORMACJI O PRACY

BARIERA BRAKU AUTOREFLEKSJI

Ogół

70 12,59 29,66

122 21,94 51,69

106 19,06 44,92

141 25,36 59,75

117 21,04 49,58

556 100,00 235,59  
Najwięcej badanych zgłaszało barierę nieznajomości źródeł poszukiwania pracy 59%, co stanowi 141 osób. 
Barierę kwalifikacji zgłosiło 51%, co stanowi 122 osoby 
U stosunkowo najmniejszej liczby osób wykryto barierę mobilności 29%, co stanowi 70 osób 

(i) DANE SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE 

Bardzo duża grupa osób z wykształceniem podstawowym. Mimo to struktura bardziej korzystna niż w przypadku 
zakładów karnych. 
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Histogram (ue2p 94v*257c)
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Histogram (ue2p 94v*257c)
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Rozkład ze względu na wiek, najliczniejsza grupa osób w wieku 21-30 lat, co może byd korzystne. Wiek ten pokrywa się 
z zapotrzebowaniem ranku pracy. 
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Histogram (ue2p 94v*257c)
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Rozkład ze względu na miejsce zamieszkania 

Histogram (ue2p 94v*257c)
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(ii) SAMOOCENA 

Osoby w tej grupie najczęściej oceniały się jako osoby słabo wykształcone co pokrywa się z danymi demograficznymi. 
W niewielkim stopniu doświadczone. Raczej stroniące od ludzi(samotnicy), słabo współpracujące z grupą, co może 
mied istotne znaczenie na ich późniejsze zatrudnienie. 
Badani określali się jako osoby nerwowe i wybuchowe co pokrywa się również z wynikami z grupy ”zakłady karne” 
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Wykres liniowy ( 1v*16c)

3,90

4,74

4,91

5,48

5,28

5,62

5,70

4,89

5,22

5,15
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4,81
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1,01,52,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,0
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(iii) ASPIRACJE 

Za podstawowy cel życiowy badani wskazywali zapewnienie sobie udanego życia rodzinnego, ciekawą pracę 
zawodową, jak najwyższe wykształcenie. Częste wskazywanie za cel osiągnięcia wysokiego wykształcenia świadczy o 
bardziej realistycznych postawach wobec życia. Przez badanych wykształcenie zostało sklasyfikowane wyżej od 
wysokich dochodów. Znacznie częściej badani wskazywali również rozwój własnych zainteresowao. Za mało ważne 
badani uznają natomiast przestrzeganie norm etycznych i uczestnictwo w życiu kulturalnym. 
Uwaga: czym niższe wartości na wykresie tym wyżej pozycja w hierarchii celów 

Wykres liniowy ( 1v*9c)

4,21

4,53

4,31

4,73

4,67

6,46

4,80

5,59

5,80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Średnia

cel życiowy: udane życie rodzinne

cel życiowy: jak najwyższe wykształcenie

cel życiowy: ciekawa praca zawodowa

cel życiowy: wysokie dochody

cel życiowy: wygodne życie

cel życiowy: udział w polityce

cel życiowy: rozwój hobby

cel życiowy: przestrzeganie norm etycznych

cel życiowy: uczestnictwo w życiu kulturalnym

 

(iv) POSTAWY 

Postawy zmierzone zostały na skali od 1 do 70 i wszystkie mieszczą się w przedziale „wysokie” 
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Stosunkowo najbardziej negatywnie badani odnosili się do pojęcia pieniądze, które określali jako brudne, niegodne, 
fałszywe 

Wykres liniowy ( 1v*7c)

54,00

58,36

57,21

56,60

56,14

56,19

57,52

53,554,054,555,055,556,056,557,057,558,058,559,0

Średnia

pieniądze

odpowiedzialność

nauka

przyszłość

obowiązek

spełnienie

bezpieczeństwo

 

(v) UTRUDNIENIA 

Badani najczęściej wskazywali na brak odpowiedniego wykształcenia 77%, brak umiejętności 46%, oraz brak 
uprawnieo. Stosunkowo niewielka grupa osób wskazała na negatywne nastawienie, co świadczy o wyższych 
postawach badanych wobec pracy niż w analogicznej grupie ”zakłady karne” 

Liczności ( (ue2p)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=251

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

194 17,83 77,29

117 10,75 46,61

130 11,95 51,79

67 6,16 26,69

41 3,77 16,33

39 3,58 15,54

45 4,14 17,93

100 9,19 39,84

79 7,26 31,47

69 6,34 27,49

83 7,63 33,07

108 9,93 43,03

16 1,47 6,37

1088 100,00 433,47  

(vi) ZAPOTRZEBOWANIE NA KURSY 

Poniższe tabele przedstawiają zapotrzebowanie na kursy jakie zgłaszali badani. 
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Liczności ( (ue2p)

Zmienna: kurs komputerowy

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=253

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

kurs komputerowy

kurs języka angielskiego

kurs języka niemieckiego

inny kurs językowy

kurs prawa jazdy

kursy budowlane

kursy usługowe i rzemieślnicze

kursy transportowe

kursy przemysłowe

kursy administracyjne

inne kursy 1

inne kursy 2

Ogół

116 13,21 45,85

152 17,31 60,08

59 6,72 23,32

34 3,87 13,44

147 16,74 58,10

60 6,83 23,72

42 4,78 16,60

64 7,29 25,30

52 5,92 20,55

76 8,66 30,04

57 6,49 22,53

19 2,16 7,51

878 100,00 347,04
 

(vii) WYBIERANE PRZEZ BADANYCH ZAWODY 

W grupie tej występuje znacznie większe zróżnicowanie pod względem zawodów. 
Liczności ( (ue2p)

Zmienna: jaki zawód widzi 1

(Zmienna z wielokrotnymi odpowiedziami)

N=234

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

murarz/tynkarz

elektryk

cukiernik

mechanik

przedstawiciel handlowy

brukarz

ślusarz

ogrodnik

pilarz/drwal

informatyk

malarz

kucharz

piekarz

spawacz

operator wózków widłowych

stolarz

lakiernik

kierowca

inne

Ogół

48 10,26 20,51

18 3,85 7,69

30 6,41 12,82

27 5,77 11,54

56 11,97 23,93

15 3,21 6,41

12 2,56 5,13

15 3,21 6,41

15 3,21 6,41

34 7,26 14,53

29 6,20 12,39

29 6,20 12,39

13 2,78 5,56

14 2,99 5,98

16 3,42 6,84

11 2,35 4,70

6 1,28 2,56

50 10,68 21,37

30 6,41 12,82

468 100,00 200,00  

(b) BARIERA MOBILNOŚCI 

34% posiada wyłącznie wykształcenie podstawowe 
29% wykształcenie zawodowe 
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Histogram (ue2p 94v*257c)
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43% pracowało wyłącznie dorywczo 
20% nie pracowało w ogóle 

Histogram (ue2p 94v*257c)
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71% badanych mieszka w miastach powyżej 100 tys. 
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Histogram (ue2p 94v*257c)
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56% to osoby w wieku 21-30 lat 
20% to osoby w wieku 17-20 lat 

Histogram (ue2p 94v*257c)
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(i) SAMOOCENA 

Badani z barierą mobilności oceniali siebie jako osoby słabo wykształcone, nie samodzielne, nie potrafiące sobie 
poradzid bez wsparcia, co uzasadniało by niechęd do zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu pracy. Jednostki 
określiły się jako bardzo nerwowe, wybuchowe i konfliktowe. Niskie jest też ich doświadczenie. 
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Wykres liniowy ( 1v*16c)
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Podsumowanie: Badani z barierą mobilności to osoby przeważnie w wieku do 17-30 lat, nieposiadający własnej 
rodziny, mieszkający w miastach powyżej 100 tyś. Niemający doświadczenia w legalnej pracy, słabo wykształceni. 
Czynniki barierotwórcze to niska samoocena odnośnie własnej samodzielności 

(c) BARIERA KWALIFIKACJI 

52% posiada wyłącznie wykształcenie podstawowe 
20% posiada wykształcenie zawodowe 

Histogram (ue2p 94v*257c)
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52% pracowała dorywczo 
22% pracowała w legalnej pracy 
20% nie pracowała 
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: 

Histogram (ue2p 94v*257c)
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57% pochodzi z miast powyżej 100 tyś 

Histogram (ue2p 94v*257c)
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52% to osoby w wieku 22-30 lat 
25% to osoby w wieku 17-21 
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Histogram (ue2p 94v*257c)
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(i) SAMOOCENA 

Badani w tej grupie oceniali się jako osoby słabo wykształcone, nerwowe, wybuchowe. Stosunkowo nisko oceniali 
swoje doświadczenie. Test istotności statystycznej wykazał, iż samoocena osób z barierą kwalifikacji odnośnie swojego 
wykształcenia i doświadczenia jest niższa niż osób nieposiadających tej bariery. A różnica ta jest istotna statystycznie. 
Oznacza to, że zaniżona samoocena w podanych punktach może byd jednym z czynników utrzymujących istnienie 
bariery 

Wykres liniowy ( 1v*16c)
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(ii) UTRUDNIENIA W PODJĘCIU PRACY 
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Liczności ( (ue2p)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=121

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

98 18,08 80,99

61 11,25 50,41

65 11,99 53,72

34 6,27 28,10

26 4,80 21,49

19 3,51 15,70

22 4,06 18,18

46 8,49 38,02

43 7,93 35,54

33 6,09 27,27

38 7,01 31,40

49 9,04 40,50

8 1,48 6,61

542 100,00 447,93  
Podsumowując: badani z barierą kwalifikacji to osoby nieposiadające własnej rodziny, z niskim 
wykształceniem(podstawowe, zawodowe), nieposiadający zbyt dużego doświadczenia legalnej pracy, mieszkaocy 
miast powyżej 100 tys.; głównie w wieku 21-30 lat. Oceniający się jako osoby słabo wykształcone i nerwowe. 

(d) BARIERA NIEWIEDZY O RYNKU PRACY 

46% posiada wyłącznie wykształcenie podstawowe 
26% posiada wykształcenie zawodowe 

Histogram (ue2p 94v*257c)
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51% pracowało wyłącznie dorywczo 
26% miało stałą pracę 
20% nie pracowało 
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Histogram (ue2p 94v*257c)
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60% mieszka w miastach powyżej 100 tys 
14% w miastach 11-50 tys. 

Histogram (ue2p 94v*257c)
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58% badanych jest w wieku 21-30 lat 
26% badanych jest w wieku 17-21 lat 
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Histogram (ue2p 94v*257c)
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(i) SAMOOCENA 

Badani postrzegają się jako osoby słabo wykształcone, nerwowe, wybuchowe. Z powyższych analiz wynika, iż są to 
oceny typowe dla całej badanej populacji i wiążą się z wszystkimi rodzajami barier. 

Wykres liniowy ( 1v*16c)
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(ii) UTRUDNIENIA 
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Liczności ( (ue2p)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=104

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

77 18,12 74,04

50 11,76 48,08

52 12,24 50,00

26 6,12 25,00

14 3,29 13,46

14 3,29 13,46

12 2,82 11,54

39 9,18 37,50

28 6,59 26,92

32 7,53 30,77

34 8,00 32,69

40 9,41 38,46

7 1,65 6,73

425 100,00 408,65  

(e) BARIERA NIEZNAJOMOŚCI ŹRÓDEŁ POSZUKIWANIA PRACY 

41% wykształcenie podstawowe 
30% posiada wykształcenie zawodowe 

Histogram (ue2p 94v*257c)
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48% pracowało wyłącznie dorywczo 
28% miało stałą pracę 
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Histogram (ue2p 94v*257c)
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52% mieszka w miastach powyżej 100 tyś 
16% w miastach 11-50 tyś 

Histogram (ue2p 94v*257c)
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50% badanych jest w wieku 21-30 lat 
21% badanych jest w wieku 17-21 
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Histogram (ue2p 94v*257c)
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(i) SAMOOCENA 

Jednostki w tej grupie oceniają się jako osoby słabo wykształcone, nerwowe(wyniki znacznie odbiegające od 
pozostałych). Test istotności statystycznej wykazał, że samoocena osób z stwierdzoną barierą, odnośnie własnego 
optymizmu jest niższa niż u osób nieposiadających tej bariery, a różnica jest istotna statystycznie. Co oznacza, iż niska 
samoocena w wymienionym powyżej aspekcie może byd jednym z czynników wpływających na utrzymywanie się tej 
bariery. 

Wykres liniowy ( 1v*16c)
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(ii) UTRUDNIENIA 

Wskazywane przez badanych z barierą nieznajomości źródeł poszukiwania pracy utrudnienia w jej podjęciu 
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Liczności ( (ue2p)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=137

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

102 17,53 74,45

60 10,31 43,80

75 12,89 54,74

31 5,33 22,63

25 4,30 18,25

20 3,44 14,60

24 4,12 17,52

56 9,62 40,88

44 7,56 32,12

36 6,19 26,28

46 7,90 33,58

54 9,28 39,42

9 1,55 6,57

582 100,00 424,82  

BARIERA BRAKU AUTOREFLEKSJI 

38% posiada wykształcenie podstawowe 
31% posiada wykształcenie zawodowe 

Histogram (ue2p 94v*257c)
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52% pracowała tylko dorywczo 
26% miała stałą prace 
20% nie pracowała 
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Histogram (ue2p 94v*257c)
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50% pochodzi z miast powyżej 100 tyś 

Histogram (ue2p 94v*257c)
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61% jest w wieku 21-30 lat 
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Histogram (ue2p 94v*257c)
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(iii) SAMOOCENA 

Jednostki z tej grupy określają się jako osoby słabo wykształcone i nerwowe. Niska samoocena w tych aspektach 
występuje w każdej powyżej analizowanej grupie, co wskazuje na istotnośd uzyskanych wyników. 

Wykres liniowy ( 1v*16c)
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(iv) UTRUDNIENIA 

Utrudnienia w podjęciu pracy wskazywane przez grupę badanych z barierą braku autorefleksji 
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Liczności ( (ue2p)

Zmienna: brak odpowiedniego wykształcenia

(Wiel. dychotomia; zliczana wart. 1)

N=112

Kategoria
Liczność Procent

odpow.

Procent

przypad.

brak odpowiedniego wykształcenia

brak umiejętności

brak uprawnień

negatywne nastawienie

długi czas odbywania kary

choroby somatyczne

orzeczenia inwalidztwa

alkohol

zaburzenia psychiczne

konfliktowość

brak wiedzy nt aktywnego poszukiwania pracy

duża konkurencja

inny

Ogół

86 17,44 76,79

57 11,56 50,89

63 12,78 56,25

32 6,49 28,57

21 4,26 18,75

15 3,04 13,39

18 3,65 16,07

46 9,33 41,07

30 6,09 26,79

32 6,49 28,57

37 7,51 33,04

47 9,53 41,96

9 1,83 8,04

493 100,00 440,18  
(4) Wyniki badao ankietowych kuratorów zawodowych i społecznych oraz 
kadry penitencjarnej zakładów karnych i aresztów śledczych 

Badaniom poddano grupę 200 osób, w tym: 70 kuratorów zawodowych, 80 kuratorów społecznych, 38 wychowawców 
penitencjarnych, 7 psychologów penitencjarnych i 5 kierowników działów penitencjarnych. Badania przeprowadzono 
w sądach rejonowych w Lublinie, Lubartowie i Kraśniku oraz w zakładach karnych w Hrubieszowie, Zamościu i Chełmie, 
a także w aresztach śledczych w Lublinie i Krasnymstawie. 
Wypełnienie ankiet było dobrowolne i anonimowe. Osoby ankietujące nie ingerowały w treśd udzielanych odpowiedzi, 
druki ankiet wypełniali własnoręcznie ankietowani. 
Z uwagi na to, że badaniom poddano dwie odrębne grupy zawodowe: kuratorów sądowych (zarówno zawodowych, 
jak i społecznych) oraz kadrę penitencjarna jednostek więziennych, przy prezentowaniu wyników, badao będą 
zaznaczane różnice w ocenie poszczególnych zjawisk, jeżeli takowe pomiędzy oboma grupami wystąpiły. Ogólne 
wyniki ankiet w ¾ są reprezentatywne dla kuratorskiej służby sądowej, a w ¼ dla kadry więziennej zajmującej się 
oddziaływaniami resocjalizacyjnymi. Wynika to z ilościowego stosunku próby badawczej (150 kuratorów – 50 
więzienników). 

(a) WYKSZTAŁCENIE, KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB BADANYCH 

Wszyscy ankietowani zawodowi kuratorzy sądowi oraz funkcjonariusze Służby Więziennej legitymowali się wyższym 
wykształceniem. W grupie kuratorów społecznych niewielki odsetek (4 %) stanowiły osoby z wykształceniem średnim 
lub policealnym. 
Ponad połowa ankietowanych posiadała wykształcenie pedagogiczne (51 %). Z wykształceniem prawniczym lub 
administracyjnym było 31 osób, a więc 15,5 % ogółu. Trzecią co do liczebności grupę stanowiły osoby z 
wykształceniem psychologicznym (9 %). Niewiele mniej (8,5 %) osób ukooczyło socjologię bądź filozofię. Innym 
wykształceniem humanistycznym legitymowało się 7 % badanych. Pozostali (8,5 %) ukooczyli inne kierunki studiów lub 
szkoły średnie i policealne. 
Analizując kierunki wykształcenia w grupie kuratorów i więzienników, u tych pierwszych stosunkowo dużo było 
absolwentów wydziałów prawa i administracji (26 osób), czyli 17,6 %, a w śród kadry penitencjarnej psychologów 
(14 %). 
Na pytanie dotyczące posiadania dodatkowych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku 141 ankietowanych 
odpowiedziało twierdząco (70,5 %), a pozostali (59 osób) udzielili negatywnej odpowiedzi, co stanowiło 29,5 % ogółu 
badanych. W obu ankietowanych grupach odsetek osób z dodatkowymi kwalifikacjami jest zbliżony. 
Dodatkowe kwalifikacje najczęściej sprowadzają się do ukooczenia specjalistycznych kursów bądź szkoleo 
zakooczonych wydaniem certyfikatu (świadectwa). Szereg osób ukooczyło studia podyplomowe, jedna posiada tytuł 
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doktora nauk humanistycznych, a trzy są w trakcie studiów doktoranckich. Potencjał intelektualnych beneficjentów 
pośrednich projektu jest obiektywnie oceniając wysoki; reprezentują oni różne humanistyczne dziedziny wiedzy i 
generalnie podnoszą kwalifikacje zawodowe oraz poziom wykształcenia. 
Nie oznacza to, że ankietowani oceniając swoją wiedzę i umiejętności nie dostrzegają posiadanych braków. Na 
pytanie: jakiej wiedzy i umiejętności brakuje Pani/Panu najbardziej, aby skutecznie pomagad osobom karanym w 
poszukiwaniu pracy?, zdecydowana większośd, bo 128 osób wskazało na różnego rodzaju deficyty. Natomiast 72 
osoby, czyli 36 % ogółu stwierdziło, że ich wiedza i umiejętności w badanym zakresie nie wymagają uzupełnienia. Co 
ciekawe, spory odsetek osób, które nie wykazały dodatkowych kwalifikacji, nie dostrzegło też braków w swojej wiedzy 
i umiejętnościach dotyczących pomocy osobom karanym w integracji i reintegracji na rynku pracy. 
Do podstawowych deficytów, które wskazali ankietowani, należy zaliczyd brak dostatecznej wiedzy o: rynku pracy, 
ofertach zatrudnienia, przepisach prawa, a w szczególności prawa pracy. Natomiast w zakresie umiejętności 
wskazywano braki dotyczące: poradnictwa zawodowego, aktywizacji zawodowej, wsparcia psychologicznego i 
nawiązywania efektywnych kontaktów z pracodawcami. 

(b) GOTOWOŚD DO UDZIAŁU W PROJEKCIE I DO PODNOSZENIA 
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – POŻĄDANE KIERUNKI I FORMY SZKOLEO 

Wiedza na temat celów i założeo projektu „Wyjśd na prostą” wśród badanych osób jest niedostateczna, a co najmniej 
bardzo powierzchowna. Tylko 33 osoby odpowiedziały „tak” na pytanie czy znają cele i założenia projektu, co stanowi 
zaledwie 16,5 % ogółu badanych. Do nieznajomości projektu przyznało się 59 osób, czyli 29,5 % osób badanych. 
Bardzo ogólnie cele i założenia projektu znało najwięcej ankietowanych (108 osób, tj. 54 % badanej próby). 
Ugruntowana wiedzę na temat celów i założeo projektu posiada większy odsetek kuratorów (18 %) niż wychowawców 
i psychologów więziennych (12 %). Prawdopodobnie wynika to z faktu, że badaniem objęto także funkcjonariuszy 
jednostek penitencjarnych, które nie będą realizowad projektu „Wyjśd na prostą”. 
Beneficjenci pośredni wykazali wysoką gotowośd do uczestniczenia w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, 
które mogą byd realizowane w ramach projektu, w oparciu o środki pomocowe Unii Europejskiej. Zainteresowanie 
takimi szkoleniami wyraziło aż 169 osób (84,5 % ogółu badanych). Można zatem przyjąd, że twierdząca odpowiedź jest 
w zasadzie równoznaczna z deklaracją gotowości do udziału w realizacji działao merytorycznych w ramach projektu 
„Wyjśd na prostą”, skierowanych do osób karanych. Przeciwnego zdania było tylko 31 osób. 
I w tym przypadku zaznaczył się większy brak zainteresowania projektem u więzienników niż kuratorów, gdyż aż 14 
osób spośród kadry penitencjarnej (28 % ogółu badanych) nie zgłosiło akcesu do udziału w szkoleniach. Nie byli to 
jednak funkcjonariusze z zakładów karnych w Hrubieszowie i Zamościu. 
Zdaniem ankietowanych, wykonywania obowiązków służbowych nie jest istotną przeszkoda uniemożliwiającą 
uczestnictwo w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, aczkolwiek bezwarunkowy brak kolizji 
pomiędzy praca a nauką wskazało tylko 19,5 % badanych. Najwięcej, bo 121 osób (60,5 %) uznało, że kolizji w tym 
zakresie „raczej nie będzie”. Przeciwnego zdania było 20 % ankietowanych, z których 16 osób stwierdziło 
kategorycznie, że udział w szkoleniach będzie kolidował z wykonywaniem obowiązków służbowych. Większe obawy 
przejawiali wychowawcy więzienni niż kuratorzy, gdyż 18 % z tej pierwszej grupy zawodowej jednoznacznie wskazało 
na kolizję w spełnieniu obu obowiązków. 
Ankietowani odpowiadając na kolejne pytanie, wskazali najbardziej pożądane. przez siebie, preferowane i efektywne 
formy przeprowadzania szkoleo specjalistycznych. Częśd wypełniających ankietę udzielała więcej niż jednej 
odpowiedzi. 
Największym powodzeniem cieszą się jednodniowe kursy (szkolenia) w miejscowości zamieszkania (62 wskazania) 
bądź wyjazdowe kursy (szkolenia) dwu-trzydniowe (58 wskazao). Popularne i akceptowane są też szkolenia (kursy) 
dwu-trzydniowe organizowane na miejscu (47 wskazao). 
Nieco mniejszym zainteresowaniem ankietowani darzą studia podyplomowe, aczkolwiek 30 osób wskazało na tą 
bardziej czasochłonną formę edukacji. Zdecydowanie mniej preferencji otrzymały kursy (szkolenia) jedno-
trzymiesięczne (20 osób) i kursy stacjonarne dłuższe niż trzydniowe (23 wskazania). Akceptacji nie zyskały szkolenia 
jednodniowe poza miejscem zamieszkania (tylko 5 wskazao). 
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Zdecydowanie większe zainteresowanie studiami podyplomowymi wykazywali wychowawcy i psycholodzy 
penitencjarni niż kuratorzy. Ci ostatni natomiast najczęściej opowiadali się za jednodniowymi szkoleniami w 
miejscowości zamieszkania. 
Z sześciu zakresów tematycznych kursów i szkoleo przeznaczonych dla beneficjentów pośrednich, które zawarto w 
ankiecie, uznając je za najbardziej przydatne do realizacji celów i założeo projektu „Wyjśd na prostą”, osoby 
ankietowane dokonały następujących wyborów: 

Zakres tematyczny kursów/szkoleo 
Liczba wskazao* 

ogółem kuratorzy więziennicy 

aktywizacji zawodowej 68 47 21 

poradnictwa zawodowego 53 35 18 

pracy socjalnej 16 9 7 

poradnictwa psychologicznego 51 37 14 

poradnictwa prawnego 49 31 18 

komunikacji społecznej 39 19 20 

* Pytanie dopuszczało udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi. 
Jak wynika z powyższego zestawienia, największe zapotrzebowanie dotyczy kursów z zakresu aktywizacji zawodowej, a 
więc np. liderów klubów pracy. W dalszej kolejności kuratorzy i więziennicy widzą potrzebę kształcenia w zakresie 
poradnictwa: zawodowego, psychologicznego i prawnego. Znikomym zainteresowaniem cieszy się tematyka pracy 
socjalnej. 
Wśród poddanych badaniu grup zawodowych ujawniły się pewne różnice w preferencjach tematycznych szkoleo. 
Więziennicy dostrzegają dużą potrzebę uzupełniania wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej (40 % 
badanych). Kuratorzy zgłaszają natomiast stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na wiedzę psychologiczną. Ponadto 
wychowawcy i psycholodzy więzienni częściej niż kuratorzy korzystali z możliwości wyboru więcej niż jednej 
odpowiedzi, przez co uzewnętrznili potrzebę szerszego zakresu szkolenia się. 

(c) READAPTACJA SPOŁECZNA, INTEGRACJA I REINTEGRACJA OSÓB 
SKAZANYCH NA RYNKU PRACY W OCENIE ANKIETOWANYCH 

Jedno z najistotniejszych pytao w ankiecie dotyczyło wskazania kierunków prowadzenia readaptacji społecznej osób 
skazanych w ramach projektu „Wyjśd na prostą”. Zadaniem ankietowanych było określenie głównego kierunku działao, 
a co za tym idzie mogli oni udzielad więcej niż jednej odpowiedzi. Wskazania zawarte w ankietach zhierarchizowały 
zaproponowane kierunki działao w następującym porządku: 
1. szkolenia zawodowe (nabywanie nowych umiejętności)  - 134 
2. tworzenie miejsc pracy dla osób skazanych - 118 
3. uczenie aktywnych form poszukiwania pracy - 94 
4. podnoszenie poziomu wykształcenia skazanych - 70 
5. rozwój systemu probacji - 43 
6. prowadzenie szkoleo z zakresu autoprezentacji - 25 
7. zwiększenie zakresu dozoru kuratorskiego - 20 
8. subsydiowanie zatrudnienia skazanych - 17 
9. usprawnienie pomocy socjalnej dla skazanych - 17 
Analiza wyników badania wyraźnie wskazuje, że głownie kierunki działao – zdaniem ankietowanych – winny 
sprowadzad się do czterech zasadniczych: 

- szkoleo zawodowych skazanych w kierunku zdobywania wyższych lub nowych kwalifikacji, które podniosłyby 
poziom ich konkurencyjności na rynku pracy, 

- pozyskiwania miejsc zatrudnienia dla skazanych w oparciu o systemową współpracę z pracodawcami, 
tworzenia „przyjaznego klimatu” dla zatrudniania osób skazanych, 

- uczenia skazanych aktywnych form poszukiwania pracy, umiejętności poruszania się po rynku pracy, łącznie z 
wyposażeniem w umiejętnośd tworzenia dokumentów aplikacyjnych i autoprezentacji, 
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- podnoszenie poziomu wykształcenia skazanych: ogólnego i zawodowego ułatwiającego readaptację w 
środowisku i właściwe wypełnianie ról społecznych. 

Porównując wyniki badania w grupie kuratorów i więzienników istotna różnica dotyczy zwiększenia zakresu dozoru 
kuratorskiego. Za taką opcją wypowiedziało się 26 % wychowawców, a tylko 3,5 % kuratorów. Natomiast kuratorzy 
częściej niż wychowawcy wskazywali na koniecznośd tworzenia miejsc pracy dla osób skazanych (odpowiedzi 62,6 % i 
48,0 %). W odpowiedzi na pytanie można było wskazywad także inne kierunki działao. Z tej opcji nie skorzystał żaden z 
ankietowanych. 
Na pytanie: jak Pan/Pani ocenia, na ile osobom karanym zależy na podjęciu pracy?, rozpiętości odpowiedzi była bardzo 
szeroka (od 5 % do 100 %). Po uśrednieniu wyników okazało się, że pytani ocenili, iż siła motywacji osób skazanych do 
podjęcia zatrudnienia sięga 58 %. Największa grupa badanych (41 osób) określiło siłę motywacji na 50 %. Wyżej 
potrzebę pracy u skazanych ocenili kuratorzy (średnia 65 %), podczas gdy funkcjonariusze SW wyrazili umiarkowany 
sceptycyzm w tej materii (siła motywacji = 49 %). Byd może wpływ na odmienne postrzeganie dążeo do podjęcia pracy 
ma sytuacja faktyczna i prawa osoby skazanej odbywającej bezwzględną karę pozbawienia wolności. W więzieniu 
skazani ujawniają mniejsze potrzeby do podjęcia pracy na wolności. Ich motywacja zapewne wzrasta po opuszczeniu 
jednostki penitencjarnej. 
O ile w chęd podjęcia przez skazanych pracy wierzy większośd ankietowanych, o tyle szanse karanych na rzeczywiste 
znalezienie miejsca zatrudnienia oceniane są przez nich dośd nisko, bo po uśrednieniu na 24 %. Rozpiętośd sądów osób 
badanych jest w tej materii mniejsza i waha się od 0 % (1 osoba) do 60 % (7 osób). Najliczniejsza grupa ankietowanych 
(43 osoby) wskazała na 30 % szanse skazanych na znalezienie pracy. 
I w tym wypadku ujawniły się znaczne różnice w postrzeganiu tych szans pomiędzy kuratorami a pracownikami 
więziennictwa. Kuratorzy wyżej oceniają szanse swoich podopiecznych na podjęcie zatrudnienia (średnia = 28 %). 
Wychowawcy i psycholodzy więzienni dają skazanym tylko 17 % szans na znalezienie pracy. 
W kolejnym pytaniu ankietowani mieli za zadanie uszeregowad według ważności czynniki mające największy wpływ na 
znalezienie przez osoby karane zatrudnienia. Ankieta wymieniała sześd czynników; istniała również możliwośd 
zgłoszenia innych własnych spostrzeżeo. Z tej opcji skorzystało zaledwie 6 ankietowanych, artykułując: silną 
motywację, korupcję, doświadczenie zawodowe, uprzednią dobrą opinię w miejscu pracy. 
Czynniki mające wpływ na znalezienie pracy od najważniejszego do najmniej istotnego, według ankietowanych, to: 

1. kwalifikacje zawodowe 
2. układy i znajomości 
3. niezależne od działao osoby poszukującej 
4. wiara w siebie 
5. umiejętnośd porozumiewania się z ludźmi 
6. panowanie nad stresem 
7. silna motywacja do działania. 

Optymistyczne w ocenie ankietowanych jest to, że kwalifikacje zawodowe uznali za czynnik najważniejszy. Wskazanie 
na układy i znajomości jako drugi co do znaczenia czynnik jest odbiciem sytuacji na rynku pracy, gdzie wobec skąpej 
oferty miejsc pracy niejednokrotnie o otrzymaniu angażu decydują układy i związki nieformalne. 
Osoby karane posiadają zwykle defekty osobowościowe i środowiskowe, które utrudniają im podjęcie pracy. 
Ankietowani w kolejnym pytaniu mieli za zadanie określid czynniki utrudniające podjęcie pracy przez skazanych i 
byłych skazanych. Pytanie dopuszczało udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi, z czego badani bardzo szeroko 
korzystali, co świadczy o złożoności problematyki poddane osądowi. 
Po podliczeniu wskazao indywidualnych i uszeregowaniu czynników według nadanych im wartości wynik badania 
przedstawia się następująco: 
1. brak odpowiedniego wykształcenia - 143 
2. negatywne nastawienie pracodawców do byłych więźniów - 136 
3. nadużywanie alkoholu - 126 
4. duża konkurencja na rynku pracy - 114 
5. brak odpowiednich uprawnieo - 82 
6. brak umiejętności - 67 
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7. konfliktowośd - 63 
8. długi czas odbywania kary - 60 
9. problemy psychiczne np. depresja - 39 
10. orzeczenie inwalidztwa - 12 
11. choroby somatyczne - 10 
12. inne… - 1 
Warto dodad, że w grupie pracowników więziennictwa najważniejsze czynniki utrudniające więźniom podjęcie pracy 
to: 
1. negatywne nastawienie pracodawców do byłych więźniów - 37 wskazao 
2. nadużywanie alkoholu  - 34 wskazania  
3. brak odpowiedniego wykształcenia  - 33 wskazania 
Natomiast kuratorzy częściej niż więziennicy podkreślali czynnik braku odpowiednich uprawnieo oraz dużą 
konkurencyjnośd na rynku pracy. 
Badanie „mocy sprawczej” kuratorów i służb penitencjarnych w zakresie pomocy osobom karanym w znalezieniu 
pracy wykazało, że zarówno jedni, jak i drudzy bardzo nisko oceniają swoje kompetencje i możliwości na tym polu. 
Rozpiętośd odpowiedzi wahała się od 0 % (39 osób) do 50 % (12 osób). Średni wskaźnik określający możliwości pomocy 
badanych wyniósł 14 %, przy czym największa grupa ankietowanych (68 osób) określiła swoje możliwości pomocy na 
10 %. U kuratorów wskaźnik skuteczności pomocy osiągnął statystyczną wartośd 17 %, a u pracowników więziennictwa 
tylko 8 %. Prawie 20 % ankietowanych stwierdziło, że w żaden sposób nie może pomóc podopiecznym w uzyskaniu 
zatrudnienia. 

(d) Preferowane kierunki kształcenia i zawody dla osób karanych – w 
ocenie ankietowanych 

Ankietowanych, jako osoby pracujące w bezpośrednim i w miarę stałych kontakcie z beneficjentami ostatecznymi 
projektu, poproszono o wskazanie szkoleo/kursów, których ukooczenie zwiększyłoby szansę osób karanych na 
znalezienie zatrudnienia. Spośród zaproponowanych kursów wypełniający ankietę wybrali – ich zdaniem – najbardziej 
odpowiednie dla podopiecznych. Z reguły badani nie ograniczali się do jednej odpowiedzi. 
Kursy ogólnozakładowe 
komputerowe 114 wskazao 
prawa jazdy 86 wskazao 
języka angielskiego 52 wskazania 
języka niemieckiego 22 wskazania 
inne brak wskazao 
Kursy zawodowe 
budowlane (murarz, tynkarz, techniki wykooczenia wnętrz) 162 wskazania 
przemysłowe (np. operator wózków widłowych, spawacz) 109 wskazao 
usługowe i rzemieślnicze (np. gastronom, krawiec, fryzjer) 97 wskazao 
transportowe (np. obsługa stacji paliw, kierowca, mechanik) 89 wskazao 
administracyjne (przedstawiciel handlowy, informatyk) 29 wskazao 
inne brak wskazao 
Odpowiadając na pytanie: „W jakich zawodach widzi Pan/Pani szanse znalezienia pracy dla osób karanych?”, 
ankietowani zakreślali zazwyczaj bardzo szeroki wachlarz zaproponowanych w odpowiedzi zawodów. Tylko dwóch 
badanych pokusiło się o podanie innych jeszcze zawodów, chod ankieta przewidywała taką możliwośd odpowiedzi dla 
wszystkich. 
Oto pierwsza dziesiątka zawodów uszeregowanych według ilości wskazao ankietowanych: 
murarz/tynkarz 164 
malarz 135 
brukarz 114 
stolarz 112 
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mechanik samochodowy 103 
spawacz 96 
operator wózków widłowych 89 
kierowca 88 
lakiernik 77 
piekarz 73 
Zawody o najmniejszych szansach na znalezienie pracy to według próby badawczej: 
informatyk 24 
przedstawiciel handlowy 25 
rzeźnik/wędliniarz 41 
Tym razem kuratorzy i wychowawcy penitencjarni byli niemal zgodni w swoich sądach. Jedyne różnice w preferowaniu 
zawodów polegały na tym, że wychowawcy wyżej klasyfikowali zawód elektryka i lakiernika, a kuratorzy zawód 
kierowcy. 

(e) Obraz osoby karanej w ocenie ankietowanych, jej pożądane cechy i 
umiejętności jako osoby konkurencyjnej na rynku pracy 

Koocowe pytania ankiety dotyczyły określenia obrazu osobowościowego przeciętnej osoby karanej oraz cech i 
umiejętności takiej osoby, których posiadanie umożliwiłoby jej skuteczne konkurowanie na rynku pracy, a w efekcie 
pozyskanie miejsca zatrudnienia. Arkusz badao w obu przypadkach zawierał siedemnaście przeciwstawnych cech i 
umiejętności. Zadaniem ankietowanych było określenie tych właściwości na siedmiostopniowej skali/wadze. 
W świetle wyników w oczach ankietowanych osoba karana jawi się jako niewykształcona (83 % wskazao), wybuchowa 
(62,5 % wskazao) i konfliktowa (71% wskazao), ale dyspozycyjna (55,5 % wskazao) i łatwo poddająca się (54,5 % 
wskazao). Z drugiej strony jest ona nerwowa (72,5 % wskazao), leniwa (59 % wskazao), bez wiedzy (83 % wskazao) i 
doświadczenia życiowego (61 % wskazao). 
Ankietowani określili ją jako osobę bardziej nieuczciwą niż lojalną, pesymistyczną niż optymistyczną, nieefektywną niż 
efektywną. Uznali, że jest ona w równym stopniu punktualna co spóźnialska. Przepisano jej niemal na równi cechę 
integrowania się z zespołem, jak i pozostawania w samotności. 
Wielu ankietowanych postrzegało obiekt oceny jako aktywny, chod większośd wskazywała na biernośd jako cechę 
dominującą (75 % wskazao). większośd oceniła przeciętną osobę karaną jako oszusta (52 % wskazao), chod największa 
grupa ankietowanych (31 %) zważyła, że jest to osoba w takim samym stopniu uczciwa co i skłonna do oszustwa. 
Najbardziej dominujące, zdaniem ankietowanych, właściwości przeciętnej osoby karanej to brak wykształcenia (83 % 
wskazao), nerwowośd (72,5 % wskazao) i skłonnośd do konfliktów (71 % wskazao). 
Personel penitencjarny postrzegał osoby karane jako bardziej optymistyczne, ale i bardziej bierne niż czynili to 
kuratorzy. Kuratorzy zaś bardziej eksponowali cechy braku doświadczenia i nerwowości. 
Beneficjenci pośredni projektu bardziej zdecydowanie niż w poprzednim badaniu określili cechy i umiejętności, które 
ich zdaniem powinna posiadad osoba karana, aby otrzymad zatrudnienie. Cechy dominujące to: 
- punktualnośd (93 % wskazao, w tym 67 % bezwzględnych), 
- pracowitośd (95 % wskazao, w tym 62 % bezwzględnych, 
- aktywnośd (94,5 % wskazao, w tym 60,5 bezwzględnych), 
- wytrwałośd (95,5 % wskazao, w tym 58,5 bezwzględnych), 
- zaangażowanie (95 % wskazao, w tym 48 % bezwzględnych), 
- uczciwośd (91,5 % wskazao, ale aż 78 % bezwzględnych). 
Do równie istotnych, ale o mniejszej ilości wskazao, cech i umiejętności zaliczono także: dyspozycyjnośd, efektywnośd, 
opanowanie, samodzielnośd i bezkonfliktowośd. Stosunkowo nisko w hierarchii pożądanych właściwości usytuowano 
wykształcenie (14 % ankietowanych uznało je za nieistotne, a dalszych 15 % wyraziło pogląd, że niższe wykształcenie 
daje większe szanse w znalezieniu pracy). Nikt z badanych nie wskazał cechy obojętności jako pożądanej, a tylko jedna 
osoba uznała za taką cechę lenistwo i skłonnośd do oszustwa. 
Porównując cechy i umiejętności przeciętnej osoby karanej z oczekiwaniami, jakie stawiają przed nią ankietowani, aby 
była konkurencyjna na rynku pracy, jawi się silny rozdźwięk pomiędzy stanem faktycznym a projektowanym. Osoby 
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karane posiadają przeciwstawne cechy i umiejętności od tych, które są oczekiwane przez ich opiekunów. Najmniejszy 
dysonans występuje w cechach: punktualności, dyspozycyjności i integrowania się z zespołem; największy, co wydaje 
się naturalne, w cesze uczciwości, a także pomiędzy postrzeganą nerwowością, a pożądana postawą zrównoważoną. 

(5) Raport z badao przeprowadzonych wśród przedsiębiorców 

(a) Cel i metoda badao 

W celu oceny szans zatrudnienia osób skazanych przez potencjalnych pracodawców oraz poznania ich 
ustosunkowania wobec osób karanych przeprowadzona została ankieta wśród 196 pracodawców –firm prowadzących 
swoją działalnośd na terenie województwa lubelskiego. Spośród tej grupy 150 firm działało na terenie miasta Lublina, 
pozostałe w innych miejscowościach województwa. Grupa nie została dobrana jako reprezentatywna dla firm w 
danym województwie. Badania prowadzone były zarówno drogą korespondencyjną, jak i w trakcie indywidualnych 
spotkao z menedżerami. Ankieta składała się z 19 pytao, w których badany proszony był zarówno o podanie pewnych 
informacji na temat swojej firmy, jak i określenie swoich postaw wobec osób karanych oraz możliwości ich 
zatrudnienia. 

W przeprowadzonych w dalszej części analiza różnic zostało wykorzystanych osiem zmiennych, jako 
potencjalne czynniki zróżnicowania. Były to następujące charakterystyki badanych przedsiębiorstw i ich właścicieli: 
forma prawna przedsiębiorstwa, liczba zatrudnionych pracowników, sytuacja ekonomiczna firmy, zatrudnienie 
nowych pracowników w ostatnich 2 latach, zatrudnianie osób o ograniczonych szansach życiowych, korzystanie ze 
środków wspomagających zatrudnienie, kontakt w osobą karaną w sytuacji zatrudnienia oraz akceptacja zatrudnienia 
jako skutecznej formy resocjalizacji osób karanych. 

(b) Charakterystyka badanej grupy 

Wśród badanych przeważali właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (34,9%) oraz osoby fizyczne 
prowadzące działalnośd gospodarczą (31,2%), pozostałe formy prawne przedsiębiorstw (spółka cywilna, spółka jawna, 
spółka akcyjna, przedsiębiorstwo paostwowe i spółdzielnia) reprezentowane były w mniejszym stopniu (od 1,6 do 9%). 
Jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych osób, która odzwierciedla wielkośd firmy, to 49,5% spośród badanych to 
zarządzający małymi firmami zatrudniającymi 1 - 9 pracowników. Średnie firmy zatrudniające 10 - 49 pracowników 
stanowiły 24,5% badanej grupy, firmy, w których pracuje 50 - 249 pracowników to 22,4%, a tylko 3,6% stanowiły firmy 
duże, zatrudniające ponad 250 osób. Odzwierciedla to strukturę wielkości firm w regionie z niedoszacowaniem ilości 
mikroprzedsiębiorstw – jednak wobec znikomej liczby miejsc pracy generowanych przez te podmioty ich udział w 
ogólnej liczbie respondentów został ograniczony. 

Menedżerowie proszeni byli także o ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej swojej firmy. Nieco ponad 
połowa (51%) badanych oceniło ją jako dobrą, pozostali ocenili ją jako średnią i złą. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest 
także fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat 65,8% firm zatrudniło nowych pracowników. Jednak tylko 39,9% zatrudniło 
osoby o ograniczonych szansach życiowych (niepełnosprawnych, niewykwalifikowanych, długotrwale bezrobotnych, 
itp.). Przy tym 28,8% firm korzystało ze środków dostępnych w instytucjach wspierających zatrudnienie (Urzędy Pracy, 
PFRON, itp.). Najbardziej popularnymi formami wsparcia były staże (obecne u 56,6% respondentów) oraz 
pośrednictwo pracy (34% respondentów). Dokładne dane przedstawia wykres Procenty respondentów korzystających 
z określonych form wspomagania zatrudnienia. 
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(c) Gotowośd do zatrudnienia osób karanych 

Jedynie 26 osób (13,5% badanej grupy) miało kontakt z osobą karaną, która przyszła lub została skierowana 
do ich firmy z prośbą o zatrudnienie. Pozostali nie spotkali się dotychczas z taką sytuacją lub nie byli tego świadomi. 
Jednocześnie większośd badanych (65,5%) uważa, że zatrudnienie osoby karanej ułatwi jej skuteczną resocjalizację i 
integrację ze społeczeostwem. Mimo tej deklaracji gotowośd do faktycznego zatrudnienia osoby karanej we własnej 
firmie nie jest zbyt duża – na skali od 0 do 100% średni wynik dla całej grupy wynosi jedynie 32,82%. 

Przeprowadzone zostały także analizy zróżnicowania gotowości do zatrudnienia osoby karanej ze względu na 
zmienne wymienione na początku raportu. W przypadku większości z nich nie stwierdzono istotnych statystycznie 
różnic w tej zmiennej. Były to następujące charakterystyki badanych przedsiębiorstw: forma prawna przedsiębiorstwa, 
liczba zatrudnionych pracowników, sytuacja ekonomiczna firmy, zatrudnienie nowych pracowników w ostatnich 2 
latach, zatrudnienie osób o ograniczonych szansach życiowych, korzystanie ze środków wspomagających zatrudnienie, 
kontakt w osobą karaną w sytuacji zatrudnienia. W przypadku tych zmiennych nie można zatem mówid o ich związku z 
poziomem gotowości do zatrudnienia osoby karanej. Jedyną zmienną, która okazała się istotnie różnicowad tę 
gotowośd to akceptacja zatrudnienia jako skutecznej formy resocjalizacji osób karanych.  
Tabela 1. Analiza różnic w gotowości do zatrudnienia osoby karanej ze względu na akceptację faktu zatrudnienia jako 

skutecznej formy resocjalizacji 

Zmienna 

Akceptacja zatrudnienia 
jako resocjalizacji 

Nieakceptacja 
zatrudnienia jako 

resocjalizacji t  p 

M SD M SD 

Gotowośd do zatrudnienia osoby 
karanej 

37,74 31,50 22,94 23,03 3,68 0,000 

Jak wynika z powyższej tabeli, osoby uznające zatrudnienie jako skuteczną formę resocjalizacji osób karanych, 
wykazują istotnie wyższą gotowośd do zatrudnienia takich osób. Fakt ten ma oczywiście duże znaczenie praktyczne w 
organizacji pomocy i powrotu do społeczeostwa dla osób karanych 

Gotowośd do zatrudnienia osób karanych przedstawia się różnie w zależności od rodzaju popełnionego 
przestępstwa (wykres 2 - Procenty respondentów gotowych do zatrudnienia osób karanych za określone rodzaje 
przestępstw). 
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Najbardziej liberalnie ocenione zostały przestępstwa w ruchu drogowym. Szefowie firm są najbardziej skłonni 
zatrudnid osoby karane za ten rodzaj przestępstw (na skali 1-5 średnia ocen wynosiła 3,29). Pewne szanse na 
zatrudnienie mają w opinii badanych menedżerów także osoby, które zostały ukarane za uchylanie się od płacenia 
alimentów (średnia ocen 2,92) oraz za fałszywe zeznania (średnia ocen 2,53). W badanych firmach najtrudniej byłoby 
znaleźd pracę osobom karanym za przestępstwo seksualne (gwałt, pedofilia - średnia ocen 1,29) oraz za zabójstwo 
(średnia ocen 1,39). 

W badaniu zróżnicowania gotowości zatrudnienia osób karanych za różne kategorie przestępstw, również 
przeprowadzono analizy z uwzględnieniem wszystkich zmiennych wymienionych na początku raportu. Jedynie trzy z 
nich okazały się związane z różnicami w poziomie gotowości do zatrudnienia osoby karanej. 

Pierwsze dwie zmienne – zatrudnienie nowych pracowników w ostatnich 2 latach oraz korzystanie ze 
środków wspomagających zatrudnienie – różnicują stosunek do pojedynczych kategorii przestępstw. I tak pracodawcy, 
którzy w ostatnim czasie zatrudnili nowych pracowników, są istotnie bardziej niż pozostali (p=0,033) otwarci na 
zatrudnienie osób karanych za uchylanie się od alimentów. Z kolei właściciele firm, którzy korzystają ze środków 
wspomagających zatrudnienie wykazują istotnie mniejszą skłonnośd do zatrudnienia osób karanych za łapówkarstwo 
(p=0,020) oraz wandalizm (p=0,008). 

Najbardziej różnicujący okazał się jednak fakt zatrudniania bądź nie osób o ograniczonych szansach 
życiowych. Pracodawcy zatrudniający takie osoby wyrażają istotnie lepsze nastawienie do zatrudnienia osób karanych 
za zabójstwo (p=0,002), znęcanie się nad rodziną (p=0,037), kradzież (p=0,010) i uchylanie się od alimentów (p=0,003), 
w porównaniu do pozostałych. Reszta analizowanych zmiennych nie różnicuje poziomu gotowości do zatrudnienia 
osób karanych za różne rodzaj przestępstw.  
Procenty respondentów gotowych do zatrudnienia osób karanych z określonym wymiarem kary 
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Także czas pozbawienia wolności oraz rodzaj kary mają wpływ na gotowośd pracodawców do zaoferowania 

zatrudnienia (wykres 3). Dla większości menedżerów kara grzywny (dla 78,3% badanych) oraz kara pozbawienia 
wolności w zawieszeniu (dla 62,3% badanych) nie stanowiłaby przeszkody w zatrudnieniu skazanego. Gotowośd do 
zatrudnienia osoby karanej jest wprost proporcjonalna do długości odbywanej przez niego kary – im wyższy wyrok, 
tym mniejsze szanse na zatrudnienie. Jednocześnie tylko 5,3% spośród badanych menedżerów zdecydowałoby się na 
zatrudnienie osoby, która była kilkakrotnie karana. 

(d) Czynniki zwiększające szanse na zatrudnienie osoby karanej 

Badane były także czynniki, które mogłyby w opinii pracodawców przyczynid się do zwiększenia szans osób 
karanych na znalezienie zatrudnienia (wykres 4). Za pomocne w podjęciu tej decyzji uznane zostały refundacja składek 
na ZUS (62,4% badanych ocenia, że zwiększyłoby to szansę zatrudnienia skazanych), subsydiowanie zatrudnienia i 
dotacje (54,1%), współpraca z kuratorem (50,8%) oraz szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie nowych 
umiejętności (44,2%). Jako najmniej pomocne ocenione zostały przez menedżerów szkolenia z zakresu autoprezentacji 
i aktywnych form poszukiwania pracy (19,9%). 

Można przypuszczad, że spostrzegają oni szkolenia w zakresie autoprezentacji jako nauczanie umiejętności 
wywierania dobrego wrażenia, za którym nie idą faktyczne umiejętności. Mogą podejrzewad, że utrudnią im one 
ocenę rzeczywistych kompetencji potencjalnego pracownika i obawiad się ich. 
Wykres 4. Procenty respondentów wskazujących określone czynniki zwiększające szanse na zatrudnienie osoby 

karanej 
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Jeśli chodzi o konkretne propozycje szkoleo, które mogłyby zwiększyd szansę na zatrudnienie osoby karanej, 

za najbardziej pożądane uznane zostały kursy komputerowe –ocenione jako przydatne przez 50,3% menedżerów oraz 
kursy prawa jazdy (47,2%). Częśd badanych wskazywała też na kursy budowlane (32,9%). Także nauka języka obcego 
uznana została za pożądaną (podkreśliło ją 31,7% badanych), ze wskazaniem raczej na język angielski niż niemiecki czy 
też inny język obcy. Najmniej spośród badanych uznało za przydatne kursy usługowe i rzemieślnicze (17,4%). 
Szczegółowe dane przedstawia wykres 5. 

 
Wykres 5. Procenty respondentów wskazujących określone szkolenia zwiększające szanse na zatrudnienie osoby 

karanej 
Badani oceniali także w jakich zawodach byliby skłonni zatrudnid osoby karane (tabela 2). Ponad 25% menedżerów 
wskazało na takie zawody, jak kierowca, murarz/tynkarz, operator wózków widłowych, spawacz, mechanik 
samochodowy, malarz, ślusarz i brukarz (zawody wymienione zostały tu według częstości wyborów). Poniżej 15% 
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badanych zatrudniłoby skazanego w zawodach wymagających pracy z żywnością: kucharz/gastronom, 
rzeźnik/wędliniarz i cukiernik. 
Tabela 2. Liczebności i procenty wskazujących określone zawody, w których byliby skłonni zatrudnid osoby karane 

Zawód Liczba wyborów 
Procent 

respondentów 
Zawód Liczba wyborów 

Procent 
respondentów 

Murarz 58 37,2% Malarz 43 27,6% 

Elektryk 36 23,1% Kucharz 19 12,2% 

Cukiernik 21 13,5% Piekarz 24 15,4% 

Mechanik 44 28,2% Spawacz 44 28,2% 

Przedst. 
handlowy 

37 23,7% 
Operator 
wózk. widł. 

47 30,1% 

Brukarz 40 25,6% Stolarz 38 24,4% 

Ślusarz 41 26,3% Lakiernik 31 19,9% 

Ogrodnik 34 21,8% Rzeźnik 19 12,2% 

Pilarz 25 16,0% Kierowca 63 40,4% 

Informatyk 34 21,8% Inne 18 11,5% 

(e) Spostrzeganie osób karanych przez potencjalnych pracodawców 

Aby ocenid jak spostrzegane są osoby karane oraz na ile obraz ten różni się od obrazu przeciętnego 
pracownika, menedżerowie poproszeni zostali o wypełnienie dwu arkuszy zawierających skale dyferencjału 
semantycznego. W metodzie tej badany otrzymuje zestaw siedmiostopniowych skal, których bieguny opisane są za 
pomocą przymiotników np. opanowany – wybuchowy, leniwy – pracowity, zaangażowany – obojętny. Zadaniem 
badanego była w tym przypadku ocena najpierw przeciętnego pracownika, a następnie osoby karanej poprzez 
zaznaczenie któremu kraocowi skali bliższa jest jego opinia na temat tej osoby. Dyferencjał zawierał 17 skal, we 
wszystkich różnice między średnią oceną przeciętnego pracownika oraz osoby karanej okazały się bardzo istotne 
statystycznie (test t-Studenta; poziom istotności dla 16 skal — p=0,000, dla 1 skali (Samodzielny) — p=0,020) i 
wszystkie wyrażały bardziej krytyczną ocenę osób karanych. 

Wykres 6. Wyniki średnie skal opisujących obraz przeciętnego pracownika oraz osoby karanej u 
respondentów 
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Podobnie jak w przypadku poprzednich charakterystyk, przeprowadzonych zostało szereg analiz różnic 

zarówno w obrazie osób karanych, jak też w odległości obrazu osób karanych od obrazu przeciętnego pracownika u 
pracodawców. 

Analizy ponownie uwzględniły wszystkie zmienne wymienione na początku raportu. W tym przypadku tylko 
trzy z nich okazały się nie różnicowad skal dyferencjału semantycznego, a zatem nie mają one związku z tym jak 
pracodawcy postrzegają osoby karane. Są to: zatrudnienie osób o ograniczonych szansach życiowych, kontakt w osobą 
karaną w sytuacji zatrudnienia oraz akceptacja zatrudnienia jako skutecznej formy resocjalizacji osób karanych. 
Wszystkie pozostałe charakterystyki wiążą się z różnicami w obrazie osób karanych u pracodawców oraz jego 
odległości od obrazu przeciętnego pracownika ich firmy. Wśród zmiennych różnicujących postrzeganie osób karanych 
relatywnie mniejsze znaczenie wydają się mied sytuacja ekonomiczna firmy, która różnicuje spostrzeganie trzech cech 
osób karanych (p=0,023 – 0,033) oraz zatrudnienie nowych pracowników w ostatnich 2 latach (różnice w dwóch 
cechach; p=0,017 – 0,049). W przypadku pierwszej zmiennej, pracodawcy określający sytuację ekonomiczną swojej 
firmy jako dobrą spostrzegają osoby karane jako istotnie bardziej aktywne i zaangażowane oraz jako bliższe 
przeciętnemu pracownikowi w poziomie optymizmu. Z kolei pracodawcy zatrudniający w ostatnim czasie nowych 
pracowników istotnie niżej oceniają osoby karane pod względem ich dyspozycyjności i opanowania. 

Jednak największe znaczenie wydają się mied pozostałe trzy zmienne – forma prawna przedsiębiorstwa 
(różnice w pięciu cechach; p=0,005 – 0,029), liczba zatrudnionych pracowników (różnice w siedmiu cechach; p=0,006 – 
0,046) oraz korzystanie ze środków wspomagających zatrudnienie (różnice w jedenastu cechach; p=0,001 – 0,042). 
Pracodawcy prowadzący działalnośd gospodarczą jako osoby fizyczne istotnie lepiej niż pozostali widzą osoby karane 
pod względem ich wykształcenia, doświadczenia, dyspozycyjności, opanowania oraz uczciwości. Szefowie firm małych 
(od 1 do 9 pracowników), w porównaniu do większych przedsiębiorstw, postrzegają osoby karane jako istotnie 
bardziej opanowane i uczciwe oraz jako bliższe ich przeciętnemu pracownikowi w dyspozycyjności, umiejętności 
integracji z zespołem, zrównoważeniu, opanowaniu i uczciwości. Pracodawcy korzystający ze środków 
wspomagających zatrudnienie natomiast, istotnie gorzej niż niekorzystający z takich form widzą osoby karane pod 
względem ich lojalności, dyspozycyjności, pracowitości, bezkonfliktowości oraz uczciwości. Postrzegają ich także jako 
istotnie bardziej różniących się od przeciętnego pracownika w doświadczeniu, samodzielności, dyspozycyjności, 
zrównoważeniu, opanowaniu oraz bezkonfliktowości. 

Sumując informacje płynące z ostatniej analizy należy zauważyd, że ze wszystkich charakterystyk opisujących 
badane firmy najbardziej różnicujące okazały się byd następujące zmienne: forma prawna przedsiębiorstwa, liczba 
zatrudnionych pracowników oraz korzystanie ze środków wspomagających zatrudnienie. Mają one związek z różnicami 
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w postrzeganiu przez pracodawców zarówno samych osób karanych, jak też w odległości ich obrazu od obrazu 
przeciętnego pracownika w firmie. Można także określid profil firmy o najkorzystniejszym wizerunku osób karanych w 
świetle referowanych analiz – byłaby to firma mała, o formie prawnej działalności gospodarczej osoby fizycznej, w 
której nie są wykorzystywane środki dostępne w instytucjach wspierających zatrudnienie (Urzędy Pracy, PFRON i in.). 

(f) Podsumowanie i interpretacja wyników badao 

Podsumowując wyniki przeprowadzonych badao najpierw trzeba wskazad na ograniczenia w uogólnianiu 
przedstawionych tu wniosków. Podstawowym jest stosunkowo mała liczebnośd przebadanej grupy oraz sposób jej 
doboru. Firmy nie zostały dobrane z uwzględnieniem zasad doboru reprezentatywnego czy losowego, tendencje jakie 
zaobserwowano w tych badaniach mogą nie byd w pełni reprezentatywne dla całej populacji przedsiębiorców. Mogą 
także byd bardziej charakterystyczne dla menedżerów z województwa lubelskiego, w którym prowadzone były 
badania, co jest zasadne dla realizowanego w tym właśnie województwie projektu, ale nie pozwala na uogólnianie 
wyników na całą Polskę. 

Ważną obserwacją jest fakt, że mało pracodawców (tylko 13,5%) miało faktyczny kontakt z osobami 
karanymi. Dla zdecydowanej większości zetknięcie z taką osobą jest więc sytuacją nową, do której nie zawsze są 
przygotowani. Dlatego też wyniki badao odzwierciedlają raczej uogólnione, z góry przyjęte ustosunkowania wobec tej 
grupy osób, niż postawy wyrobione na skutek faktycznego kontaktu w relacji pracodawca-pracownik. 

Generalnie gotowośd do zatrudnienia osób karanych jest raczej mała. Wziąwszy pod uwagę dodatkowo 
ogólnie wysoki poziom bezrobocia, wskazuje to na dużą skalę problemów z powrotem do pracy po odbyciu kary. W tej 
sytuacji rzeczywiście potrzebne są zorganizowane działania wspierające możliwośd ponownej adaptacji zawodowej 
osób karanych. Na podstawie tych badao za główną barierę w zatrudnieniu można uznad negatywne spostrzeganie 
osób karanych, ich zdecydowanie gorszą ocenę niż przeciętnego pracownika. Można traktowad to jako rodzaj 
uprzedzenia, ponieważ tylko niewielka liczba badanych miała dotychczas rzeczywistą możliwośd obserwacji osoby po 
wyroku w sytuacji pracy. Sugeruje to potrzebę działao zmierzających do zmiany postaw potencjalnych pracodawców. 

Im cięższa kategoria przestępstwa oraz dłuższy czas pozbawienia wolności tym mniej chętnie pracodawcy 
gotowi są zaoferowad zatrudnienie. Wydaje się więc, że przy ograniczonych środkach, bardziej efektywne byłoby 
kierowanie pomocy głównie do tych grup osób skazanych, które spostrzegane są bardziej pozytywnie jako potencjalni 
pracownicy, już na starcie mają większą szansę znalezienia pracy – do osób odbywających krótsze wyroki, skazanych za 
przestępstwa takie jak np. przestępstwa w ruchu drogowym, uchylanie się od płacenia alimentów czy fałszywe 
zeznania. Te właśnie kategorie przestępstw spostrzegane są przez potencjalnych pracodawców jako mniejsza 
przeszkoda w zatrudnieniu niż np. zabójstwo czy przestępstwa seksualne. 

Ponieważ gotowośd do zatrudnienia osoby karanej jest zróżnicowana w zależności od rodzaju przestępstwa, 
można uznad to także jako pewną wskazówkę do konstruowania programów informacyjnych skierowanych na zmianę 
postaw pracodawców. Ważne wydaje się uświadamianie im, że nie można mówid o jakiejś jednej ogólnej kategorii 
„osób karanych”, gdyż kara np. pozbawienia wolności mogła byd orzeczona za szereg różnych przestępstw. Częśd z 
tych przestępstw jest oceniana ogólnie bardzo negatywnie, ale inne spotykają się z mniejszym napiętnowaniem 
społecznym. Chodzi o to, aby unikad uogólniania negatywnych postaw na wszystkich karanych, pokazywad 
zróżnicowanie tej grupy. Można to robid poprzez pokazywanie różnorodnych sytuacji życiowych osób karanych, 
różnych rodzajów przestępstw i kar, wskazywanie przykładów, w których podjęcie pracy okazało się czynnikiem 
ważnym w procesie resocjalizacji. 

Pewien optymizm może budzid fakt, że ponad 65% menedżerów uważa, że zatrudnienie osoby karanej ułatwi 
jej skuteczną resocjalizację. Przekonanie to idzie także w parze z większą gotowością do zatrudnienia tych osób. 
Można przyjąd je za ważny punkt wyjścia dla projektowania kampanii informacyjnej skierowanej do potencjalnych 
pracodawców. Podkreślanie tego aspektu, wskazywanie roli przedsiębiorców w tym procesie, odwołanie się do 
wartości, jaką jest niesienie pomocy, odpowiedzialnośd za życie społeczne może byd ważnym elementem 
motywacyjnym wartym podkreślenia w pracy z menedżerami, ale także szerzej w działaniach informacyjnych. 

Czynnikami zwiększającymi szanse zatrudnienia ocenianymi najbardziej pozytywnie przez przedsiębiorców 
były refundacja składek ZUS, subsydiowanie zatrudnienia i dotacje. Sugeruje to potrzebę działao systemowych w 
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obszarze polityki społecznej. Wydaje się, że tworzenie systemu zachęt dla firm podejmujących się zatrudnienia osób 
karanych powinno uwzględniad te właśnie preferowane formy wsparcia. 

Za czynnik zwiększający gotowośd do zatrudnienia osób karanych pracodawcy uznali także współpracę z  
kuratorami. Kuratorzy powinni byd więc także uwzględnieni jako ważny element systemu wsparcia, swego rodzaju 
ogniwo pośredniczące między karanym a potencjalnym pracodawcą. Można także oczekiwad, że kontakt dobrze 
przygotowanych do swej roli kuratorów z menedżerami może przyczynid się do poprawy nastawienia wobec 
zatrudniania osób karanych. Jednocześnie przygotowanie kuratorów do tego rodzaju zadao może stanowid ważny 
obszar pracy w ramach realizowanego projektu. 

Kolejnym czynnikiem zwiększającym szanse na znalezienie pracy osób karanych są szkolenia zawodowe. 
Pracodawcy wskazują głównie na kursy komputerowe, kursy prawa jazdy i językowe. Warto uwzględnid te sugestie w 
projektowanych działaniach szkoleniowych. 

Pewne wskazania można wysunąd także odnośnie segmentu rynku pracy, który w świetle badao wykazuje 
bardziej pozytywne nastawienie wobec osób karanych. Próbując skonstruowad charakterystykę modelowej firmy, w 
której obraz osoby karanej jako pracownika byłby najbardziej korzystny, należałoby mówid o firmie  małej, 
prowadzonej jako działalnośd gospodarczą przez osobę fizyczną, która nie korzystała do tej pory ze środków 
wspomagających zatrudnienie, takich jak prace interwencyjne, staże i in. Informacje powyższe mogą byd pomocne 
przy określaniu w grupie przedsiębiorców adresatów programów wspierających zatrudnienie osób karanych. 

Pomimo, że badani oceniali w jakich zawodach byliby skłonni zatrudnid osoby karane, nie można uznad tego 
wyniku za ostateczne ustalenie zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody. Menedżerowie byli pytani o to na 
jakich stanowiska „byliby skłonni zatrudnid”, a nie o to czy faktycznie mają możliwośd zatrudnienia nowego 
pracownika na danym stanowisku. Wyniki oddają więc raczej pewne przekonania co do tego, jakie w ich opinii zawody 
mogłaby wykonywad osoba po odbyciu kary niż faktyczny stan możliwości znalezienia pracy w konkretnych zawodach. 
Taką interpretację sugeruje także zaskakująca niechęd do zatrudniania osób karanych przy pracy wymagającej 
kontaktu z żywnością, która może wskazywad na pewien rodzaj uprzedzenia. 

Podsumowując – badania przeprowadzone wśród pracodawców potwierdzają potrzebę prowadzenia działao 
wspierających możliwości podjęcia pracy przez osoby karane. 

D. Zbudowanie Partnerstwa Ponadnarodowego 

Identyfikacja potencjalnych Partnerów Ponadnarodowych (dotychczasowe kontakty robocze, baza Equal) – wysłano 
zaproszenia do współpracy do 26 partnerstw zagranicznych 
Wstępne rozmowy z potencjalnymi partnerami 
Spotkanie w celu ostatecznego ustalenia (20–23 kwietnia 2005 r.) – nawiązano współpracę w ramach partnerstwa 
ponadnarodowego, w skład którego - oprócz Partnerstwa "Wyjśd na prostą" - wchodzi 6 partnerstw krajowych z: 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Węgier, Holandii i Austrii; 
– zasad Partnerstwa, oraz zasad współpracy w Działaniu 2; 
– harmonogramu realizacji zadao wspólnych i komplementarnych; 

1. Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii. 

W dniach 20 - 23 kwietnia br. reprezentanci instytucji wchodzących w skład Partnerstwa na rzecz Rozwoju "Wyjśd na 
prostą" spotkali się w Wielkiej Brytanii z Sekretarzem Partnerstwa Ponadnarodowego HIDAK Panią Lindą Pizzani-
Williams z European Institute of Social Services Uniwersytetu Kent oraz odbyli szereg interesujących spotkao z 
osobami i instytucjami wspierającymi działania nakierowane na poprawę zatrudnienia więźniów tak w więzieniach jak 
i po wyjściu na wolnośd. 
W trakcie wizyty odwiedzono następujące instytucje: 

 więzienie dla kobiet w Cookham Wood, w którym zapoznano się z pracą kuratorów więziennych, programami 
szkoleniowymi oraz edukacyjnymi oferowanymi przebywającym tam kobietom, możliwościami zatrudnienia 
w czasie odbywania kary, 
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 więzienie dla mężczyzn w Elmley, w którym zapoznano się z programem przygotowania więźniów do 
przebywania w więzieniu (induction programme) obejmującego informacje na temat rutynowego rozkładu 
dnia, oferty edukacyjnej oraz programem przygotowującym do opuszczenia więzienia (release programme), 
który ma na celu poinformowaniu więźniów na temat możliwości wsparcia po opuszczeniu więzienia, 
przysługującym więźniom zasiłków, programami terapeutycznymi proponowanymi dla uzależnionych od 
narkotyków, organizacją więzienia. 

 Dział Edukacji i Zatrudnienia (ETE Team) przy kuratorach sądowych w Maidstone, 

 Agencję Rozwoju Regionalnego Regionu Południowo-Wschodniej Anglii (SEEDA) w Chatham, której celem jest 
przygotowanie i realizacja projektów rozwojowych tego regionu Anglii. W trakcie pobytu w SEEDA polscy 
partnerzy zapoznali się z największym projektem developerskim w Europie - projektu rewitalizacji 
zamkniętego 20 lat temu Portu Marynarki Wojennej w Chatham., W wyniku zamknięcia portu pracę straciło 
16 000 ludzi, co doprowadziło do degradacji regionu, wzrostu bezrobocia i przestępczości. Do momentu 
zainicjowania tego olbrzymiego projektu region Chatham był jednym z najbiedniejszych w Europie. 

 Zakład Socjalny zatrudniający bezrobotnych w Chatham. Zakład ten nie jest nastawiony na zysk i funkcjonuje 
w ramach chrześcijaoskiej organizacji charytatywnej. Zakład oferuje zatrudnienie oraz szkolenie w zakresie 
budowy komputerów i oprogramowania komputerowego dla osób długotrwale bezrobotnych, włączając w tę 
grupę więźniów. Pracujący tam pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia, lecz nowe umiejętności 

Podczas wizyty polscy partnerzy omówili zasady współpracy w ramach partnerstwa ponadnarodowego oraz zapoznali 
się ze sposobami wsparcia osób skazanych w ramach funkcjonującego w Anglii systemu prawnego. Wsparcie to 
obejmuje zdobycie wykształcenia ogólnego, zdobycie umiejętności zawodowych oraz proponowanego więźniom 
rozwoju osobowego. Polscy partnerzy zapoznali się z systemem wsparcia zawodowego więźniów oraz współpracy 
różnych instytucji w tym procesie. 

2. Sprawozdanie funkcjonariuszy SW z wizyty. 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie oraz zakłady karne w Zamościu i Hrubieszowie wraz z pięcioma 
innymi partnerami realizują w ramach Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" projekt "Wyjśd na prostą" skierowany do osób 
skazanych mających trudności z integracją i reintegracją na rynku pracy. Partnerem wiodącym projektu jest Polska 
Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie. 
W ramach nawiązania partnerstwa ponadnarodowego w dniach 20-23 kwietnia 2005 roku miał miejsce wyjazd 
studyjny do Wielkiej Brytanii, którego jednym z celów było zapoznanie się z metodami pracy brytyjskich partnerów z 
osobami skazanymi i porównanie ich z metodami stosowanymi w polskich zakładach karnych. 
W skład delegacji projektu "Wyjśd na prostą" weszli: 
1.Dariusz Jezior - koordynator projektu z ramienia Fundacji "OIC Poland" w Lublinie, 
2.Roman Kaszycki - kierownik zespołu do ds. projektów Fundacji "OIC Poland", 
3.Kamila Dwik - inspektor Fundacji "OIC Poland", 
4.Anna Dyś - kurator - specjalista Sądu Rejonowego w Lublinie, 
5.Artur Nowosad - specjalista ds. penitencjarnych OISW w Lublinie. 
Delegacja przebywała w Hrabstwie Kent (Anglia Południowo-Wschodnia), mając miejsce zakwaterowania w Maidstone 
- 70 tysięcznym mieście położonym na trasie z Londynu do Dover. Opiekunem grupy była Linda Pizzani - Williams, 
koordynator projektu "Exodus" z ramienia organizacji SEEDA, na co dzieo pracownik Instytutu Spraw Społecznych 
Uniwersytetu w Canterbury, która wystosowała zaproszenie do odwiedzin. 
W czasie pobytu polska grupa miała możnośd zwiedzenia dwóch jednostek penitencjarnych: zakładu karnego dla 
kobiet w miejscowości Cookham Wood i zakładu karnego dla mężczyzn na wyspie Sheppey. Gościła także w Dziale 
Edukacji i Zatrudnienia przy kuratorach sądowych w Maidstone oraz w siedzibie Agencji Rozwoju Regionu Południowo-
Wschodniej Anglii (SEEDA) w Chatham. 

I. Zakład w Cookham Wood koło Rochester to dośd 
nowoczesna jednostka o pojemności ok. 400 miejsc, w 
której przebywają skazane kobiety, w tym 11 z wyrokami 
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dożywotniego więzienia. Ta ostatnia kategoria skazanych objęta jest specjalnym programem, który uwzględnia stałe 
zatrudnienie oraz podnoszenie wykształcenia ogólnego i zawodowego. W jednostce ok. 60 % osadzonych ma 
zapewnioną pracę, a pozostałe kobiety naukę lub zajęcia aktywizujące. Na terenie zakładu zlokalizowana jest duża 
szwalnia, warsztaty montażu detali metalowych i elektrycznych. Funkcjonuje też szkoła na różnych poziomach 
kształcenia. Zakład posiada duży plac rekreacyjny z zespołem boisk. 
W sześciu oddziałach, które znajdują się w jednym pawilonie, obowiązuje system celkowy. Cele są dwuosobowe lub 
pojedyncze. W ciągu dnia cześd cel pozostaje otwarta. Cele swoim wyposażeniem i wystrojem nie różnią się od 
polskich, poza tym, że do każdej z nich przylega drugie pomieszczenie pełniące funkcję łazienki z wc, umywalką i 
prysznicem. 
Podczas wizytacji jednostki delegacja spotkała się z zespołem kuratorów penitencjarnych, którzy swoje zadania 
wykonują w odrębnie wydzielonym biurze. Nie są pracownikami więziennictwa, a zlecone funkcje realizują na 
podstawie kontraktu zawartego z dyrektorem więzienia. Sens ich pracy sprowadza się do organizowania środowiska 
rodzinnego i społecznego dla osób przygotowujących się do opuszczenia więzienia. W systemie tym ważną rolę 
odgrywają kwestie kontynuacji leczenia, w tym zwłaszcza leczenia uzależnieo oraz integracji lub reintegracji na rynku 
pracy. 

II. Więzienie w Elmley to supernowoczesna jednostka dla 
mężczyzn (jedna z trzech położonych na wyspie 
Sheppey) o pojemności przekraczającej 1000 miejsc. 
Zwiedzającym imponowała rozległośd terenu, na którym 
zlokalizowano jednostkę, potężna kubatura wszystkich 
budynków, a także rozbudowane ochronne systemy 
elektroniczne. 
W zakładzie tym przebywają zarówno tymczasowo 
aresztowani, jak i skazani. I w tym przypadku 60 % 
osadzonych ma zatrudnienie. Więźniowie pracują 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz; na zewnątrz 
głównie w kolejnictwie, gdyż w Wielkiej Brytanii 
realizowany jest narodowy program modernizacji kolei 
przy znacznym udziale osób skazanych. 

System penitencjarno-ochronny nastawiony jest na identyfikowanie ryzyk, jakie niesie dla personelu, współwięźniów 
oraz samego siebie osadzony, a w konsekwencji na utrzymanie bezpieczeostwa ludzi i obiektu. Przyjmowany do 
jednostki przechodzi przez długi i skrupulatny system kontroli z wykorzystaniem psów do wykrywania narkotyków i 
stosowaniem badania krwi na obecnośd tego rodzaju substancji. Więźniowie mogą posiadad tylko niezbędne rzeczy 
osobiste, ale nawet częśd z nich deponują. 
Podstawowym problemem jednostki jest przemyt, handel i używanie narkotyków, dlatego też system zapobiegawczy 
jest bardzo rozbudowany. W populacji osadzonych problemy alkoholowe schodzą na plan dalszy. W ogromnej hali 
widzeo, na 300 miejsc, istnieje stały monitoring zachowania osób tam przebywających. Czynią to zarówno 
funkcjonariusze bezpośrednio chodzący po hali, jak i znajdujący się w odrębnych pomieszczeniach wyposażonych w 
systemy monitorów. W hali znajduje się także dobrze zaopatrzona kantyna oraz ogródek zabaw dla dzieci. 
Oddziały mieszkalne swoją architekturą przypominają Zakład Karny w Piotrkowie Trybunalskim, z tym że obowiązuje 
system celkowy (cele pojedyncze lub dwuosobowe). Z więźniami prowadzone są różnego rodzaju zajęcia aktywizujące, 
hobbystyczne i informacyjno - uświadamiające. Chętni mogą korzystad z pracowni komputerowych z ograniczonym 
dostępem do Internetu. 
Przybyłych zapoznano z programem przygotowania więźniów do pobytu w więzieniu (induction programme) 
obejmującym informacje na temat realiów więziennych, porządku wewnętrznego, oferty edukacyjnej i 
antyuzależnieniowej oraz programem przygotowującym do opuszczenia więzienia (release programme), który ma na 
celu poinformowanie więźniów o możliwościach wsparcia instytucjonalnego po wyjściu na wolnośd i przysługującym 
im formom pomocy postpenitencjarnej. 
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Delegacja na zakooczenie wizyty została przyjęta przez zastępcę dyrektora oraz kadrę kierowniczą jednostki. W toku 
rozmowy poruszano różne aspekty funkcjonowania więzienia. Brytyjczycy podkreślali, że w swoim systemie zwracają 
szczególna uwagę na bezpieczeostwo, profilaktykę uzależnieo i zatrudnienie więźniów. Miłym akcentem wizyty było 
wystawienie przy biurze przepustek tablicy z nazwiskami członków naszej delegacji i słowami pozdrowieo. 
III. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Dziale Edukacji i Zatrudnienia przy kuratorach sądowych w Maidstone z 
kuratorskim zespołem odpowiedzialnym za szkolenie więźniów i osób będących pod dozorem. Podczas wspólnej 
konferencji nastąpiła wymiana informacji na temat modelu kurateli sądowej w Wielkiej Brytanii i Polsce. Pracownicy 
tej instytucji są doradcami zawodowymi i tworzą ważne ogniwo systemu nadzoru kuratorskiego. Ich działania 
nakierowane są na współpracę z pracodawcami i instytucjami szkolącymi zawodowo, stanowią oni również źródło 
wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin w okresie reintegracji społecznej i zawodowej. 
W zespole zatrudnionych jest 9 doradców, którzy w 2004 roku objęli swoimi działaniami ponad 1000 osób, z czego w 
ok. 20 % przypadków skutkowało to podjęciem przez zainteresowanych stałego zatrudnienia. Doradcy zawodowi 
posiadają specjalistyczną i aktualną wiedzę o rynku pracy oraz ugruntowane metody współpracy z potencjalnymi 
pracodawcami. 
IV. Kulminacyjnym akcentem pobytu była wizyta w Agencji Rozwoju Regionu Południowo-Wschodniej Anglii (SEEDA) w 
Chatham, której celem statutowym jest przygotowanie i realizacja projektów rozwojowych tego regionu Anglii. 
Agencja prowadzi szereg projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Polscy partnerzy zapoznali się z 
największym projektem developerskim w Europie - projektem rewitalizacji zamkniętego 20 lat temu portu Marynarki 
Wojennej Wielkiej Brytanii w Zatoce Medway. W wyniku zamknięcia portu pracę straciło 16 000 ludzi, co 
doprowadziło do gospodarczo-społecznej degradacji regionu, wzrostu bezrobocia i przestępczości. Do momentu 
zainicjowania tego olbrzymiego projektu region Chatham był jednym z najbiedniejszych w Europie. 
Polska delegacja przebywała w Zakładzie Socjalnym w Chatham zatrudniającym bezrobotnych i więźniów. Zakład ten 
nie jest nastawiony na zysk i funkcjonuje w ramach chrześcijaoskiej organizacji charytatywnej. Oferuje zatrudnienie 
oraz szkolenie w zakresie oprogramowania komputerowego dla osób długotrwale bezrobotnych, włączając w tę grupę 
więźniów. Pracujący tam pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia, lecz nabywają nowe umiejętności. 
SEEDA jest partnerem wiodącym angielskiego projektu "Exodus" realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
"Equal", a skierowanego w głównej mierze do więźniów i byłych więźniów. Podczas wizyty polscy partnerzy omówili 
zasady współpracy w ramach partnerstwa ponadnarodowego oraz zapoznali się ze sposobami wsparcia osób 
skazanych. Wsparcie to obejmuje zdobycie wykształcenia ogólnego, zdobycie umiejętności zawodowych oraz 
proponowanego więźniom rozwoju osobowego. Uczestnicy delegacji zapoznali się z systemem wsparcia zawodowego 
więźniów oraz współpracy różnych instytucji w tym procesie. Mieli możnośd bliższego poznania założeo angielskiego 
projektu. 
W wyniku wizyty studyjnej nawiązanie partnerstwa ponadnarodowego stało się faktem. W jego składzie, a nosi on 
nazwę "HIDAK" (po węgiersku "most"), obok partnerstwa angielskiego i polskiego znajdują się także przedstawiciele 
Irlandii, Holandii, Niemiec, Austrii, Węgier i Francji. Pobyt w Wielkiej Brytanii zapewne przyczyni się do lepszego 
zaprojektowania Działania 2 w ramach realizowanego na Lubelszczyźnie projektu badawczego "Wyjśd na prostą". 

3. Przygotowanie i podpisanie Umowy Partnerstwa Ponadnarodowego (TCA) 

Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Wyjśd na prostą” (Development Partnership (DP)„Freedom for Employment”) 
nawiązało współpracę ponadnarodową z Partnerstwem HIDAK w skład którego wchodzą: 
DP BABE (Niemcy) - celem projektu jest polepszenie strategii edukacji i kształcenia osób skazanych w celu polepszenia 
podstawowych umiejętności, lepszej motywacji uczących się, dopasowania programów nauczania do poszczególnych 
grup klientów, nacisk na powrót do pracy. Te nowo opracowane programy powinny także uwzględniad doradztwo i 
usługi wsparcia tak w trakcie pobierania nauki jak i po jej zakooczeniu. 
DP „Schritt für schritt” (Austria) – celem projektu jest walka z dyskriminacją więźniów, ograniczenie bezrobocia 
więźniów poprzez stworzenie obejmującego wszystkie zagadnienia planu rozwoju osobowego wykraczającego poza 
moment zwolnienia. Wszystkie środki zaplanowane zostaną przez jeden interdyscyplinarny zespól po analizie sytuacji, 
zasobów oraz potrzeb osoby. Zespół ten składający się z ekspertów z różnych organizacji powinien razem 
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współpracowad. Celem projektu jest także poprawa społecznych umiejętności i zachowao więźniów a także 
indywidualne doradztwo. 
DP EXODUS (Wielka Brytania) – projekt ma na celu sprawdzenie nowych narzędzi i sposobów interwencji w celu 
zwiększenia zatrudnienia byłych więźniów. Koncentrowad się będzie na potrzebach integracji więźniów, którzy są 
skazani na krótki okres dla których nie wymagana jest kuratela po zakooczeniu kary. 
DP Match (Holandia) – projekt adresowany jest do zagrożonych wejściem na drogę przestępczości młodych ludzi oraz 
tych, którzy popełnili pierwsze przestępstwa (zazwyczaj drobne) aby uchronid ich przed popełnianiem dalszych 
przestępstw a także dla młodych ludzi, którzy już popełnili kilkakrotnie przestępstwa oraz ich resocjalizacji poprzez 
rozwinięcie programów zatrudnienia opracowanych szczegółowo dla poszczególnych grup docelowych. 
DP Way out (Węgry) – projekt adresowany jest do więźniów, ich wychowawców oraz szkolących a celem projektu jest 
ułatwienie rozpoczęcia i ukooczenie szkolenia zawodowego przez więźniów a także pomoc w rozwoju osobowości i w 
ten sposób umożliwienie integracji zawodowej poprzez koordynację działao kuratorów oraz trenerów. Celem projektu 
jest wypracowanie i polepszenie współpracy między wychowawcami w więzieniach a kuratorami i standaryzacja 
wspólnych zadao tych grup zawodowych. 
DP Europ@cte (Francja) – projekt adresowany jest do więźniów (szczególnie kobiet) i pomocy im w znalezieniu pracy i 
powrocie do społeczeostwa poprzez przygotowanie więźniów do znalezienia pracy przed opuszczeniem jeszcze przed 
opuszczeniem więzienia, stworzenie systemu wsparcia wewnątrz i na zewnątrz więzieo, poprawa więzi rodzinnych, 
wsparcie psychologiczne oraz pomoc w znalezieniu mieszkania. 
Do chwili obecnej Partnerstwo HIDAK przeprowadziło następujące działania: 

 odbyło się spotkanie Partnerstwa w Wiedniu w dniach 25 i 26 luty br., 

 przygotowano porozumienie ponadnarodowe, które reguluje zasady działania oraz cel partnerstwa 
ponadnarodowego, 

 kolejni partnerzy krajowi są na etapie walidacji porozumienia. 
Partnerstwo zostało podzielone na trzy grupy robocze: 
Grupa 1 Rozwój osobowy, w skład której należą partnerstwa: z Niemiec, Austrii, Węgier oraz ewentualnie nasze 
partnerstwo. Koordynatorem tej grupy jest partnerstwo z Austrii. 
Grupa 2 Przestępcy wielokrotni, w skład której należą partnerstwa z: Niemiec, Holandii, Wlk. Brytanii. Koordynatorem 
jest partnerstwo z Wlk. Brytanii. 
Grupa 3 Kobiety, w skład której należą partnerstwa z: Niemiec i Francji a koordynuje prace tej grupy partnerstwo z 
Francji. 
Partnerzy ustalili tematy ogólne oraz tematy szczegółowe, nad którymi będą pracowad poszczególne partnerstwa. 
Tematami ogólnymi są m.in.: zdrowie umysłowe, młodociani więźniowie, uzależnienia, analiza przypadku, 
podstawowe umiejętności potrzebne na rynku pracy. Tematami szczegółowymi są m.in.: szkolenia pracowników, 
technologia informacyjna, zarządzanie wiedzą. Nasze partnerstwo pracowad będzie w grupie roboczej „Rozwój 
osobowy”. 

E. Niezrealizowane działania 

We Wniosku o dofinansowanie Działania 1 założyliśmy do realizacji: 

 Opracowanie wstępnego planu Działania 3 (podział zadao; harmonogram prac; kosztorys) 

 Ustalenia zasad współpracy Partnerstwa Ponadnarodowego w zakresie działania 3; 

 Monitoring i ewaluacja działania 3; 

 Ustalenie strategii promocji i upowszechniania rezultatów projektu; kosztorysu w działaniu 3; 
W związku z nieznajomością sposobu realizacji kolejnych Działao w ramach PIW EQUAL na etapie pisania wniosku o 
dofinansowania Działania 1 błędnie przyjęto, że czynności te będą realizowane w ramach Działania 1. W rezultacie 
niemożliwe było wykonanie w/w zadao. 

F. Mierniki oceny realizacji 

Jako mierniki pełnej realizacji Działania 1 założone w Opisie sposobu oceny w realizacji Działania 1 przez PPR przyjęto: 
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 podpisanie umowy partnerstwa, 

 przeprowadzenie badao (potrzeb szkoleniowych beneficjentów ostatecznych, gotowości pracodawców do ich 
zatrudniania) i analiz (zapotrzebowania na zawody na rynku pracy); 

 ustalenie programów, liczby i liczebności grup treningowych oraz wymiaru szkoleo zawodowych; 

 uzgodnienie planu współpracy ponadnarodowej, 

 podpisanie Umowy o Partnerstwie Ponadnarodowym 
co zostało zrealizowane w całości. 

G. Wskaźniki realizacji Działania 1 

Opracowanie trzech rodzajów ankiet, 
Ankietowanie 2000 pracodawców, 
Ankietowanie 200 wychowawców, 
Ankietowanie 1600 osób skazanych, 
Przygotowanie i podpisanie umów dwustronnych w ramach partnerstwa krajowego, 
Przygotowanie trzech opracowao nt. Wyników przeprowadzonych ankiet, 
Analiza zapotrzebowania rynku pracy na zawody i kwalifikacje. Rozpoznanie źródeł aktualnych informacji o rynku 
pracy. 
Uruchomienie strony internetowej, 
Podpisanie umowy partnerstwa ponadnarodowego, 
Przygotowanie i złożenie wnioski o dofinansowanie działania 2, 
10 spotkao PRR „Wyjśd na Prosta” (zaplanowanych było 7) 
1 spotkanie w ramach współpracy ponadnarodowej (zaplanowane były 4, jednak partnerstwa, z którymi nawiązaliśmy 
kontakt wchodzą w skład Partnerstwa Ponadnarodowego HIDAK) 

H. Oddziaływanie projektu 

Wypromowanie w środowisku beneficjentów ostatecznych i pośrednich Partnerstwa „Wyjśd na Prostą” realizowanego 
w ramach PIW EQUAL. 
W czasie przeprowadzania ankiet pod kątem barier w dostępie do rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osoby 
skazane zostały poinformowane o celu ankiety i możliwościach jakie niesie za sobą projekt w przyszłości. Częśd z tych 
osób już w momencie współpracy przy ankietowaniu odczuła wzrost nadziei na poprawę sytuacji społecznej i 
zawodowej zarówno przez możliwośd wzięcia udziału w projekcie jak również przez fakt samego zainteresowania tą 
osobą oraz poczucia pewnego rodzaju nobilitacji, że to właśnie „Ja” zostałem wybrany do współpracy. 
Uświadomienie beneficjentom pośrednim potrzeby współpracy i współdziałania na wszystkich etapach pracy z osobą 
skazaną. 
Całośd projektu przyczyni się poprawy sytuacji osób skazanych na rynku pracy, współpracy osób pracujących na rzecz 
osób skazanych oraz współpracy tych osób z osobami skazanymi. Może wpłynąd na zmianę postaw osób skazanych i 
pracodawców w stosunku do tych osób jako pracowników w ich firmie. 
Współpraca podczas realizacji Działania 1 miała największy wpływ na zmianę sposobu myślenia osób bezpośrednio 
pracujących z osobami skazanymi. Pozwoliła na uświadomienie im braku powiązao pomiędzy ich instytucjami, a przez 
to potrzebę współpracy i współdziałania na kolejnych etapach pracy z osobami skazanymi i unikaniu częstego obecnie 
powielania tych samych czynności przez różne instytucje. 
Na tej podstawie można było stworzyd plan zmiany i ujednolicenia systemu wspomagającego reintegrację zawodową 
osób karanych w oparciu o służbę więzienną i kuratorów sądowych, MONAR oraz Powiatowe Urzędy Pracy, jak 
również wypracowanie sposobu niwelowania barier w oparciu o współpracę z podmiotami mającymi wpływ na 
sytuację zawodową beneficjentów ostatecznych. 
Podstawową ścieżką bezpośredniego oddziaływania na beneficjentów ostatecznych projektu „Wyjśd na prostą” będzie 
pomoc osobom karanym w uzupełnieniu edukacji i nabyciu kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności pozyskiwania 
zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu metodologii ""Outplacementu"" 
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stosowanej również przez PUP pod postacią IPD - Indywidualnych Planów Działania. W czasie przeprowadzania ankiet 
pod kątem występowania barier w dostępie do rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osoby skazane zostały 
poinformowane o celu ankiety i możliwościach, jakie niesie projekt w przyszłości. 
Partnerstwo prowadzi również szeroką akcję promocyjną wśród przedsiębiorców odnośnie zatrudniania osób 
skazanych. 

I. Promocja działao 

W ramach promocji i informacji na temat Partnerstwa na rzecz Rozwoju "Wyjśd na Prostą" uruchomiono stronę 
internetową Partnerstwa na stronie internetowej Fundacji "OIC Poland". Strona ta zawiera następujące informacje: 
informacje ogólne o PIW EQUAL, aktualności, informacje na temat projektu i działaniach w PIW EQAL oraz informacje 
na temat partnerów w projekcie. O projekcie poinformowano ok. 2500 przedsiębiorców w trakcie ankietowania ich 
pod kątem występowania barier w zatrudnianiu osób skazanych. O projekcie dowiedziały się także osoby karane w 
trakcie ankietowania ok. 1000 osób karanych odbywających karę w zakładach penitencjarnych oraz będących pod 
kuratelą po warunkowym wyjściu z więzienia lub zawieszenia odbywania kary. O projekcie poinformowano ok. 200 
kuratorów sądowych i 50 wychowawców pracujących w więzieniach. W prasie lokalnej ukazały się artykuły 
promocyjno-informacyjne o działaniach realizowanych w ranach PPR "Wyjśd na prostą". Dodatkowo partnerzy, a 
zwłaszcza Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej oraz Zakłady Karne w Zamościu i Hrubieszowie prowadząc własną 
działalnośd PR informowały o uczestnictwie w PRR oraz jego celach i zamierzeniach, co wzmacniało przekaz 
informacyjny. 

J. Szkolenie DEFINIOWANIE I PLANOWANIE PROJEKTÓW IW EQUAL ZGODNIE Z 
METODOLOGIĄ PCM/LOGFRAME 

Szkolenie odbyło się w Warszawie w dniach 4–6 kwietnia 
br. i uczestniczyło w nim oprócz naszego partnerstwa 17 
innych partnerstw z całego kraju. Celem szkolenia było: 
definiowanie i planowanie projektu wg metodologii PCM 
w programie EQUAL, planowanie przebiegu czasowego 
projektu (budowa harmonogramu, tworzenie wykresu 
Gantta), planowanie zasobów i kosztów w projekcie 
(tworzenie harmonogramu wydatków i budżetu 
projektu, omówienie możliwości wsparcia 
informatycznego procesu planowania projektu). Program 
szkolenia opierał się w dużej mierze na pracy w 
zespołach w formie warsztatów. 

 

VI. Cele Działania 2 

A. Cel ogólny Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Wyjśd na prostą” 

Stworzenie systemu wsparcia osób skazanych w ich reintegracji zawodowej w oparciu o służbę więzienną, kuratorów, 
organizacje szkoleniowe, organizacje pozarządowe. Zbudowanie takiego kompleksowego systemu opierad się będzie 
na dwóch filarach: 
z jednej strony na zbudowaniu systemu wsparcia rozwoju osobowego oraz zawodowego osób karanych oraz, 
z drugiej strony, na opracowaniu modelu wsparcia i integracji działao instytucji zajmujących się wsparciem 
zawodowym osób skazanych. 
Faktem bezspornym jest, że obecnie istnieje instytucjonalny system wsparcia osób skazanych. Takie wsparcie uzyskują 
skazani w więzieniach, gdzie zatrudnieni są psychologowie oraz przeszkoleni wychowawcy. W ramach zakładów 
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karnych funkcjonują także Kluby Pracy. Osoby skazane uzyskują wsparcie od nadzorujących ich kuratorów oraz innych 
instytucji powołanych do niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji (urzędy pracy, organizacje pozarządowe, 
ośrodki pomocy społecznej). Jednak, co jest słabością tego systemu, wszystkie jego ogniwa stosują odmienne 
narzędzia pracy z osobami skazanymi, odmienne metody diagnozy sytuacji osób skazanych oraz inne rodzaje wsparcia. 
Brakuje pomiędzy nimi jednolitej metodologii, czytelnych procedur wymiany informacji, harmonizacji i synergii 
działao. Proponowane i przetestowane rozwiązania i metody pozwolą na połączenie działao szeregu osób i instytucji w 
jeden spójny i czytelny dla wszystkich system, co w konsekwencji doprowadzi do efektywniejszej i skuteczniejszej 
pomocy beneficjentom ostatecznym w znalezieniu zatrudnienia. 
Cel ogólny podzielony został na dwa główne cele: budowę systemu wsparcia oraz jego wdrażanie. 

B. Cele szczegółowe wynikające z celu ogólnego 

 Przygotowanie analizy obecnego systemu wsparcia osób skazanych obejmującego jego mocne i słabe strony, 
szkolenia dla beneficjentów ostatecznych (kuratorów, wychowawców, psychologów, pracowników urzędów 
pracy), 

 Opracowanie procedury wymiany informacji pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w projekcie PROZA, 

 Uruchomienie Punktu Aktywizacji Zawodowej przy Stowarzyszeniu PATRONAT, 

 Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do szkoleo oraz szkolenia dla osób skazanych w następujących 
zawodach: 

o Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i aktywnych metod poszukiwania pracy oraz wsparcia 
osobowego 

o Magazynier z obsługą wózków widłowych 
o Pracownik robót budowlanych (malarz, tynkarz, murarz) 
o Brukarz 
o Spawacz 
o Ocieplanie zewnętrzne budynków 
o Pracownik administracyjno-biurowy 
o Kurs komputerowy 
o Studia doradztwa zawodowego 
o Szkolenie z metodologii IPD 
o Szkolenie pierwszego kontaktu dla pracowników PUP 
o Szkolenie z obsługi wózków widłowych 
o Szkolenie kierowców kat. B 

 Upowszechnianie rezultatów projektu. 

VII. Działanie 2 

A. Do kogo adresowana jest pomoc w działaniach Partnerstwa na rzecz Rozwoju w trakcie 
Działania 2 

W projekcie planuje się uczestnictwo 159 osób skazanych oraz 100 wychowawców więziennych, kuratorów, 
psychologów więziennych i pracowników prowadzących Kluby Pracy w zakładach karnych, pracowników urzędów 
pracy. Jest to kategoria społeczna określona w punkcie 4.2 wniosku o dofinansowanie Działania 2. Do opisanych w 
punkcie 1 niniejszej strategii negatywnych czynników należy dodad fakt, że spośród wszystkich przebadanych osób 
skazanych tylko 28% osób miało w przeszłości stałą pracę w tym 9% prowadziło własną działalnośd, co może 
świadczyd, iż pozostała liczba osób nie posiada umiejętności społecznych koniecznych do pracy na etacie lub 
prowadzenia własnej działalności. Dla celów projektu wybrana zostanie grupa 128 osób skazanych. Będą to osoby 
przebywające w więzieniu, będące pod nadzorem kuratora, a także osoby uzależnione od narkotyków poddający się 
leczeniu w ośrodku terapeutycznym. W tym celu przeprowadzona zostanie wstępna rekrutacja. Większa liczba 
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wybranych związana jest z faktem, że częśd beneficjentów ostatecznych może z różnych powodów zrezygnowad z 
programu. 
Rekrutacja osób przebywających w zakładach karnych odbywad się będzie wg zasad, w których preferowane będą 
osoby: 
1. osoby, którym pozostało 6 miesięcy do kooca kary lub przewidywanego terminu warunkowego zwolnienia oraz 
takie, które nie opuszczą więzienia przed koocem adresowanych do nich działao, 
2. osoby, które są w więzieniu po raz pierwszy, 
3. osoby w wieku 18 – 30 lat, stanowiący 60% osób osadzonych, 
4. są zainteresowane uczestnictwem w projekcie ze względu na silną motywację (presja rodziny, mocne postanowienie 
zerwania z dotychczasowym trybem życia, itp), 
5. osoby, które złożą pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie, 
6. osoby posiadające badania lekarskie konieczne do szkolenia i wykonywania określonego zawodu (np. spawacz), 
7. osoby bez zawodu bądź posiadający zawód nie gwarantujący pracy. 
Rekrutacja tych osób będzie zadaniem służb pracujących w więzieniu. 
Rekrutacja osób warunkowo, przedterminowo zwolnionych z odbycia reszty kary przebywających pod kuratelą 
zostanie dokonana przez kuratorów na podobnych zasadach jak osoby osadzone tj. będą to osoby, które są 
zainteresowane uczestnictwem w projekcie ze względu na silną motywację, złożą pisemną deklarację uczestnictwa w 
projekcie, posiadają badania lekarskie konieczne do szkolenia i wykonywania określonego zawodu, są bez zawodu 
bądź posiadają zawód niegwarantujący pracy. 
Z kolei rekrutacja osób przebywających w ośrodku terapeutycznym i poddających się leczeniu uwarunkowana będzie 
pozytywnym zakooczeniem dwóch pierwszych etapów terapii uzależnieo. 
Wychowawcy więzienni, kuratorzy, psychologowie więzienni, pracownicy prowadzący Kluby Pracy w zakładach 
karnych i pracownicy urzędów pracy będą kierowani przez swoich pracodawców. 
Jednym z głównych celów projektu jest opracowanie modelu wsparcia osobowego i zawodowego osób skazanych 
obejmującego diagnozę potrzeb edukacyjnych, analizę ich mocnych stron i predyspozycji zawodowych, poprawę 
komunikacji, asertywności, opanowanie umiejętności potrzebnych do poszukiwania pracy takich jak: pisania listów 
motywacyjnych, CV, oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Diagnoza oraz doradztwo zawodowe 
przeprowadzone zostaną z zastosowaniem odpowiednich technik i narzędzi stosowanych w metodologii 
Indywidualnego Planu Działania. Z doświadczenia wynika, że samo szkolenie zawodowe nie wystarcza, aby mogli 
skutecznie znaleźd i utrzymad pracę. Potrzebują pomocy w przełamaniu swoich barier i ten rodzaj pomocy okaże się, 
jak pokazuje doświadczenie skutecznym działaniem na rzecz osób skazanych i ich wsparcia. 

B. Zakładane rezultaty działao Partnerstwa w trakcie Działania 2 

Zgodnie z celem PRR „Wyjśd na prostą” rezultatem Działania 2 będzie opracowanie systemu wspomagającego 
integrację zawodową osób karanych w oparciu o służbę więzienną, kuratorów, organizacje szkoleniowe oraz 
organizacje pozarządowe. Doświadczenia z przeszłości pokazują, że szkolenia zawodowe nie przyniosą spodziewanych 
rezultatów bez całościowego, holistycznego wsparcia osobowego oraz integrację działao wielu środowisk i instytucji 
pracujących na rzecz zatrudnienia. Okazuje się, że bez stworzenia systemu wsparcia osobowego oraz synergii płynącej 
z koordynacji działao różnych instytucji pracujących na rzecz osób skazanych nie można przełamad zaklętego kręgu 
wysokiego bezrobocia wśród osób karanych. 

1. Rezultaty „twarde” 

Rezultatami "twardymi" działao w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju "Wyjśd na prostą" będzie: 

 wzrost zatrudnienia osób skazanych dzięki wypracowanemu modelowi wsparcia osobowego i zawodowego 
obejmującego ocenę potrzeb i możliwości więźniów, arkusza indywidualnego planu rozwoju więźniów oraz 
powiązania działao wielu instytucji działających na rzecz osób skazanych i zatrudnienia, 

 opracowanie modelu wsparcia osobowego i zawodowego osób skazanych obejmującego diagnozę potrzeb 
edukacyjnych, mocnych stron i predyspozycji zawodowych osób skazanych, poprawę komunikacji, 
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asertywności, umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy takich jak: pisania listów 
motywacyjnych, CV, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 opracowanie arkusza indywidualnego planu rozwoju PROZA na bazie metodologii IPD dla osób skazanych, 

 stworzenie instytucjonalnego modelu wsparcia poprzez nawiązanie ścisłej współpracy przez kuratorów 
sądowych oraz wychowawców zatrudnionych w więzieniach z biurami pracy w celu: koordynacji pomocy w 
poszukiwaniu pracy osobom karanym, przełamywania barier w zatrudnianiu wśród pracodawców, 
informowaniu służby więzienne i kuratorów na temat zapotrzebowania na poszczególne zawody, 
kontaktowaniu się na bieżąco z kuratorami oraz służbą więzienną w zakresie pojawiających się problemów 
wynikających z zatrudnienia osób karanych, opracowania mechanizmu przepływu informacji na temat osób 
skazanych (przebytych szkoleniach, uzyskanego wsparcia, mocnych stron, predyspozycji zawodowych, itp.) 

 stworzenie mechanizmu przełamywania barier w zatrudnieniu przez pracodawców, 

 zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez pokonanie syndromu wyuczonej bezradności beneficjentów 
ostatecznych, podniesienie własnej samooceny oraz wzrost poczucia bezpieczeostwa i nadziei na poprawę 
swojej sytuacji społecznej 

 wzrost potencjału zawodowego i efektywności osób zawodowo i społecznie zajmujących się resocjalizacją 
poprzez szkolenia wychowawców i kuratorów w zakresie doradztwa zawodowego, podstaw 
przedsiębiorczości oraz pośrednictwa pracy, 

 wzrost potencjału zawodowego i efektywności osób zawodowo i społecznie zajmujących się zwalczaniem 
bezrobocia poprzez szkolenia pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie „pierwszego kontaktu” z 
osobami skazanymi, 

w konsekwencji wzrost poczucia bezpieczeostwa w społeczeostwie w związku z mniejszą liczbą więźniów 
powracających na drogę przestępstwa oraz zmniejszenie obciążeo finansowych społeczeostwa związanych z 
utrzymaniem dużej liczby osób skazanych w miejscach odosobnienia. 

2. Rezultaty miękkie 

Rezultatami miękkimi będą poprawa umiejętności komunikacyjnych, wzrost pewności siebie, wzrost poziomu 
samooceny, poprawa swojego wizerunku, poprawa autoprezentacji, umiejętnośd napisania CV oraz listu 
motywacyjnego. Rezultaty miękkie są trudne do pomiaru i definiowania, chociaż mogą byd głównymi rezultatami 
osiągniętymi w ramach szkolenia. Przed przystąpieniem do badania rezultatów miękkich należy określid, jakie 
umiejętności chcemy rozwinąd oraz jak je mierzyd. W przypadku Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Wyjśd na prostą” 
takimi umiejętnościami będą: umiejętnośd napisania CV, przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętnośd 
właściwej swojej samooceny oraz przyswojenie takich umiejętności potrzebnych w pracy jak punktualnośd, praca w 
zespole. W ramach projektu 120 osób skazanych odbędzie szkolenie z aktywizacji zawodowej oraz wsparcia 
osobowego. Będzie to „miękkie szkolenie”, które rozpocznie się diagnozą predyspozycji osobowościowych i 
zawodowych, mocnych i słabych stron beneficjentów ostatecznych, poziomu edukacji. Następnie osoby skazane 
przeszkolone zostaną z takich aspektów jak radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, pracy w zespole, asertywności, 
prowadzenia interview, samoprezentacji oraz pisania CV i listów motywacyjnych, okazywania pozytywnego 
nastawienia do wyzwao. Celem tego szkolenia będzie poprawa szans zatrudnienia poprzez: lepszą samoocenę osób 
skazanych, poprawę umiejętności komunikacyjnych, zmiany w zachowaniu. Kurs zakooczy się indywidualną poradą 
zawodową dla każdego z uczestnika. Korzyści z tego szkolenia te wynikną z pogłębienia samorefleksji i uświadomienia 
sobie o dokonanym postępie w przygotowaniu do starania się o pracę. Dla wielu będzie to pierwszy sukces, jaki 
osiągnęli. Informacje na temat rezultatów miękkich wspierad będzie rozwój projektu, gdyż można będzie w ten 
sprawdzid czy podjęte kroki są odpowiednie, a jeśli nie jak należy je modyfikowad. Opis miękkich rezultatów jest 
istotny dla projektu także z innego powodu. Można będzie stwierdzid, że projekt przynosi pozytywne rezultaty jeszcze 
przed osiągnięciem twardych rezultatów. 
Do opisu mierzenia miękkich rezultatów zastosowano: 
1. Kwestionariusz oceniającego znajomośd siebie przed i po zakooczeniu „szkolenia miękkiego”. 
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2. Opanowanie takich umiejętności jak: pisanie CV, listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna. Umiejętności te 
omawiano i oceniano w trakcie szkolenia. Był to twórczy i korygowany proces, w którym uczestniczyli na zasadzie 
partnerskiej prowadzący i sami beneficjenci ostateczni. Wymiernym rezultatem jest umiejętnośd przygotowania się do 
znalezienia pracy i jej utrzymania oraz postęp, jaki został dokonany w trakcie szkolenia: pokazanie, że beneficjenci 
ostateczni potrafią napisad dobry list motywacyjny oraz przeprowadzid rozmowę kwalifikacyjną na ustalonym 
poziomie. 
3. Opis zachowania beneficjentów w trakcie szkoleo obejmującego takie aspekty jak: zakooczenie pracy na czas, 
obecnośd, punktualny powrót z przerw, chęd do pracy, otwartośd na pomoc, dojrzałe zachowanie. Opis zachowao 
dokonany przez prowadzących zajęcia oraz omawiany z osobami skazanymi oraz kuratorami i wychowawcami. 
4. Opis zachowania beneficjentów po zakooczeniu szkoleo dokonany przez kuratorów dozorujących skazanych (w 
odniesieniu do BO pozostających pod dozorem kuratora).W opiniach kuratorów udział w projekcie w zdecydowanej 
większości okazał się bardzo pomocny dla osób skazanych. 
Poniżej przytaczamy przykłady opinii kuratorów uzyskanych podczas monitorowania losów BO po zakooczeniu udziału 
w projekcie: 
„…udział w kursie zdopingował podopieczną do aktywizacji zawodowej…”, 
„(BO) podjął pracę…”, 
„(BO) po ukooczeniu kursu podjął zatrudnienie”, 
„udział w kursie ukształtował w dozorowanym kierunek pracy nad sobą oraz wiarę w swoje możliwości”, 
„(BO) po ukooczeniu kursu uzyskał zatrudnienie w zawodzie spawacza”, 
„…(BO) zgodził się na udział w kursie, wcześniej nie planował podnoszenia kwalifikacji zawodowych z powodów 
finansowych, zaangażował się w udział w kursie, po uzyskaniu uprawnieo spawacza otrzymał ofertę pracy…”, 
„(BO) jest wdzięczny za zakwalifikowanie go do programu”, 
„skazany jest zadowolony z udziału w projekcie”, 
„skazany jest zadowolony z udziału w kursie”, 
„dobycie dodatkowych kwalifikacji … wzmocniło jego wiarę we własne możliwości i polepszyło jego sytuację na rynku 
pracy”, 
„dostrzega korzyści z udziału w projekcie”, 
„…udział wpłynął korzystnie na sytuacje (BO) zawodową jak i materialną”. 

C. Opis działao podejmowanych przez Partnerstwo w trakcie Działania 2 

1. Zrealizowano następujące zadania: 

a) Cel 1 Analiza obecnego wsparcia osób skazanych w ramach systemu 
penitencjarnego 

ZADANIE 1/1 Analiza wsparcia służby więziennej 
ZADANIE 1/2 Analiza wsparcia ze strony kuratorów 
ZADANIE 1/3 Analiza wsparcia w zakresie pośrednictwa pracy 
ZADANIE 1/4 Analiza wsparcia ze strony systemu edukacji 
ZADANIE 1/5 Analiza innych aspektów wsparcia w ramach obecnego systemu 
ZADANIE 1/6 Przygotowanie do druku analizy 

podzadanie 1/6 A Zebranie i edycja materiału analizy 
podzadanie 1/6 B Druk analizy 

ZADANIE 1/7 Prezentacja analizy obecnego systemu wsparcia na forum partnerstwa ponadnarodowego 
podzadanie 1/7 A Tłumaczenie analizy na język angielski 

2005 – rozpoczęto przygotowanie analizy obecnego wsparcia osób skazanych w ramach systemu 
penitencjarnego 
2006 – zakooczono przygotowanie Analizy systemu wsparcia osób skazanych w Polsce (Zadania 1/1, 
1/2, 1/3, 1/4, 1/5 i 1/6) oraz przetłumaczono ją na język angielski (Podzadanie 1/7 A) dla partnerów z 
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Partnerstwa ponadnarodowego. Analiza została przekazana w wersji elektronicznej partnerom 
ponadnarodowym na spotkaniu w Amsterdamie a wnioski z niej wypływające zostały 
zaprezentowane publicznie w trakcie spotkania w Budapeszcie. (Zadanie 1/7) 

b) Cel 2 Opracowanie procedury wymiany informacji 
2006 – opracowano procedurę wymiany informacji 

c) Cel 3 Stworzenie założeo systemu wsparcia skazanych opartego na metodologii 
outplacementu 

2006 - Przygotowanie i złożenie rezultatu do Działania 3 do walidacji, złożony 16 VI 2006 r. 
Walidacja rezultatu do Działania 3 i uzyskanie rekomendacji KST (7 lipca 2006 roku). Prace związane z przygotowaniem 
dokumentów do Umowy dofinansowania Działania 3 (weryfikacja budżetu, Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju 
„Wyjśd na Prostą”). Podpisanie Umowy dofinansowania Działania 3 (28 XII 2006 r.) 
ZADANIE 3/2 Działania promocyjne 

podzadanie 3/2 A artykuły w prasie 
2006 - Inicjowanie artykułów prasowych i wiadomości w telewizji regionalnej 
Współuczestnictwo w przygotowaniu artykułu do magazynu EQUAL 
2007 - Opublikowano artykuł w prasie lokalnej popularyzujący realizację projektu 

podzadanie 3/2 B druk plakatów 
2006 - Wydruk plakatów informujących o projekcie 

podzadanie 3/2 C zakup teczek, długopisów, notatników na potrzeby szkoleniowe 
2006 - Zakup teczek, długopisów i notatników na potrzeby szkoleniowe 

podzadanie 3/2 E przygotowanie ulotki dla beneficjentów ostatecznych 
podzadanie 3/2 E/1 druk ulotki dla beneficjentów ostatecznych 

2007 - przygotowanie i druk ulotki dla beneficjentów ostatecznych 
podzadanie 3/2 F aktualizacja strony internetowej 

2006 - Aktualizacja strony internetowej partnerstwa, aktualizacja stron internetowych partnerów 
(poza Sądem Okręgowym) 
2007 - Aktualizacja stron internetowych 
2008 - Aktualizacja stron internetowych 

podzadanie 3/2 G/1 opracowanie informatora o dorobku projektu 
2007 - Przygotowanie informatora o dorobku projektu 

podzadanie 3/2 G/2 druk informatora o dorobku projektu 
2008 - druk informatora o dorobku projektu 

d) Cel 4 Podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów ostatecznych – służb 
penitencjarnych, kuratorskich oraz zatrudnienia 

ZADANIE 4/1 Studia doradztwa zawodowego 
2006 - Przeprowadzenie i zakooczenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego dla 40 
kuratorów zawodowych i wychowawców więziennych i służb penitencjarnych (od 10 II 2006 do 25 VI 
2006) w wymiarze 200 godzin 

ZADANIE 4/2 Szkolenie z metodologii IPD 
2006 - Przeprowadzenie i zakooczenie szkolenia z metodologii IPD dla 10 psychologów 
penitencjarnych i kuratorów zawodowych mających wykształcenie wyższe psychologiczne (od 27 IX 
2006 do 18 X 2006) w wymiarze 80 godzin 

ZADANIE 4/3 Szkolenie pierwszego kontaktu dla pracowników PUP 
2007 - Zorganizowano 2 szkolenia dla pracowników PUP 

e) Cel 5 Uruchomienie Punktów Aktywizacji Zawodowej dla beneficjentów 
ostatecznych – skazanych 

ZADANIE 5/1 Zakup komputerów i drukarek 
podzadanie 5/1 A komputery dla Klubów Pracy w Zakładach Karnych 
podzadanie 5/1 B drukarki dla Klubów Pracy w Zakładach Karnych 
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podzadanie 5/1 C komputery dla PAZ w Lublinie 
podzadanie 5/1 D drukarka dla PAZ w Lublinie 
podzadanie 5/1 E komputery dla PAZ w Chełmie 
podzadanie 5/1 F drukarka dla PAZ w Chełmie 

2006 – zakupiono komputery typu Notebook Fujitsu Siemens Amilo Pro V2055 WL1 i drukarki 
laserowe HP LaserJet 1020 dla Klubów Pracy w Zakładach Karnych w Zamościu i Hrubieszowie oraz 
dla Punktów Aktywizacji Zawodowej w Lublinie i w Chełmie, 

ZADANIE 5/2 Zakup programów i testów psychologicznych 
podzadanie 5/2 A zakup testów 

2007 – zakupiono testy INTE – Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej, SD – Skala Dyrektywności, 
NEO-FFI - Inwentarz Osobowości, TO – Test Osobowości, ISCL-STAI Inwentarz stanu i Cechy Lęku, 
EPQ-R Kwestionariusz Osobowości EYSENCKA 

podzadanie 5/2 B zakup dysków instalacyjnych 
2007 – zakupiono dyski instalacyjne NEO-FFI - Inwentarz Osobowości, ISCL-STAI Inwentarz stanu i 
Cechy Lęku 

podzadanie 5/2 C zakup oprogramowania 
2006 - zakupiono oprogramowanie LEX OMEGA i LEX SIGMA w wersji on-line, oprogramowanie MS 
Windows XP Home OEM PL, MS Office 2003 PRO PL Edu, BitDefender Pro 9 Plus 

podzadanie 5/2 D zakup licencji na 100 badao 
2007 – zakupiono licencje NEO-FFI - Inwentarz Osobowości, ISCL-STAI Inwentarz stanu i Cechy Lęku, 
EPQ-R Kwestionariusz Osobowości EYSENCKA 

ZADANIE 5/6 Prowadzenie PAZ 
2006 – rozpoczęto pracę w PAZ w Lublinie i w Chełmie 
2007 – kontynuowano pracę w PAZ w Lublinie i w Chełmie, uzyskano ostateczną lokalizację dla PAZ, 
2008 – kontynuowano pracę w PAZ w Lublinie i w Chełmie 

f) Cel 6 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji beneficjentów ostatecznych – 
skazanych 

ZADANIE 6/1 Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do szkoleo 
2006 – zrekrutowano 70 BO (skazanych) oraz 50 BO (pracownicy instytucji) 
2007 – zrekrutowano 97 BO (skazanych) oraz 24 BO (pracownicy instytucji) 
2008 – zrekrutowano 16 BO (skazanych) 

podzadanie 6/1 A opracowanie formularza zgłoszeniowego oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie 
2006 – opracowano regulamin uczestnictwa w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe 

ZADANIE 6/2 Indywidualne doradztwo zawodowe (w ramach szkolenia aktywizacji) 
podzadanie 6/2 A diagnoza 

2006 – wykonano diagnozę 70 BO 
2007 – wykonano diagnozę 59 BO 
2008 – wykonano diagnozę 18 BO 

podzadanie 6/2 B doradztwo 
2007 – 42 osoby skorzystały z doradztwa 
2008 – 25 osób skorzystało z doradztwa 

ZADANIE 6/3 Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i aktywnych metod poszukiwania pracy oraz wsparcia 
osobowego 

2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Zamośd w terminie 03.12.2007 – 11.12.2007; kurs rozpoczęło 9 
osób, ukooczyło 7 
2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Zamośd w terminie 10.12.2007 – 18.12.2007; kurs rozpoczęło 20 
osób, ukooczyło 16 
2008 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 17.01.2008 – 24.01.2008; kurs rozpoczęło 8 
osób, ukooczyło 8 
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2008 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 18.02.2008 – 25.02.2008; kurs rozpoczęło 7 
osób, ukooczyło 3 

ZADANIE 6/4 Szkolenie magazynier z obsługą wózków widłowych 
2007 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 19.04.2007 – 18.06.2007; szkolenie rozpoczęło i 
ukooczyło 13 osób 

ZADANIE 6/5 Szkolenie pracownik robót budowlanych (malarz, tynkarz, murarz) 
2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Zamośd w terminie 05.03.2007 – 04.05.2007; kurs rozpoczęło 20 
BO, a ukooczyło 17 

ZADANIE 6/6 Szkolenie brukarz 
2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Hrubieszów w terminie 17.05.2007 – 05.07.2007; kurs 
rozpoczęło i ukooczyło 19 BO 

 
ZADANIE 6/7 Szkolenie spawacz 

2007 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 18.04.2007 – 05.07.2007; kurs rozpoczęło 13, a 
ukooczyło 10 BO 
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2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Hrubieszów w terminie 25.04.2007 – 07.07.2007; kurs 
rozpoczęło 12, a ukooczyło 11 BO 

ZADANIE 6/8 Szkolenie ocieplanie zewnętrzne budynków 
2007 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 18.04.2007 – 25.05.2007; kurs rozpoczęło 9, a 
ukooczyło 8 BO 

ZADANIE 6/9 Szkolenie pracownik administracyjno-biurowy 
2008 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 24.01.2008 – 15.02.2008; kurs rozpoczęło 5, a 
ukooczyło 3 BO 

ZADANIE 6/10A Kurs komputerowy 2 
2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Hrubieszów w terminie 14.02.2007 – 26.02.2007; kurs 
rozpoczęło i ukooczyło 20 BO 
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2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Zamośd w terminie 19.02.2007 – 08.03.2007; kurs rozpoczęło i 
ukooczyło 18 BO 

ZADANIE 6/10B Kurs komputerowy 1 
2008 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 18.01.2008 – 16.02.2008; kurs rozpoczęło 9, a 
ukooczyło 8 BO 

ZADANIE 6/11 Szkolenie obsługa wózków jezdniowych 
2007 – 15 BO rozpoczęło szkolenie w Lublinie w dniu 26.11.2007 
2008 – 11 BO ukooczyło kurs w dniu 15.01.2008 

ZADANIE 6/12 Szkolenie prawo jazdy kategorii B 
2007 – 21 BO rozpoczęło szkolenie w Lublinie w dniu 27.11.2007 
2008 – 17 BO ukooczyło kurs w dniu 26.02.2008 

g) Cel 7 Pośrednictwo pracy 
ZADANIE 7/1 A Utworzenie banku ofert pracy 

2007 – utworzono bank ofert pracy i uaktualniano go o nowe oferty 
2008 – uaktualnianie banku ofert 

ZADANIE 7/1 B Prowadzenie pośrednictwa pracy 
2007 – rozpoczęto działania z zakresu pośrednictwa pracy w dwóch osiach: pozyskiwanie ofert 
(wizyty osobiste i rozmowy telefoniczne z pracodawcami) oraz współpraca z BO (analiza preferencji i 
możliwości, przekazywanie ofert). 
2008 – kontynuacja działao j.w. Przekazywano również pozyskane oferty do innych jednostek, które 
nie uczestniczyły w projekcie (kuratorzy z SR Puławy i SR Siedlce) 

h) Zarządzanie projektem 
2005 - Prace związane z przygotowaniem dokumentów do Umowy dofinansowania Działania 2 (weryfikacja budżetu, 
Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju „Wyjśd na Prostą”, Strategii i opisu projektu). Prace związane z 
przygotowaniem dokumentów do Umowy dofinansowania Działania 2 (weryfikacja budżetu, Umowy o Partnerstwie 
na Rzecz Rozwoju „Wyjśd na Prostą”, Strategii i opisu projektu). Kontrola z Działania 1 przeprowadzona przez KSW (07 
XI 2005 r.) 
2006 - Przygotowanie sprawozdania za IV kwartał 2005 roku i sprawozdania rocznego z realizacji działao w 2005 roku. 
Przygotowanie sprawozdania za I kwartał 2006 roku. Przygotowanie sprawozdania za II kwartał 2006 roku. 
Przygotowanie danych do sprawozdania z realizacji działao w II półroczu 2006 i sprawozdania rocznego z realizacji 
działao w 2006 roku. Przygotowanie wniosku o płatnośd - rozliczenie pierwszej transzy otrzymanych środków 
finansowych, naniesienie poprawek zalecanych przez KSW (złożony 12 IV 2006 poprawki 7 VI 2006, zaakceptowane 22 
VI 2006). Prace związane z przygotowaniem dokumentów do Umowy dofinansowania Działania 2 (weryfikacja 
budżetu, Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju „Wyjśd na Prostą”, Strategii i opisu projektu). Zgodnie z zaleceniami 
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IZ złożone do KSW w dniu 04 maja 2006 roku. Podpisanie Umowy dofinansowania Działania 2 (31 I 2006). 
Uczestnictwo w konferencji dla Dyrektorów Urzędów Pracy i przedstawienie programu szkolenia "Pierwszego 
Kontaktu" 
2007 - Przygotowanie sprawozdania za II kwartał 2006 roku oraz sprawozdania rocznego za 2006 rok oraz za I i II 
półrocze 2007 roku. Uczestnictwo PRR w przeglądzie projektu w dniu 29 marca 2007. Przygotowanie danych do 
sprawozdania z realizacji działao w I półroczu 2007. Wprowadzono zmiany do wniosku o dofinansowanie Działania 2. 
Przygotowanie danych do sprawozdania z realizacji działao w II półroczu 2007. 
2008 - Przygotowanie sprawozdania za II półrocze 2007 roku i roczne 2007. Korekta sprawozdao za 2 półrocze 2006, 
roczne 2006, 1 półrocze 2007, 2 półrocze 2007, roczne 2007. Przygotowanie danych do sprawozdania z realizacji 
działao w I półroczu 2008, sprawozdania rocznego za 2008 i koocowego z realizacji działania 2. Weryfikacja obecnego 
statusu BO na dzieo 29.02.2008. Weryfikacja poniesionych kosztów i dokumentacji projektu. Przeprowadzenie audytu 
zewnętrznego projektu. Kontrola KSW w dniach 16-18.I.1008 

i) Spotkania Partnerstwa 
2005 - Spotkanie PRR „Wyjśd na Prosta” (19 IX 2005 r., 02 XI 2005 r., 07 XI 2005 r., 05 XII 2005 r.) 
2006 - Spotkanie PRR „Wyjśd na Prosta” (05 II 2006, 15 V 2006, 11 VII 2006, 23 VIII 2006). Spotkanie robocze z 
Partnerami z OISW i KO w sprawie omówienia rezultatu do Działania 3 (24 V 2006 r. i 10 V 2006 r.) 
2007 - Spotkania grupy zarządzającej 19.XII.2007, 29.11.2007, 29.X.2007, 12.IX.2007, 3.VII.2007, 28.V.2007, 
26.III.2007, 6.III.2007 i 5.II.2007 
2008 - Spotkania grupy zarządzającej w dniu 4.II.2008 i 19.III.2008 

j) Krajowe Sieci Tematyczne 
2005 - Spotkanie KST (09 XI 2005 r.) 
2006 - Spotkanie KST (15-16 II 2006, 06-07 IV 2006 r., 23-24 V 2006 r.). 

 
Organizacja spotkania KST z Juergenem Hillmerem, Senatorem Sprawiedliwości z Bremy, koordynatorem DP BABE, 
partnerem HIDAK. Spotkanie z przedstawicielami projektu PS PLUS 2 i przewodniczącym Europejskich Sieci 
Tematycznych 

k) NEON – PL (National Equal Offender Network) 
2006 - Spotkanie w ramach sieci NEON (21-22 II 2006 r) w Siedlcach mające na celu omówienia planowanych 
rezultatów partnerstw, możliwości współpracy w ramach Działania 3 oraz walidacji rezultatów. Uczestnictwo w 
spotkaniu w Wołowie dnia 28 IV 2006 r z okazji Dnia Funkcjonariusza SW. Spotkanie z przedstawicielami projektu PS 
PLUS 2 i przewodniczącym Europejskich Sieci Tematycznych 

l) Współpraca ponadnarodowa 
2005 - Pierwsze spotkanie grupy Sterującej w ramach współpracy ponadnarodowej (07 VII 2005 r.) 
2006 - Spotkanie Partnerstwa Ponadnarodowego w Amsterdamie, Holandia (10-11-12 IV 2006). Uczestnictwo w 
konferencji HIDAK – NEW HORIZONS (10-11 IV 2006).  
Spotkanie Partnerstwa Ponadnarodowego w Budapeszcie, Węgry (11-12-13 IX 2006 r.).  
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Wizyta Partnerów z Partnerstwa Ponadnarodowego w Polsce (14-15 IX 2006 r.), obchody 100 lecia Zakładu Karnego w 
Zamościu (partnera PRR);  
Udział w konferencji EQUAL Exchange Event “Passport to Freedom” Lizbona (22-25 X 2006). 
Organizacja spotkania KST z Juergenem Hillmerem, Senatorem Sprawiedliwości z Bremy, koordynatorem DP BABE, 
partnerem HIDAK. Spotkanie z przedstawicielami projektu PS PLUS 2 i przewodniczącym Europejskich Sieci 
Tematycznych 
2007 - Odbyły się 2 wyjazdy na spotkania Partnerstwa Ponadnarodowego HIDAK w dniach 11-15 marca do Wiednia 
(Austria) oraz w dniach 3 – 6 czerwca do Marsylii (Francja) 

m) Szkolenia wewnętrzne 
2005 – Szkolenie Kierowanie zespołem projektowym (17-19 X 2005 r.). Szkolenie Finanse i sprawozdawczośd (29-30 XI 
2005 r.) 
2006 – Szkolenie z dotyczące ogólnych zasad realizacji Działania 3 oraz omówienie zasad składania wniosków o 
dofinansowanie i zasad walidacji rezultatów projektów, z uwzględnieniem roli Krajowych Sieci Tematycznych 
2007 - Uczestnictwo w szkoleniu „Gender mainstreaming” 19-20 marca 2007 

D. Ocena stopnia realizacji projektu; 

Zakooczono realizację projektu. Zrealizowano wszystkie cele cząstkowe tj. Cel 1 Analiza obecnego wsparcia osób 
skazanych w ramach systemu penitencjarnego, Cel 2 Opracowanie procedury wymiany informacji, Cel 3 Stworzenie 
założeo systemu wsparcia skazanych opartego na metodologii outplacementu, Cel 4 Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych beneficjentów ostatecznych – służb penitencjarnych, kuratorskich oraz zatrudnienia, Cel 5 Uruchomienie 
Punktów Aktywizacji Zawodowej dla beneficjentów ostatecznych – skazanych, Cel 6 Podnoszenie kwalifikacji i 
kompetencji beneficjentów ostatecznych – skazanych, Cel 7 Pośrednictwo pracy. Jednak stopieo realizacji 
poszczególnych celów jest różny – nie udało się doprowadzid do przejścia całości ścieżki rozwoju zawodowego 
(diagnoza  szkolenia zawodowe  aktywizacja zawodowa  doradztwo zawodowe  pośrednictwo pracy) przez 
wszystkich BO – rezygnacje powodowane były względami obiektywnymi (takimi jak przeniesienie do innej jednostki 
penitencjarnej, wyjazdem za granicą czy znalezieniem pracy) oraz subiektywnymi. 
Nie zrealizowano dwóch konferencji na szczeblu regionalnym – powody zostały wyjaśnione w opisie niezrealizowanych 
zadao. 
Należy zatem uznad, że projekt został zrealizowany prawie w całości, a niezrealizowane zadania nie powodują 
nieosiągnięcia zakładanych celów cząstkowych. 
Celem ogólnym Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Wyjśd na prostą” było stworzenie systemu wsparcia osób skazanych w 
ich reintegracji zawodowej w oparciu o służbę więzienną, kuratorów, organizacje szkoleniowe, organizacje 
pozarządowe przy wykorzystaniu metodologii outplacementu zaangażowanego (tzw. outplacement typu P). 
Partnerstwo wypracowało model wsparcia, który uzyskał aprobatę KST i jest upowszechniany i wdrażany w ramach 
Działania 3. W skład systemu wchodzą następujące elementy składowe: 
Arkusz Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego (PROZA) – został przygotowany arkusz, który będzie wdrażany na 
terenie województwa lubelskiego w ramach porozumieo pomiędzy Służbą Więzienną, Kuratorską Służbą Sądową oraz 
publicznymi służbami zatrudnienia. 
Punkty Aktywizacji Zawodowej – PAZ funkcjonowały w ramach projektu, po jego zakooczeniu utracą formalną 
siedzibę, jednak działania realizowane w ich ramach będą kontynuowane. Nie udało się przekonad do tworzenia 
wyspecjalizowanych służb zatrudnienia (zespoły ETE) kuratorskiej służby sądowej, ale Służba Więzienna w ramach PO 
KL podejmuje działania, które mają na celu tworzenie podstaw takich zespołów. 
Model szkoleo doradców zawodowych na bazie studiów podyplomowych oraz model szkoleo psychologów 
penitencjarnych i kuratorów zawodowych – Fundacja OIC POLAND podejmuje działania mające na celu wykorzystanie 
dorobku w ramach działania 1.3.4. PO KL – projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i 
pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „Klubami Pracy” i projekt 
„Penitencjarny doradca zawodowy” 



 

 

 
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Wyjśd na prostą” 

EQUAL Community Initiative 
Development Partnership „Freedom for Employment” 

 

 

107 

Lider Partnerstwa Partnership Lider 
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC Poland” 
Polish Foundation of Opportunity Industrialization 

Centers „OIC Poland” 
ul. Mełgiewska 7-9; 20-952 Lublin; Poland 

www.oic.lublin.pl 
+48 (81) 749 17 70  +48 (81) 749 32 13 

e-mail: equal@oic.lublin.pl 
 

Model szkoleo pracowników pierwszego kontaktu z publicznych służb zatrudnienia – szkolenia takie będą 
organizowane przez SW na terenie województwa lubelskiego w ramach jej działalności 
Modele szkoleo zawodowych oraz warsztatów i treningów dla skazanych – mogą byd wykorzystywane w ramach 
realizacji projektu Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych 
wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakooczeniu odbywania kary pozbawienia wolności w 
ramach działania 1.3.4. PO KL oraz działao w ramach regionalnych komponentów PO KL. 
W ramach projektu uczestnictwo rozpoczęły 183 osoby (BO – skazani), z których 120 podniosło swoje kwalifikacje i 74 
BO z instytucji pracujących ze skazanymi (KSS, SW, PUP, NGO). Tym samym przekroczono założenia co do ilości osób. 
Pod koniec projektu PRR badało status BO biorących udział w projekcie. 24% wszystkich BO pracuje, a 7,1% uczy się. W 
ZK pozostaje nadal 23,5% beneficjentów. Brak jest danych o 22,4% osób oraz o osobach warunkowo przedterminowo 
zwolnionych, które oddane są pod dozór kuratorów spoza właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie. 
Spośród tych, którzy mają możliwośd podjęcia pracy (nie przebywają w ZK) pracuje 31,4% a uczy się 9,3% BO. W 
odniesieniu do grupy, która udzieliła odpowiedzi jest to odpowiednio 62,9% i 18,6%. Należy zatem stwierdzid, że 
81,4% BO, których losy znamy odnalazło się na otwartym rynku pracy. 
We wrześniu 2008 roku zostanie przeprowadzony powtórny monitoring losów BO. 

Status po projekcie MONAR ZK kurator zwolniony Razem 

przebywa w ZK   46,7% 1,2%   23,5% 

warunkowo przedterminowo zwolniony z ZK   32,2%     15,8% 

bezrobotny/a     13,1% 100,0% 7,1% 

pracuje 71,4% 1,1% 45,2%   24,0% 

uczy się     15,5%   7,1% 

b.d. 28,6% 20,0% 25,0%   22,4% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

E. Kwestie związane z zarządzaniem w ramach partnerstwa; 

W okresie realizacji projektu skład PRR „Wyjśd na Prosta” ulegał zmianom. 
Począwszy od 07.12.2005 ze składu PRR formalnie wycofał się NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny z 
siedzibą w Majdanie Kozic Dolnych z powodu warunków realizacji projektu jakie stawiała KSW. Wymaganie przez KSW 
dysponowania własnym budżetem na własnym odrębnym rachunku każdego partnera przy zasadzie refundacji 
poniesionych kosztów było niewykonalne dla organizacji, która nie dysponuje środkami umożliwiającymi 
prefinansowanie działao. Dodatkowo partner musiałby odprowadzid do centrali MONAR składkę od pozyskanych w 
ten sposób funduszy, która nie mogła byd uznana za koszt kwalifikowany. 
Od grudnia 2005 roku (od czasu zmiany na żądanie KSW przepływów finansowych między partnerami spoza sektora 
finansów publicznych) Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział Lublin miał problemy z realizacją działao z 
powodów organizacyjnych – oddział lubelski jest organizacją czysto społeczną nieprowadzącą żadnej gospodarki 
finansowej, a co za tym idzie nie było możliwości prefinansowania działalności w ramach projektu. Dodatkowo 
problemy osobiste członków zarządu (długotrwała choroba i pobyt w szpitalu) spowodowały brak możliwości realizacji 
jakichkolwiek zadao, a nawet utrudniona była komunikacja. Opiekun PRR był o tym informowany w trakcie rozmów 
telefonicznych. Dnia 11 lipca 2006 roku wysłany został e-mail do Grupy Zarządzającej, w którym był postawiony 
wniosek o wypowiedzenie umowy o partnerstwie Stowarzyszeniu Penitencjarnemu PATRONAT. Na skutego tego 
partner dostarczył pismo informujące o zaprzestaniu realizacji projektu z dniem 1 lipca 2006 roku. 

F. Zorganizowano następujące spotkania PRR „Wyjśd na Prosta”: 

19 IX 2005 r. Omówienie uwag Krajowej Struktury Wsparcia dot. Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju „Wyjśd 
na Prostą” i zmian w budżecie do Działania 2. Wstępne ustalenia dot. szkolenia z tematyki kierowania zespołem 
projektowym 17–19 października 2005 r. Omówienie zaproszenia na spotkanie Partnerstwa Ponadnarodowego w 
Berlinie 20–22 października 2005 r. Sprawy dotyczące bieżącej realizacji projektu 



 

 

 
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Wyjśd na prostą” 

EQUAL Community Initiative 
Development Partnership „Freedom for Employment” 

 

 

108 

Lider Partnerstwa Partnership Lider 
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC Poland” 
Polish Foundation of Opportunity Industrialization 

Centers „OIC Poland” 
ul. Mełgiewska 7-9; 20-952 Lublin; Poland 

www.oic.lublin.pl 
+48 (81) 749 17 70  +48 (81) 749 32 13 

e-mail: equal@oic.lublin.pl 
 

02 XI 2005 r. Omówienie uwag Krajowej Struktury Wsparcia dot. Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju „Wyjśd 
na Prostą” i konsekwencji jakie może wywoład akceptacja tych uwag. Przedstawienie stanu zaawansowania realizacji 
projektu – badania i analizy, współpraca ponadnarodowa. Omówienie zasad audytu. Sprawy dotyczące bieżącej 
realizacji projektu. 
07 XI 2005 r. Omówienie uwag Krajowej Struktury Wsparcia dot. Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju „Wyjśd 
na Prostą” i konsekwencji, jakie może wywoład akceptacja tych uwag. Przedstawienie stanu zaawansowania realizacji 
projektu – badania i analizy, współpraca ponadnarodowa 
05 XII 2005 r. Zaakceptowanie protokołów ze spotkao w dniach 2 i 7 listopada 2005 roku. Omówienie uwag 
Krajowej Struktury Wsparcia dot. Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju „Wyjśd na Prostą” i zmian, które należy 
wprowadzid do umowy. Omówiono Informację pokontrolną datowaną na 14 listopada 2005 roku 
05 II 2006 Omówienie rozpoczynających się studiów podyplomowych – rekrutacja, przebieg, dokumentowanie, 
wydatki. 
15 V 2006 Omówienie planu działao w związku z przygotowaniem partnerstwa do Działania 3 
10 V 2006 Spotkanie robocze z Partnerami z OISW i KO w sprawie omówienia rezultatu do Działania 3 
24 V 2006 Spotkanie robocze z Partnerami z OISW i KO w sprawie omówienia rezultatu do Działania 3 
11 VII 2006 Zmiany w umowie PRR wymagane przez KSW. Zmiany w umowie MPA wymagane przez IŻ. Sprawy 
bieżące – sprawozdawczośd. PATRONAT 
23 VIII 2006 Wniosek do działania 3. Zmiany w umowie DPA z powodu wycofania się Patronatu. Sprawy bieżące – 
szkolenia IPD, pierwszego kontaktu i zawodowe dla skazanych. Współpraca ponadnarodowa 
05.II.2007 Podsumowanie realizacji Działania 2 w 2006 roku. Plan działao na 2007 rok. Działanie 3. Najbliższe 
działania (szkolenia dla więźniów, PAZ, spotkanie Partnerstwa Ponadnarodowego w Wiedniu (11-15.03). Audyt 
Działania 1 i Działania 2 (19-23 lutego 2006 roku). Sprawy formalne (dokumenty - uzupełnienie braków). Sprawy 
finansowe (głównie rozliczenia z ZDZ). Inne sprawy bieżące 
06.III.2007 Uaktualnienia umowy o PRR. Wycofania sie z PRR Stowarzyszenia PATRONAT. Uaktualnienia 
harmonogramu i budżetu. Podział zadao. Tekst umowy. Inne sprawy bieżące 
26.III.2007 Rozpoczęcie szkoleo dla skazanych – podział zadao. Dokumentacja szkoleniowa – zakres, zadania, 
obieg dokumentów. Rekrutacja BO do szkoleo. Rozliczenia finansowe. Inne sprawy bieżące. Aneks do umowy o 
dofinansowanie. 
28.V.2007 Ocena prowadzonych szkoleo dla BO. Współpraca ponadnarodowa – wyjazd do Marsylii – skład 
delegacji, zakres zadao. Sprawy bieżące. 
03.VII.2007 Uaktualnienia umowy o PRR. Wycofania sie z PRR Stowarzyszenia PATRONAT. Uaktualnienia 
harmonogramu i budżetu. Podział zadao. Tekst umowy. Inne sprawy bieżące 
12.IX.2007 Aneks do umowy o dofinansowanie. Podsumowanie szkoleo dla BO. Propozycje dodatkowych 
szkoleo i działao, usunięcie niepotrzebnych lub niemożliwych do realizacji zadao. 
29.X.2007 Kolejna zmiana na stanowisku opiekuna projektu. Zmiany w umowie, problemy z akceptacją zmian. 
29.XI.2007 Realizacja szkoleo. Publikacje. Partnerstwo ponadnarodowe 
19.XII.2007 Zmiany w projekcie – nowa umowa. Sprawy bieżące 
2008 
4.II.2008Ewaluacja realizacji projektu. Przygotowania do zakooczenia projektu. Audyt wewnętrzny. Monitoring losów 
beneficjentów. 
19.III.2008 Zamykanie projektu. Przekazywanie dokumentacji. Rozliczenia finansowe. Podsumowanie realizacji. 
Monitoring losów beneficjentów 

G. Współpraca ponadnarodowa 

Wszystkie Partnerstwa wchodzące w skład Partnerstwa Ponadnarodowego HIDAK zajmują się reintegracją zawodową 
osób skazanych tak w trakcie odbywania kary w więzieniach jak i po zwolnieniu. Moment opuszczenia więzienia jest 
szczególnie krytyczny dla więźnia i wymaga z jego strony olbrzymiego wysiłku, aby adoptowad się do normalnego i 
odpowiedzialnego życia codziennego. Celem działania Partnerstwa Ponadnarodowego HIDAK jest niwelowanie 
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negatywnych skutków i barier w zatrudnieniu poprzez skoncentrowanie się na rozwój osobowy byłych więźniów, tak 
aby byli w stanie uporad się z problemami w krytycznym dla nich momencie opuszczenia więzienia, a także poprzez 
porównanie rezultatów krajowych planów działao w takich aspektach jak: analiza mocnych i słabych stron osobowości 
naszych klientów, wstępna analiza psycho-społecznych trudności i wyzwao, którym beneficjenci muszą sprostad po 
wyjściu z więzienia oraz przygotowanie planu wsparcia w tym krytycznym okresie ich życia, zorganizowanie 
warsztatów i oferty indywidualnego doradztwa jeśli będzie to konieczne w celu polepszenia umiejętności społecznych i 
behawioralnych naszych klientów. Wszyscy partnerzy podejmą wysiłki w celu określenia indywidualnego planu 
rozwoju osobowego osób skazanych obejmującego wszystkie aspekty rozwoju i wykraczającego poza moment 
opuszczenia więzienia. Partnerstwo ponadnarodowe wpisuje się w działania zaplanowane przez PRR „Wyjśd na prostą” 
i z pewnością te działania wzmocni. Wspólne cele Partnerstw Krajowych: wzajemne uczenie się w zakresie ustalenia 
planów rozwoju osobowego z beneficjentami ostatecznymi, wymiana doświadczeo na temat zasad współpracy między 
partnerami oraz metod pracy z beneficjentami ostatecznymi, wymiana informacji na temat rezultatów ewaluacji 
wypracowanego modelu wsparcia beneficjentów ostatecznych, seminaria i wykłady na temat metod, które okazały się 
skuteczne w pracy z więźniami. Przewidywane wspólne rezultaty: opis metodologii w jaki sposób opracowad 
indywidualny plan rozwoju osobowego, wypracowanie narzędzi mających zastosowanie przy dokumentowaniu tej 
pracy, opracowanie metod reagowania na specyficzne problemy, które pojawią się w trakcie powstawania i 
implementacji systemu wsparcia (interwencje w fazach krytycznych), wypracowanie metody, która ułatwi 
porównywanie ewaluacji działao pomiędzy poszczególnymi Partnerstwami Krajowymi (PK). 

1. Działania w ramach współpracy ponadnarodowej 

Działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmowały: 

 uczestniczenie w pracach Grupy Sterującej i podejmowanie decyzji odnośnie zarządzania całością działao 
Partnerstwa Ponadnarodowego HIDAK 

 odpowiadanie za swoją częśd przydzielonego mu zadania w ramach Grupy Roboczej „Rozwój osobowy” i 
uczestniczenie na zasadzie partnerskiej w działaniach grupy 

 wymianę doświadczeo w zakresie ustalenia planów rozwoju osobowego beneficjentów ostatecznych 

 opisanie metod jak opracowad wspomniany wyżej plan rozwoju 

 opracowanie narzędzi dokumentowania zapisów planu rozwoju osobowego 

 ustalenie integralnego systemu osobowego i zawodowego wsparcia beneficjentów ostatecznych i pośrednich 

 przekazanie Grupie Sterującej Partnerstwa Ponadnarodowego HIDAK rezultatów działao takich jak: 
opracowane narzędzia, pomysły oraz dokumentacja 

 odpowiadanie w ramach podgrupy za lokalny postęp i implementację działania ponadnarodowego i 
informowanie o tym grupę 

 opracowanie systemu reagowania i konkretnych działao w momentach kryzysowych 

 opracowanie takiego narzędzia metodologicznego, które pozwoli na porównanie w kontekście 
międzynarodowym oceny wypracowanych narzędzi i metod stosowanych w procesie rozwoju osobowego 
osób skazanych 

 uczestniczenie w spotkaniach roboczych, wizytach studyjnych, konferencjach oraz seminariach i szkoleniach 
organizowanych w ramach całego Partnerstwa Ponadnarodowego i grup roboczych. 

2. Przebieg współpracy ponadnarodowej 

a) Pierwsze spotkanie grupy Sterującej w ramach współpracy ponadnarodowej (07 VII 
2005 r.) w Canterburry, Wielka Brytania 

Ustalenie zasad współpracy, podziału Grup Zadaniowych, harmonogramu działao, budżetu, celów i tekstu TCA 
Uzgodnienia TCA z Partnerami w związku z uwagami KSW 
Wizyta Partnerstwa Ponadnarodowego w Amsterdamie (10-12 kwietnia 2006 roku) 
Uczestnictwo w konferencji HIDAK – NEW HORIZONS dotyczącej zatrudniania skazanych jako formy resocjalizacji oraz 
reintegracji ze społeczeostwem 
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Uzyskano informacje na temat zastosowania tzw. zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów związanych 
z reintegracją skazanych: mentoring ochotniczy i zawodowy, Motivational Guidance, Local Case Management, Dual 
Case Management 
Zapoznano się z holenderskimi rozwiązaniami dotyczącymi opieki postpenitencjarnej (follow up care), postępowania z 
recydywistami (Penal Institution for Persistent Offenders Act) oraz pracą mentorów z wielokrotnymi przestępcami 
oraz sprawcami przestępstw stwarzającymi największe zagrożenie (Prolific and Priority Offenders) 
Omówiono zasady ewaluacji działao ponadnarodowych 

b) Wizyta Partnerstwa Ponadnarodowego w Budapeszcie (10-13 września 2006 roku)  

  

  
Zaprezentowano PRR 
Przedstawiono wypracowywany rezultat na wspólnej konferencji EQUAL i Centrum Szkolenia Więziennictwa przy 
centralnych władzach służby więziennej Węgier. 
Przedstawiono przygotowane przez kuratorów studia przypadków „Kamil” i „Maksymilian” ukazujące metody pracy 
kuratorów z podopiecznymi; omówiono metody prowadzenia wywiadu przez kuratorów oraz metody interwencji 
resocjalizacyjnych 
Uzgodniono dalsze działania w ramach Partnerstwa Ponadnarodowego na okres do następnego spotkania w Wiedniu; 
omówiono wstępnie koncepcję konferencji podsumowującej oraz ewaluację działao. 
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c) Wizyta Partnerstwa Ponadnarodowego w Polsce – 100-lecie ZK Zamośd (14 
września 2006 roku) 

  

  
Przedstawiono uczestnikom historię oraz dzieo współczesny ZK w Zamościu; omówiono metody oddziaływao 
resocjalizacyjnych i terapeutycznych w ramach zakładu zamkniętego i półotwartego 
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d) Udział w konferencji EQUAL Exchange Event “Passport to Freedom” Lizbona (22-25 
października 2006 roku) 

zaprezento
wano wyniki badao barier w zatrudnieniu u osób skazanych realizowanych w ramach projektu PRR „Wyjśd na Prostą”  

e) Wizyta Partnerstwa Ponadnarodowego Austria – Wiedeo 11-15 marca 2007 roku 
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Zaprezentowano aktualny stan realizacji projektu w ramach PRR 
Przedstawiono kontynuację losów przygotowanych przez kuratorów studia przypadków „Kamil” i „Maksymilian” 
Zapoznano się z zasadami działania kurateli prywatnej w Austrii 

f) Wizyta Partnerstwa Ponadnarodowego Francja – Marsylia 4-6 czerwca 2007 roku 
Uczestniczono w podsumowaniu pracy w Working Group 1 „Personal Development”, a następnie w konferencji 
podsumowującej realizację partnerstwa ponadnarodowego. PRR „Wyjśd na prostą” było odpowiedzialne za 
opracowanie jednego z celów resocjalizacji – przestrzegania norm społecznych i prawnych. 
Uczestniczono w wizycie studyjnej w więzieniu les Baumettes 
Uczestniczono w konferencji dotyczącej Europejskich Reguł Więziennych 
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3. Aktywnośd partnerstwa w ramach Krajowych Sieci Tematycznych – realizacja 
strategii tematycznej. 

Spotkanie KST (15-16 II 2006, 06-07 IV 2006 r., 23-24 V 2006 r.) 
Przygotowanie i złożenie rezultatu do Działania 3 do walidacji, złożony 16 VI 2006 r. 
Walidacja rezultatu do Działania 3 i uzyskanie rekomendacji KST (7 lipca 2006 roku) 
Szkolenie z dotyczące ogólnych zasad realizacji Działania 3 oraz omówienie zasad składania wniosków o 
dofinansowanie i zasad walidacji rezultatów projektów, z uwzględnieniem roli Krajowych Sieci Tematycznych 
Organizacja spotkania KST z Juergenem Hillmerem, Senatorem Sprawiedliwości z Bremy, koordynatorem DP BABE, 
partnerem HIDAK 
Spotkanie w ramach sieci NEON (21-22 II 2006 r) w Siedlcach mające na celu omówienia planowanych rezultatów 
partnerstw, możliwości współpracy w ramach Działania 3 oraz walidacji rezultatów 

H. Informacje o rezultatach osiągniętych w ramach projektu 

Cel Rezultat 

Cel 1. 
Analiza obecnego 
wsparcia osób 
skazanych w ramach 
systemu 
penitencjarnego 

Opracowano wielostronicową analizę obecnego systemu wsparcia zawodowego i 
edukacyjnego oferowanego w zakładach karnych, przez kuratorów, urzędy pracy, instytucje 
szkoleniowe oraz terapeutyczne, przetłumaczoną na język angielski i przekazaną partnerom 
zagranicznym 

Cel 2. 
Opracowanie 
procedury wymiany 
informacji pomiędzy 
instytucjami 
uczestniczącymi w 
projekcie 

Stworzono procedurę wymiany informacji na temat osób skazanych, tj. informacji na temat 
przebytych szkoleo, uzyskanego wsparcia, mocnych stron i predyspozycji pomiędzy 
instytucjami uczestniczącymi w projekcie – PROZA będącą jednocześnie arkuszem 
indywidualnego planu rozwoju na bazie metodologii IPD dla osób skazanych 
Zainicjowano bieżące kontakty pomiędzy kuratorami, służbą więzienną oraz służbami 
zatrudnienia w zakresie pojawiających się problemów wynikających z zatrudnienia osób 
karanych 

Cel 3. 
Stworzenie założeo 
systemu wsparcia 
skazanych opartego na 
metodologii 

Stworzono założenia instytucjonalnego modelu wsparcia skazanych opartego na metodologii 
outplacementu poprzez nawiązanie ścisłej współpracy przez kuratorów sądowych oraz 
wychowawców zatrudnionych w więzieniach z biurami pracy i pracodawcami w celu: 
koordynacji pomocy w poszukiwaniu pracy osobom karanym, 
przełamywania barier w zatrudnianiu wśród pracodawców, 
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Cel Rezultat 

outplacementu informowaniu służby więzienne i kuratorów na temat zapotrzebowania na poszczególne 
zawody 
Model został rekomendowany do upowszechniania i wdrażania w ramach Działania 3, jak 
również rekomendowany na szczeblu krajowym przez Grupę Sterującą EQUAL w MRR jako 
jeden z dwóch z tematów „więziennych”. 

Cel 4. 
Podniesienie 
kwalifikacji 
zawodowych 
beneficjentów 
ostatecznych – służb 
penitencjarnych, 
kuratorskich oraz 
zatrudnienia 

Studia doradztwa zawodowego 
2006 - Przeprowadzenie i zakooczenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego 
dla 40 kuratorów zawodowych i wychowawców więziennych i służb penitencjarnych (od 10 II 
2006 do 25 VI 2006) w wymiarze 200 godzin 
Szkolenie z metodologii IPD 
2006 - Przeprowadzenie i zakooczenie szkolenia z metodologii IPD dla 10 psychologów 
penitencjarnych i kuratorów zawodowych mających wykształcenie wyższe psychologiczne 
(od 27 IX 2006 do 18 X 2006) w wymiarze 80 godzin 
Szkolenie pierwszego kontaktu dla pracowników PUP 
2007 - Zorganizowano 2 szkolenia dla pracowników PUP, w których uczestniczyły 24 osoby 

Cel 5. 
Uruchomienie 
Punktów Aktywizacji 
Zawodowej dla 
beneficjentów 
ostatecznych - 
skazanych 

W każdym zespole kuratorów sądowych zatrudniona jest co najmniej jedna osoba mająca 
kwalifikacje doradcy zawodowego, której zadanie polega między innymi na współpracy z 
pracodawcami, instytucjami szkolącymi oraz biurami pracy w celu pomocy więźniom w 
znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia oraz monitorowanie bieżących problemów 
wynikających z zatrudnienia osób karanych przez pracodawców 
Utworzono i prowadzono 2 Punkty Aktywizacji Zawodowej przy zespołach kuratorów 
sądowych. Jeden Punkt otwarto w Lublinie, drugi w Chełmie. Utworzenie takich Punktów 
wiązało się z zakupem sprzętu, testów psychologicznych oraz zawodowych. 

Cel 6. 
Podnoszenie 
kwalifikacji i 
kompetencji 
beneficjentów 
ostatecznych - 
skazanych 

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do szkoleo 
2006 – zrekrutowano 70 BO (skazanych) oraz 50 BO (pracownicy instytucji) 
2007 – zrekrutowano 97 BO (skazanych) oraz 24 BO (pracownicy instytucji) 
2008 – zrekrutowano 16 BO (skazanych) 
Diagnoza 
2006 – wykonano diagnozę 70 BO 
2007 – wykonano diagnozę 59 BO 
2008 – wykonano diagnozę 18 BO 
Doradztwo 
2007 – 42 osoby skorzystały z doradztwa 
2008 – 25 osób skorzystało z doradztwa 
Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i aktywnych metod poszukiwania pracy oraz 
wsparcia osobowego 
2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Zamośd w terminie 03.12.2007 – 11.12.2007; kurs 
rozpoczęło 9 osób, ukooczyło 7 
2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Zamośd w terminie 10.12.2007 – 18.12.2007; kurs 
rozpoczęło 20 osób, ukooczyło 16 
2008 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 17.01.2008 – 24.01.2008; kurs 
rozpoczęło 8 osób, ukooczyło 8 
2008 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 18.02.2008 – 25.02.2008; kurs 
rozpoczęło 7 osób, ukooczyło 3 
Szkolenie magazynier z obsługą wózków widłowych 
2007 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 19.04.2007 – 18.06.2007; szkolenie 
rozpoczęło i ukooczyło 13 osób 
Szkolenie pracownik robót budowlanych (malarz, tynkarz, murarz) 
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Cel Rezultat 

2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Zamośd w terminie 05.03.2007 – 04.05.2007; kurs 
rozpoczęło 20 BO, a ukooczyło 17 
Szkolenie brukarz 
2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Hrubieszów w terminie 17.05.2007 – 05.07.2007; kurs 
rozpoczęło i ukooczyło 19 BO 
Szkolenie spawacz 
2007 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 18.04.2007 – 05.07.2007; kurs 
rozpoczęło 13, a ukooczyło 10 BO 
2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Hrubieszów w terminie 25.04.2007 – 07.07.2007; kurs 
rozpoczęło 12, a ukooczyło 11 BO 
Szkolenie ocieplanie zewnętrzne budynków 
2007 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 18.04.2007 – 25.05.2007; kurs 
rozpoczęło 9, a ukooczyło 8 BO 
Szkolenie pracownik administracyjno-biurowy 
2008 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 24.01.2008 – 15.02.2008; kurs 
rozpoczęło 5, a ukooczyło 3 BO 
Kurs komputerowy 2 
2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Hrubieszów w terminie 14.02.2007 – 26.02.2007; kurs 
rozpoczęło i ukooczyło 20 BO 
2007 – zrealizowano szkolenie w ZK Zamośd w terminie 19.02.2007 – 08.03.2007; kurs 
rozpoczęło i ukooczyło 18 BO 
Kurs komputerowy 1 
2008 – zrealizowano szkolenie w Lublinie w terminie 18.01.2008 – 16.02.2008; kurs 
rozpoczęło 9, a ukooczyło 8 BO 
Szkolenie obsługa wózków jezdniowych 
2007 – 15 BO rozpoczęło szkolenie w Lublinie w dniu 26.11.2007 
2008 – 11 BO ukooczyło kurs w dniu 15.01.2008 
Szkolenie prawo jazdy kategorii B 
2007 – 21 BO rozpoczęło szkolenie w Lublinie w dniu 27.11.2007 
2008 – 17 BO ukooczyło kurs w dniu 26.02.2008 

Cel 7. 
Pośrednictwo pracy 

Utworzenie banku ofert pracy 
2007 – utworzono bank ofert pracy i uaktualniano go o nowe oferty 
2008 – uaktualnianie banku ofert 
Prowadzenie pośrednictwa pracy 
2007 – rozpoczęto działania z zakresu pośrednictwa pracy w dwóch osiach: pozyskiwanie 
ofert (wizyty osobiste i rozmowy telefoniczne z pracodawcami) oraz współpraca z BO (analiza 
preferencji i możliwości, przekazywanie ofert). 
2008 – kontynuacja działao j.w. Przekazywano również pozyskane oferty do innych 
jednostek, które nie uczestniczyły w projekcie (kuratorzy z SR Puławy i SR Siedlce) 

I. Przypadki transferu dorobku projektu 

1. Wizyta Partnerstwa Ponadnarodowego w Budapeszcie (10-13 września 2006 roku) 
– 

Przedstawiono wypracowywany rezultat na wspólnej konferencji EQUAL i Centrum Szkolenia Więziennictwa przy 
centralnych władzach służby więziennej Węgier. 



 

 

 
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Wyjśd na prostą” 

EQUAL Community Initiative 
Development Partnership „Freedom for Employment” 

 

 

117 

Lider Partnerstwa Partnership Lider 
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC Poland” 
Polish Foundation of Opportunity Industrialization 

Centers „OIC Poland” 
ul. Mełgiewska 7-9; 20-952 Lublin; Poland 

www.oic.lublin.pl 
+48 (81) 749 17 70  +48 (81) 749 32 13 

e-mail: equal@oic.lublin.pl 
 

Przedstawiono przygotowane przez kuratorów studia przypadków „Kamil” i „Maksymilian” ukazujące metody pracy 
kuratorów z podopiecznymi; omówiono metody prowadzenia wywiadu przez kuratorów oraz metody interwencji 
resocjalizacyjnych 

2. Wizyta Partnerstwa Ponadnarodowego w Polsce – 100-lecie ZK Zamośd (14 
września 2006 roku) 

Przedstawiono uczestnikom metody oddziaływao resocjalizacyjnych i terapeutycznych w ramach zakładu zamkniętego 
i półotwartego 

3. Udział w konferencji EQUAL Exchange Event “Passport to Freedom” Lizbona (22-
25 października 2006 roku) 

Zaprezentowano wyniki badao barier w zatrudnieniu u osób skazanych realizowanych w ramach projektu PRR „Wyjśd 
na Prostą” 
Zauważono faktyczne zainteresowanie prowadzonymi działaniami ze strony litewskiej oraz KSS - Paramo Fondas 
Europos Socialinio Fondo Agentūra oraz łotewskiej służby kuratorskiej Valsts Probācijas Dienesta pārvalde. Przekazano 
wynik zrealizowanych badao jak również opis założeo systemu wsparcia osób skazanych. 
Prezentacja dotycząca wyników badao oraz wypływających z nich wniosków została umieszczona w bazie wiedzy 
(knowledge database) na platformie dotyczącej konferencji w Lizbonie http://www.passport2freedom.org dostępnej 
uczestnikom spotkania jak również innym osobom, które zechcą korzystad z tej platformy wymiany informacji 

4. Wizyta Partnerstwa Ponadnarodowego w Wiedniu (11-15 kwietnia 2007 roku) 

Przedstawiono stan realizacji projektu. 
Przedstawiono dalsze losy przygotowanych przez kuratorów przypadków „Kamil” i „Maksymilian” – oceniono, że 
system oddziaływania stosowany przez kuratorska służbę sądową jest bardzo dobrze rozwinięty w porównaniu z 
innymi krajami 

5. Zainteresowanie krajowe 

Projekt został zaprezentowany wśród służb kuratorskich w woj. podkarpackim na zgromadzeniu kuratorów. 
Kuratorska Służba Sądowa jest bardzo zainteresowana szkoleniami kuratorów (SO Bydgoszcz, Gliwice, Rzeszów, 
Koszalin, Konin, Ostrołęka, Płock, Tarnów, Nowy Sącz) – działania będą realizowane w miarę pozyskiwania funduszy 
strukturalnych na ten cel. 
Trwają działania Fundacji OIC Poland mające na celu wykorzystanie dorobku Partnerstwa w ramach działao 
prowadzonych przez Służbę Więzienną w ramach projektów Działania 1.3.4 PO KL. 

J. Problemy w realizacji projektu 

Jednym i najważniejszym problemem, jaki wystąpił w I kwartale 2006 roku było opóźnione podpisanie Umowy 
dofinansowania Działania 2 (dopiero 31 I 2006) i związany z tym brak środków finansowych. Tego samego dnia 
złożyliśmy wniosek o pierwszą płatnośd jednak do czasu otrzymania pierwszej transzy pieniędzy minął kolejny miesiąc. 
Problemy związane z płatnościami miały miejsce do czasu otrzymania pierwszej płatności - Fundacja OIC Poland 
kredytowała działania w ramach PRR na miarę swoich możliwości. Od czasu podpisania umowy o dofinansowanie 
Działania 2 zostały podjęte kroki związane z nadrobieniem powstałych zaległości i zakładamy, że do kooca czerwca 
wszystkie zaległe działania zostaną wykonane i realizacja projektu będzie zgodna z zaplanowanym harmonogramem. 
Wniosek o płatnośd 2 transzy jest składany o miesiąc wcześniej niż przewidywał pierwotny harmonogram z powodu 
nadrabiania zaległości płatniczych z okresu lipiec 2005 - styczeo 2006. 
W drugim kwartale nadal istniały problemy związane z rozliczaniem wydatków i przepływami środków finansowych. 
Wniosek o płatnośd z rozliczeniem pierwszej transzy został złożony 12 kwietnia 2006 roku, a ostatecznie wniosek 
został zaakceptowany 22 czerwca 2006, co spowodowało zmianę harmonogramu. 
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W trzecim kwartale skład PRR „Wyjśd na Prosta” uległ zmianie. Dnia 1 lipca Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT 
Oddział w Lublinie złożył pismo, w którym zrezygnował z udziału w partnerstwie jako partner. Wycofanie się partnera 
SP Patronat O/Lublin spowodowało koniecznośd przejęcia jego zadao przez pozostałych partnerów. 
Problemy związane z rekrutacją beneficjentów ostatecznych objętych dozorem kuratora oraz z utrzymaniem ich 
frekwencji w trakcie szkoleo zawodowych – kuratorzy podjęli się monitorowania frekwencji i w razie potrzeby 
podejmują interwencje. 
Wystąpiły problemy związane z dopuszczeniem lekarskim beneficjentów ostatecznych spowodowane kiepskim stanem 
zdrowia BO, zwłaszcza w zakresie wzroku (spawacz) oraz prac na wysokości (ocieplacz). Na miejsce BO 
niedopuszczonych przez lekarza kierowano BO z list rezerwowych lub przeprowadzano dodatkową rekrutację. 
W ramach rekrutacji BO na kurs pracownik administracyjno-biurowy wystąpiły problemy ze zbyt niskimi kwalifikacjami 
BO – większośd z nich nie ma zdanej matury, a najczęściej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub podstawowe. 
Problem ten będzie przedmiotem rozważao PRR na najbliższym spotkaniu Grupy Zarządzającej pod koniec lipca b.r. 
Problemy związane z rekrutacją beneficjentów ostatecznych objętych dozorem kuratora oraz z utrzymaniem ich 
frekwencji w trakcie szkoleo zawodowych – kuratorzy podjęli się monitorowania frekwencji i w razie potrzeby 
podejmują interwencje. 
Wystąpiły problemy związane z dopuszczeniem lekarskim beneficjentów ostatecznych spowodowane kiepskim stanem 
zdrowia BO (obsługa wózka jezdniowego). Na miejsce BO niedopuszczonych przez lekarza kierowano BO z list 
rezerwowych lub przeprowadzano dodatkową rekrutację. 
W ramach rekrutacji BO na kurs pracownik administracyjno-biurowy wystąpiły problemy ze zbyt niskimi kwalifikacjami 
BO – większośd z nich nie ma zdanej matury, a najczęściej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub podstawowe oraz 
rezygnacją tuż przed rozpoczęciem szkolenia. 
Dla prawidłowej realizacji projektu zostały wprowadzone zmiany do projektu zmieniające strukturę szkoleo w 
stosunku do zaplanowanych wcześniej oraz wydłużyliśmy okres realizacji projektu. 
W ostatnim okresie realizacji problemem okazała się realizacja dwóch konferencji podsumowujących Działanie 2 ze 
względu na zbieżnośd w czasie konferencji realizowanej w Warszawie w hotelu Sheraton wspólnie z PRR „Czarna 
owca” w ramach Działania 3 oraz planowanych na kwiecieo/maj seminariach dla PUP z terenu województwa 
lubelskiego. PRR „Wyjśd na prostą” oceniło, że realizacja tych konferencji jest niewskazana ze względu na koniecznośd 
ponoszenia nakładów na osiągnięcie celów już częściowo osiągniętych lub mających byd osiągniętych w najbliższym 
czasie. 

K. Sposób realizacji zasady empowerment 

1. Promocja indywidualnego zaangażowania 

W trakcie pierwszego szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz wsparcia osobowego bardzo duży nacisk 
położony zostanie na zaangażowanie w projekt oraz motywację do działania. Będzie to istotny aspekt proponowanego 
projektu i dlatego szkolenie to jest pierwszym, który zostanie zaproponowany osobom skazanym. 

2. Pobudzenie wspólnej odpowiedzialności i zdolności do działania 

Pierwszym działaniem, w którym beneficjenci ostateczni będą brad udział (poza diagnozą barier) będą warsztaty 
mające na celu ich aktywizację zawodową. Istotą skuteczności takiego oddziaływania jest przełamanie bariery braku 
samodzielności i polegania na innych, która wykształca się w osobach osadzonych w zakładach karnych. Ponadto 
chcemy uświadomid beneficjentom ostatecznym, że fakt skazania nie zamyka przed nimi drogi na rynek pracy, a to w 
jaki sposób wykorzystają swoją szansę, zależy wyłącznie od nich samych. 
Chcemy przełamad powszechną barierę niemożności i nastawid beneficjentów optymistycznie co do ich szans na rynku 
pracy wskazując na fakt, że każdy człowiek ma swoją wartośd i potrafi wnieśd w życie społeczne swój unikalny wkład. 
Spotkania z doradcą zawodowym będą miały na celu pomoc beneficjentom w określeniu wartości dla rynku pracy jakie 
sobą reprezentują. 
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W trakcie realizacji projektu zawiązana zostanie ścisła współpraca pomiędzy szeregiem instytucji zajmujących się 
wsparciem osobowym, zawodowym i terapeutycznym osób skazanych. Wszystkie instytucje zostaną przeszkolone w 
zakresie jednolitej metodologii współpracy z osobami skazanymi. Oferowane szkolenia dotyczyd będą także sposobu 
rozmowy z osobami skazanymi oraz ich potrzeb. Fakt zawiązania takiej sieci obejmującej: wychowawców i 
psychologów służby więziennej, kuratorów, terapeutów, pracowników urzędów pracy, wykładowcy będzie czynnikiem 
pobudzającym do odpowiedzialności. Pracujące w tym systemie osoby dostaną wsparcie od innych partnerów, nie 
będą osamotnieni w swych działaniach, co zwiększy ich zdolności i efektywnośd. Już teraz, w trakcie realizacji Działania 
1 nawiązana współpraca, wspólne spotkania i uzgodnienia doprowadziły do wzmocnienia zaangażowania osób 
pracujących na rzecz osób skazanych. Uczestnicy projektu mają poczucie misji i dużej odpowiedzialności za los swoich 
podopiecznych. Dalsze ponad dwuletnie wspólne działania, spotkania oraz szkolenia wzmocnią te więzi na wiele lat.  

3. Udział w tworzeniu i modyfikacji planu pracy 

Program i zakres poradnictwa i szkoleo był uzgadniany z potencjalnymi beneficjentami w ramach kontaktów 
środowiskowych. Ponadto ankietowanie objęło ok.1600 osób spośród potencjalnych beneficjentów. Przed 
opracowaniem programu Działania 2 rozpoznane zostały bariery w dostępie osób karanych do rynku pracy po stronie 
pracodawców (metoda ankietowania) i beneficjentów ostatecznych. Szkolenia i usługi doradcze dla beneficjentów 
zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy na zawody i kwalifikacje. Będą świadczone po 
rozpoznaniu predyspozycji indywidualnych i z uwzględnieniem nadrzędnych uwarunkowao (diagnoza, szkolenie, 
ewentualne staże zawodowe osób osadzonych w miejscu lub pobliżu odbywania kary). 
Na każdym etapie tworzenia i realizacji projektu, tak Działania 1 jak i Działania 2, partnerzy będący beneficjentami 
ostatecznymi (kuratorzy, służba więzienna) aktywnie uczestniczyli w budowaniu i modyfikacji planu działania. Na 
etapie tworzenia planu pracy w Działaniu 2 partnerzy zgłaszają swoje uwagi modyfikując ten plan. Konsultacje i 
modyfikacje planu pracy odbywają się na bieżąco w trakcie jego tworzenia i realizacji i partnerzy wykazują dużą 
aktywnośd i odpowiedzialnośd w tworzeni i modyfikacji planu pracy tak, aby był on realistyczny do wykonania z 
korzyścią dla beneficjentów ostatecznych. W trakcie realizowanych działao dla beneficjentów ostatecznych mają oni 
bezpośrednią możliwośd oddziaływania na kształt działao poprzez uzgadnianie z wykładowcami, osobami 
zarządzającymi projektem oraz innymi beneficjentami swoich postulatów. 
Ponieważ projekt dotyczy w większości beneficjentów ostatecznych osadzonych w zakładach karnych, gdzie swoboda 
wypowiedzi i możliwośd ich udziału w pracach partnerstwa ze względów bezpieczeostwa jest ograniczona, planujemy 
ustawienie w każdym zakładzie karnym skrzynki na uwagi beneficjentów. Będą oni mogli anonimowo wyrazid swoją 
opinię o projekcie, planowanych działaniach czy też zgłosid swoje indywidualne potrzeby. Opinie te będą analizowane 
na spotkaniach grupy zarządzającej i – o ile zostaną uznane za celowe – będą uwzględniane w pracach partnerstwa. 

4. Udział w realizacji i ocenie działao 

Każdy komponent projektu (szkolenia, treningi, poradnictwo) będzie na zakooczenie oceniany przez bezpośrednich 
uczestników w anonimowo wypełnianych arkuszach ewaluacyjnych. Opracowanie wyników tej oceny umożliwi: 

 zmierzenie poziomu satysfakcji odbiorców oraz praktycznej przydatności uzyskanej wiedzy i materiałów 
szkoleniowych, 

 doskonalenie programu i metodologii projektu. 
Dodatkowym kryterium oceny efektywności testowanych programów i procedur będzie monitoring zawodowych 
losów beneficjentów ostatecznych (w porównaniu z grupą kontrolną). 
Wszyscy Partnerzy aktywnie i w pełni uczestniczą w realizacji i ocenie działao, tak już przeprowadzonych w ramach 
Działania 1, jak i przygotowanych do realizacji w Działaniu 2. Partnerzy realizowali oraz będą realizowali przypisane im 
działania w sposób rzetelny i terminowy. Partnerzy aktywnie uczestniczyli i uczestniczą w tworzeniu koncepcji projektu 
i przewidzianych działao, co zostanie opisane w punkcie 5.2. Ich udział w realizacji był określony umową dwustronną. 
Partnerzy byli odpowiedzialni za wykonanie przypisanych im zadao. Wykonane działania realizowane były z pełnym 
udziałem i zaangażowaniem Partnerów, którzy wykazali odpowiedzialnośd za rzetelnośd i terminowośd w wypełnieniu 
powierzonych i uzgodnionych zadao. 
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W działaniu 2 przewidujemy, że oprócz wyżej opisanych metod wyrażania swojej oceny realizowanych działao 
beneficjenci ostateczni – skazani osadzeni w zakładach karnych – będą mogli wyrazid swoja opinię o projekcie w 
sposób anonimowy poprzez wrzucanie do skrzynek informacyjnych swoich opinii na piśmie. Chcemy uniknąd 
bezpośredniego wyrażania opinii przez tych beneficjentów, ponieważ w warunkach więziennych zakłócona jest 
swoboda wypowiedzi z powodu uzależnienia skazanych od służby więziennej (co powoduje, że nie są wyrażane opinie 
mogące wpłynąd negatywnie na los skazanego) z jednej strony a z drugiej strony poprzez poczucie krzywdy za skazanie 
(co generuje opinie, że „oni są temu winni”). 

a) Ocena satysfakcji uczestników szkoleo 
Zgodnie z procedurą P-SZ stosowaną w obowiązującym w Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego „OIC Poland” Systemem Zarządzania Jakością, obowiązkowo dokonuje się ewaluacji reakcji 
uczestników na szkolenie przy pomocy anonimowej ankiety wypełnianej przez uczestników na koniec szkolenia. 
Ankieta zawiera odpowiedzi na następujące pytania: 

I. Poziom merytoryczny szkolenia 
II. Sposób prezentacji zagadnieo przez prowadzących 
III. Otrzymane materiały szkoleniowe 
IV. W szkoleniu najbardziej podobało się 
V. W szkoleniu najbardziej nie podobało się 
VI.  W jakim stopniu szkolenie spełniło oczekiwania 
VII. W jakiego rodzaju innych tematycznie szkoleniach chętnie wzięliby Paostwo udział? 
VIII. Inne uwagi oraz propozycje zmian 

Szkolenie jest oceniane wg następującej skali: 
1 - zdecydowanie źle 
2 - raczej źle 
3 - średnio 
4 - dobrze 
5 - bardzo dobrze 

b) Oceny szkolenia 

Szkolenie Poziom merytoryczny 
Materiały 

szkoleniowe 

Aktywne metody poszukiwania pracy -Hrubieszów 4,60 4,50 

Aktywne metody poszukiwania pracy – Lublin 4,17 4,00 

Aktywne metody poszukiwania pracy - Zamośd 4,45 4,64 

Brukarz 4,58 4,11 

Kurs komputerowy – Lublin 4,43 4,29 

Magazynier z obsługą wózków widłowych 4,21 4,22 

Kurs komputerowy – Hrubieszów 4,44 4,44 

Kurs komputerowy – Zamośd 4,79 4,78 

Ocieplanie zewnętrzne budynków 4,81 4,75 

Pracownik adm-biur. 5,00 4,67 

Spawacz - Hrubieszów 4,91 4,36 

Spawacz - Lublin 3,81 3,75 

Technolog robót wykooczeniowych  5,00 4,94 

Obsługa wózków jezdniowych 4,91 4,91 

Średnia ocen 4,58 4,47 

Ogółem oceny zrealizowanych szkoleo należy uznad jako dobre. Najwyżej oceniono poziom merytoryczny szkoleo. 
Średnie ocen w tym przypadku wahały pomiędzy 4,17 a oceną maksymalną czyli – 5,00. Wszyscy uczestnicy dwóch 
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szkoleo: Pracownik administracyjno-biurowy i Technolog robót wykooczeniowych ocenili poziom merytoryczny kursu 
przyznając najwyższe możliwe noty. 
Średnie oceny materiałów szkoleniowych są również dośd wysokie, chod z reguły niższe od oceny poziomu 
merytorycznego szkoleo. Potwierdza się tym samym obserwowana prawidłowośd, że materiały są bardzo często 
oceniane niżej od zawartości merytorycznej szkolenia. Ogółem średnia ocena materiałów szkoleniowych jest jednak 
zaledwie o 0,11pkt. niższa niż ocena poziomu merytorycznego. W przypadku dwóch szkoleo materiały szkoleniowe 
oceniono wyżej, natomiast w dwóch grupach poziom merytoryczny szkolenia i materiały szkoleniowe uzyskały 
identyczną notę. Różnice ocen poziomu merytorycznego i materiałów szkoleniowych przedstawia zamieszczona 
poniżej tabela. 

Szkolenie 
Poziom 

merytoryczny 
Materiały 

szkoleniowe 
Różnica 

ocen 

Aktywne metody poszukiwania pracy -Hrubieszów 4,60 4,50 0,10 

Aktywne metody poszukiwania pracy – Lublin 4,17 4,00 0,17 

Aktywne metody poszukiwania pracy - Zamośd 4,45 4,64 -0,19 

Brukarz 4,58 4,11 0,47 

Kurs komputerowy – Lublin 4,43 4,29 0,14 

Magazynier z obsługą wózków widłowych 4,21 4,22 -0,01 

Kurs komputerowy – Hrubieszów 4,44 4,44 0,00 

Kurs komputerowy – Zamośd 4,79 4,78 0,01 

Ocieplanie zewnętrzne budynków 4,81 4,75 0,06 

Pracownik adm-biur. 5,00 4,67 0,33 

Spawacz - Hrubieszów 4,91 4,36 0,55 

Spawacz - Lublin 3,81 3,75 0,06 

Technolog robót wykooczeniowych  5,00 4,94 0,06 

Obsługa wózków jezdniowych 4,91 4,91 0,00 

Średnia ocen 4,58 4,47 0,11 

Zarówno oceny poziomu merytorycznego szkoleo jak i materiałów szkoleniowych w żadnej grupie nie spadły poniżej 
oceny dobrej. Wyjątkiem jest szkolenie „Spawacz” zrealizowane w Lublinie, gdzie wystąpiły niezależnie od 
organizatorów problemy techniczne, które wpłynęły na ocenę szkolenia. 
Ocena stopnia spełnienia oczekiwao mierzona jest przy pomocy pytania: „Proszę ocenid, w jakim stopniu szkolenie 
spełniło Paostwa oczekiwania: 

 szkolenie w ogóle nie spełniło moich oczekiwao (spodziewałem się czegoś innego) - 1 

 szkolenie w niewielkim stopniu spełniło moje oczekiwania (szkolenie uważam za mało przydatne) - 2 

 szkolenie w przeważającej części spełniło moje oczekiwania (szkolenie uważam za przydatne) - 3 

 szkolenie w znacznym stopniu spełniło moje oczekiwania (uważam je za bardzo przydatne) - 4 

 szkolenie całkowicie spełniło moje oczekiwania -5” 

Średnie ocen w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela: 

Szkolenie Spełnienie oczekiwao 

Aktywne metody poszukiwania pracy -Hrubieszów 4,00 

Aktywne metody poszukiwania pracy – Lublin 4,09 

Aktywne metody poszukiwania pracy - Zamośd 4,42 

Brukarz 4,16 

Kurs komputerowy – Lublin 4,17 

Magazynier z obsługą wózków widłowych 3,42 

Kurs komputerowy – Hrubieszów 3,53 

Kurs komputerowy – Zamośd 4,00 
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Szkolenie Spełnienie oczekiwao 

Ocieplanie zewnętrzne budynków 3,43 

Pracownik adm-biur. 3,67 

Spawacz - Hrubieszów 4,27 

Spawacz - Lublin 3,67 

Technolog robót wykooczeniowych  4,81 

Obsługa wózków jezdniowych 3,80 

Średnia ocen 4,01 

Ogólnie należy ocenid, że projekt spełnił oczekiwania uczestników. Średnia ocen wyniosła 4,01, co oznacza, że 
szkolenia w znacznym stopniu spełniły oczekiwania uczestników. Oczekiwania uczestników w najmniejszym stopniu 
spełniły szkolenia: Magazynier z obsługą wózków widłowych – 3,42 oraz Ocieplanie zewnętrzne budynków – 3,43, 
najwyżej oceniono kursy: Technolog robót wykooczeniowych – 4,81 i szkolenie z aktywnych metod poszukiwania pracy 
zrealizowane w ZK w Zamościu – 4,42. W ocenach „spełnienia oczekiwao” w poszczególnych grupach widad wyraźne 
korelacje z ocenami poziomu merytorycznego szkoleo i jakości materiałów szkoleniowych. 

c) Sposób prezentacji zagadnieo przez prowadzących 
Uczestnicy szkoleo bardzo wysoko ocenili sposób prezentacji zagadnieo przez trenerów, średnia wszystkich ocen 
wyniosła 4.60. Wyniki prezentuje zamieszczona poniżej tabela: 

Szkolenie Ocena sposobu prezentacji zagadnieo 

Aktywne metody poszukiwania pracy -Hrubieszów 4,44 

Aktywne metody poszukiwania pracy – Lublin 4,16 

Aktywne metody poszukiwania pracy - Zamośd 4,73 

Brukarz 4,33 

Kurs komputerowy – Lublin 4,43 

Magazynier z obsługą wózków widłowych 3,68 

Kurs komputerowy – Hrubieszów 4,83 

Kurs komputerowy – Zamośd 4,94 

Ocieplanie zewnętrzne budynków 4,94 

Pracownik adm-biur. 5,00 

Spawacz - Hrubieszów 5,00 

Spawacz - Lublin 3,94 

Technolog robót wykooczeniowych  5,00 

Obsługa wózków jezdniowych 5,00 

Średnia ocen 4,60 

Na niektóre oceny duży wpływ miały pozamerytoryczne czynniki. Wyraźnym przykładem jest szkolenie Spawacz Lublin, 
gdzie na niską ocenę (3,94) z pewnością wpływ miały wspomniane już problemy techniczne w trakcie zajęd 
praktycznych. To szkolenie obok kursu Magazynier z obsługą wózków widłowych zdecydowanie zaniżyło średnią. 
Analizując wszystkie oceny zauważyd należy także, iż regularnie wyższe oceny od tych samych uczestników 
otrzymywali trenerzy prowadzący zajęcia praktyczne. Pozostałe oceny są bardzo wysokie. Warto przede wszystkim 
zauważyd maksymalne noty w przypadku czterech szkoleo oraz bliskie ideału (4,94) w dwóch kolejnych. Poza 
wymienionymi przypadkami w zasadzie żaden trener nie został oceniony poniżej 4,3. Najbardziej miarodajne są oceny 
trenerów prowadzących szkolenie Aktywne metody poszukiwania pracy, gdzie trenerki w różnych grupach (Lublin, 
Zamośd, Hrubieszów) otrzymywały podobne oceny. W tym przypadku można uznad, że oceny nie były spowodowane  
żadnymi czynnikami niezależnymi od trenera. Wyraźnie przedstawia to poniższa tabela: 
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Grupa M. Pielecka-Sikorska A. Łaguna H. Cichalewska 

Hrubieszów 4,67 4,83 3,83 

Lublin 4,08 4,58 3,83 

Zamośd 4,64 4,92 4,64 

Średnia 4,46 4,78 4,10 

d) Uwagi słuchaczy „Najbardziej podobało się / najbardziej nie podobało się” 
W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy mieli możliwośd wpisad także dodatkowe uwagi oraz ocenid, co w szkoleniu 
podobało lub nie podobało się najbardziej. 
Jako pozytywy uczestnicy zdecydowanie najczęściej wymieniali sposób prowadzenia zajęd oraz dobrą atmosferę na 
szkoleniach. Pozytywne opinie beneficjenci wyrażali także o sposobie prowadzenia zajęd praktycznych. 
Najczęściej pojawiające się opinie negatywne dotyczyły niedociągnięd sprzętowych i organizacyjnych oraz godzin 
realizacji zajęd. 

e) Zapotrzebowanie słuchaczy na inne treningi i szkolenia. 
Słuchacze wskazywali również, w jakich innych szkoleniach najchętniej wzięliby udział. Wśród wymienianych znalazły 
się: kursy zawodowe (barman, fryzjer, brukarz, operator koparko-ładowarki i wózka widłowego, masażysta, mechanik 
samochodowy), budowlane (ocieplanie budynków, roboty wykooczeniowe). Beneficjenci chętnie wzięliby udział także 
w szkoleniach informatycznych, językowych, psychologicznych, z metod poszukiwania pracy, a także w kursie prawa 
jazdy. Warto w tym miejscu zwrócid uwagę, że działania realizowane w ramach projektu „Wyjśd na prostą” umożliwiły 
beneficjentom uczestnictwo w zdecydowanej większości z wymienianych kursów i szkoleo. 

f) Oceny szkolenia przez trenerów 
Zgodnie z SZJ podobnie jak uczestnicy, trenerzy też wypełniają raporty w formie ankietowej po zakooczeniu zajęd. 
Raporty określają na 10 stopniowej skali: 

I - Motywację do nauki uczestników szkolenia, 
II - Tempo przyswajania wiedzy, 
III - Aktywnośd uczestników szkolenia, 
IV - Stopieo zainteresowania tematyką szkolenia. 

Wyniki zbiorcze ze sporządzonych ankiet zawiera poniższa tabela: 

 Tematy zajęd Wykładowca I II III IV Śred. 

1 Metody aktywizacji Lublin Sikorska- Pielecka 6 7 7 7 6,75 

2 Metody aktywizacji Lublin Łaguna 6 6 7 7 6,50 

3 Metody aktywizacji Zamośd Sikorska- Pielecka 7 9 7 8 7,75 

4 Metody aktywizacji Zamośd Łaguna 7 8 8 8 7,75 

5 Metody aktywizacji Zamośd Cichalewska 7 8 7 8 7,50 

6 Metody aktywizacji Hrubieszów Sikorska- Pielecka 8 9 10 9 9,00 

7 Metody aktywizacji Hrubieszów Łaguna 7 7 9 9 8,00 

8 Metody aktywizacji Hrubieszów Cichalewska 8 7 8 7 7,50 

9 Kierowca wózków jezdniowych Trześniewski 7 8 5 7 6,75 

10 Kierowca wózków jezdniowych Sadło 4 4 6 7 5,25 

11 Kierowca wózków jezdniowych Mamcarz 5 3 6 8 5,50 

12 Spawacz Hrubieszów Misiorek 9 6 8 9 8,00 

13 Spawacz Hrubieszów Jędrzejewski 8 6 8 8 7,50 

14 Spawacz Hrubieszów Sioma 8 7 8 8 7,75 

15 Brukarz Strupiechowski 6 5 8 8 6,75 

16 Spawacz Lublin Sobolewski 7 6 7 7 6,75 

17 Spawacz Lublin Szwajgier 7 6 7 6 6,50 

18 Spawacz Lublin Skoczylas 5 8 6 6 6,25 
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 Tematy zajęd Wykładowca I II III IV Śred. 

19 Spawacz Lublin Fil 5 8 6 6 6,25 

20 Pracownik adm- biur Obel 7 6 8 9 7,50 

21 Pracownik adm- biur Pszczoła 7 7 9 9 8,00 

22 Kurs komputerowy Gooka 7 8 9 9 8,25 

23 Magazynier z obsługą wózków Niezgoda 10 10 10 10 10,00 

24 Magazynier z obsługą wózków Kotyra 2 2 2 2 2,00 

25 Magazynier z obsługą wózków Mamcarz 7 5 9 8 7,25 

26 Magazynier z obsługą wózków Gil 8 7 8 9 8,00 

27 Magazynier z obsługą wózków Kobyłecki 7 6 7 8 7,00 

28 Magazynier z obsługą wózków Frączek 4 3 4 5 4,00 

29 Magazynier z obsługą wózków Trześniewski 2 2 3 3 2,50 

30 Magazynier z obsługą wózków Kołtyś 4 5 5 4 4,50 

31 Magazynier z obsługą wózków Kozioł 5 4 5 5 4,75 

32 Magazynier z obsługą wózków Sadło 4 3 4 4 3,75 

33 Obsługa komputera ZK Pawełczuk 8 6 6 7 6,75 

34 Ocieplacz budynków Nowioska 8 8 7 9 8,00 

35 Ocieplacz budynków Oraczewski 8 7 9 9 8,25 

36 Obsługa komputera ZK Oszmian 10 8 9 9 9,00 

  średnia 6,53 6,25 7,00 7,28  

Analizując wyniki przedstawione w powyższej tabeli trudno wyciągnąd jednoznaczne wnioski, ze względu na bardzo 
rozbieżne oceny poszczególnych trenerów. Ogólnie prowadzący najniżej ocenili tempo przyswajania wiedzy przez 
uczestników, najwyżej – stopieo zainteresowania tematyką szkoleo. Warto odnotowad bardzo niskie oceny, jakie 
pojawiły się w ankietach oceniających uczestników szkolenia Magazynier z obsługą wózków widłowych. Tak niskie 
oceny nie pojawiały się w ankietach w żadnym z realizowanych dotychczas szkoleo. Jeden z trenerów przyznał jednak 
tej samej grupie cztery maksymalne noty - „10” i była to jedyna tak wysoka ocena w projekcie. Wydaje się, że oceny 
osób prowadzących w znacznej mierze zależały od „oceniającego”, a nie od „ocenianych”. Wyniki te więc można łączyd 
z ocenami pracy trenerów i ich umiejętności współpracy z kursantami. 

5. Zmiana postaw i zachowania beneficjentów pozostających w sferze oddziaływania 
Partnerstwa 

Beneficjentami projektu są z jednej strony pracownicy służby więziennej, kuratorzy, pracownicy urzędów pracy, 
pomocy społecznej. Z drugiej strony beneficjentami są osoby karane przebywające w zakładach karnych oraz pod 
nadzorem kuratorów. Jeszcze jedną grupą osób, do których adresowany jest projekt są pracodawcy. Postawy 
powyższych grup zostaną zmienione na skutek oddziaływania Partnerstwa. Po pierwsze wychowawcy więziennych, 
kuratorzy, psychologowie więzienni i pracownicy prowadzący Kluby Pracy w zakładach karnych oraz pracownicy 
urzędów pracy uzyskają, po odbytych studiach oraz szkoleniach, narzędzia metodologiczne pracy na rzecz zatrudnienia 
osób skazanych oraz ich wsparcia osobowego i zawodowego poprawiające jakości ich pracy. Po drugie wychowawcy 
więziennych, kuratorzy, psychologowie więzienni i pracownicy prowadzący Kluby Pracy w zakładach karnych oraz 
pracownicy urzędów pracy utworzą efektywny system wsparcia osób skazanych. Połączone działania wszystkich 
partnerów, poprawa jakości pracy oraz skutecznośd wprowadzonego systemu wpłyną motywującą na pracę 
wychowawców więziennych oraz kuratorów, psychologów więziennych i pracowników prowadzących Kluby Pracy w 
zakładach karnych i pracowników urzędów pracy, a tym samym na większą motywację do działania i ciągłego 
ulepszania systemu tak, aby był coraz bardziej efektywny. Sukces pracy oparty na jakości, współpracy z innymi w 
realizacji tego samego celu oraz motywacja wynikająca ze wsparcia i współpracy z innym, satysfakcja z osiągniętych 
rezultatów – większa ilośd osób, które uzyskają pracę są czynnikami, które pozytywnie zmienią postawy 
wychowawców więziennych oraz kuratorów, psychologów więziennych i pracowników prowadzących Kluby Pracy w 
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zakładach karnych i pracowników urzędów pracy w stosunku do osób skazanych. Z kolei beneficjenci bezpośredni 
zmienią swoją postawę do możliwości i szans zatrudnienia, gdy zobaczą zaangażowanie, profesjonalizm tych, z którymi 
będą współpracowad na każdym etapie swego trudnego losu. Zmiana ich postawy wyniknie także ze szkoleo, które 
uzyskają w trakcie Działania 2 – szkoleo z zakresu aktywizacji zawodowej, wsparcia osobowego oraz zawodowego. W 
trakcie realizacji Działania 2 beneficjenci ostateczni bardzo ściśle będą ze sobą współpracowad i efektywnośd tej 
współpracy, wysoka jakośd oraz kompleksowośd oddziaływania na beneficjentów ostatecznych wpłynie bardzo 
pozytywnie na zmianę ich postaw oraz ich zaangażowanie w projekt. Po zakooczeniu projektu sukces tych, którzy 
skorzystali z oferowanego im wsparcia będzie czynnikiem motywującym dla innych. Podjęta akcja promocyjna i 
informacyjna na temat projektu wśród pracodawców, ciągły kontakt z pracodawcami przez kuratorów, wychowawców 
oraz urzędy pracy, kreatywne działanie Punktów Aktywizacji Zawodowej, dobre przygotowanie osób karanych do 
podjęcia konkretnych zawodów oraz ich motywacja do zmiany swego losu spowoduje zmianę postawy pracodawców 
w stosunku do zatrudnienia osób skazanych i otwartośd na ich potrzeby. 

6. Udział w upowszechnianiu rezultatów 

Beneficjenci ostateczni będą mieli udział w upowszechnianiu rezultatów projektu głównie swoim osobistym 
przykładem – ich sukces osobisty będzie jednocześnie sukcesem projektu dowodząc celowości wprowadzenia 
wypracowanych rozwiązao. Zakładamy dwa kanały komunikacji tych wyników: po pierwsze każdy beneficjent 
funkcjonuje w określonym kręgu osób informując je o swoim przypadku (tzw. „poczta pantoflowa” – najbardziej 
skuteczny kanał komunikacyjny pod kątem relacji nakładów do efektów i najtrudniejszy do zarządzania) oraz po drugie 
zakładamy zastosowanie w promocji rezultatów wykorzystad studium przypadków, o ile w projekcie wystąpi sytuacja 
mogąca w sposób bardziej uniwersalny niż jednostkowy upowszechniad wypracowane rezultaty. 
Wszyscy partnerzy mają szerokie możliwości upowszechniania rezultatów działania 2 gdyż wszyscy funkcjonują w 
systemie o zasięgu krajowym i na poziomie całego kraju rezultaty Działania 2 zostaną rozpowszechnione. I tak: 
rezultaty projektu będą rozpowszechnione poprzez ponadregionalne struktury Partnerów (Centralny Zarząd Służby 
Więziennej, Sąd Okręgowy w Lublinie i Zamościu, następnie Ministerstwo Sprawiedliwości oraz ZDZ oraz ich organy 
prasowe: Forum Penitencjarne, Przegląd Więziennictwa Polskiego oraz w periodykach „Polityka Społeczna”, „Rynek 
Pracy”. Każdy z partnerów uczestniczyd będzie w spotkaniach sieci Partnerstw krajowych (NEON Polska) i w ten sposób 
wypracowana zostanie wspólna platforma rozpowszechniania rezultatów podobnych projektów i działao, przez co 
zwiększona zostanie skutecznośd upowszechniania wyników wspólnych działao. 
Na koniec Działania 2 planujemy także zorganizowanie dwóch konferencji dla starostów powiatów, urzędów pracy, 
policji, pracodawców, przedstawicieli sądownictwa, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli 
władz lokalnych, posłów, radnych z uczestnictwem samych beneficjentów ostatecznych. W Działaniu 3 przewidziane są 
seminaria branżowe organizowane przez poszczególnych partnerów Partnerstwa. 

7. Korzyści z empowerment po zakooczeniu projektu 

Los zawodowy beneficjentów ostatecznych będzie monitorowany przez 6 miesięcy po zakooczeniu projektu. 
Utworzony system wsparcia obejmowad będzie także współpracę z osobami skazanymi oraz pracodawcami przez kilka 
miesięcy po uzyskaniu zatrudnienia przez osoby skazane interweniując, jeśli będzie to konieczne w sytuacjach 
krytycznych. Spodziewamy się, że około 10 uczestników projektu założy własną działalnośd gospodarczą. Osoby te 
będą w przyszłości naturalnym wsparciem dla innych w szukaniu zatrudnienia. Spodziewamy się, a wręcz zachęcad 
będziemy, aby osoby, które przejdą szkolenie oraz znajdą zatrudnienie utworzyły „Klub Beneficjentów Systemu 
Wsparcia – KBSW”. Chcemy wykorzystad je do motywowania innych, którzy przystąpią do programu w przyszłości. 
Ponadto beneficjenci ostateczni, którzy rozpoczynają aktywnośd w okresie realizacji projektu bardzo szybko dołączają 
do kręgu osób aktywnych, którym zależy na zmianie, na pozytywnych rezultatach działania. Ten krąg aktywnych, 
aczkolwiek zainicjowany poprzez działania partnerstwa, działa niejako ponad strukturami partnerstwa albo obok 
niego, a jednocześnie je przenika. Dlatego zakładamy, że struktury współpracy, które obecnie się tworzą, przetrwają 
okres realizacji projektu. Tworzenie takich struktur integrujących beneficjentów wraz z ich środowiskiem jest zresztą 
jednym z założeo outplacementu zaangażowanego. 
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VIII. Cele Działania 3 

Głównym rezultatem, który PRR „Wyjśd na prostą” zamierza upowszechnid jest systemu wsparcia osób skazanych w 
ich reintegracji zawodowej w oparciu o służbę więzienną, kuratorów, organizacje szkoleniowe, organizacje 
pozarządowe i służby zatrudnienia bazujący na rozwiązaniach outplacementu zaadaptowanego i społecznego (tzw. 
outplacement typu P i S) oraz na podejściu do readaptacji skazanych na rynku pracy jako do jednolitego procesu, 
niezależnego od instytucji go prowadzącej. Innowacyjnośd rezultatu polega na adaptacji metodologii stosowanej jako 
osłona zwolnieo pracowników do wprowadzania na rynek pracy osób skazanych w warunkach więziennych i 
wolnościowych jak również na holistycznym podejściu do procesu resocjalizacji zakładającym wspólną 
odpowiedzialnośd wszystkich instytucji za rezultat koocowy a nie tylko za określony obszar. 
Model zakłada: 
- wczesną diagnozę zawodową skazanego 
- zawarcie kontraktu między skazanym a doradcą zawodowym określającego sekwencje realizacji planów 
zawodowych 
- realizację postanowieo kontraktu poprzez zajęcia określone w sekwencjach zawodowych 
- holistyczną opiekę mentorską ze strony doradcy zawodowego znającego specyfikę pracy ze skazanymi 
Elementy składowe rezultatu / produkty pomocnicze 
- Arkusz Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego (PROZA) 
- Kuratorzy i wychowawcy penitencjarni jako doradcy zawodowi - Punkty Aktywizacji Zawodowej 
- Modele szkoleniowe: doradców zawodowych, psychologów penitencjarnych oraz kuratorów zawodowych 
mających wykształcenie wyższe psychologiczne, pracowników pierwszego kontaktu z publicznych służb zatrudnienia, 
skazanych. 
W założeniach funkcjonującego w Polsce systemu wsparcia i readaptacji społecznej skazanych jest przygotowanie do 
podjęcia pracy i pomoc w jej uzyskaniu. Jest to najtrudniejszym celem do osiągnięcia z uwagi na niewystarczającą 
koordynację i współpracę służb penitencjarnych, postpenitencjarnych oraz służb zatrudnienia zorientowanych na 
swoje podstawowe zadania ustawowe (zbyt duże jak na możliwości osobowe) jak również z uwagi na bariery tkwiące 
w osobach bezrobotnych po wyrokach sądowych. Obecny system cechuje się brakiem koordynacji działao pomiędzy 
jego poszczególnymi elementami (Służbą Więzienną, Kuratorską Służbą Sądową i publicznymi służbami zatrudnienia) – 
czego najlepszym przykładem jest powtarzanie tych samych lub podobnych działao przez wszystkie służby, brak 
komunikacji między poszczególnymi ogniwami systemu albo pomijaniem niektórych działao z powodu luk w systemie. 

IX. Działanie 3 

A. Cele Działania 3 

1. Upowszechnianie 

W ramach celu 1 UPOWSZECHNIANIE zostaną zorganizowane i przeprowadzone następujące zadania: 
a) Opracowanie informatora dla Dyrektorów Okręgowych SW, Prezesów Sądów 
Okręgowych, Kuratorów Okręgowych oraz innych decydentów o pracach nad jego 
opracowaniem i wdrażaniem systemu PROZA styczeo 2007 - luty 2007 (odpowiada: OIC, KO) 
b) Wizyty studyjne przedstawicieli służby więziennej, kuratorów okręgowych, 
prezesów sądów okręgowych i publicznych służb zatrudnienia luty 2007 - maj 2007 
(odpowiada: OIC, KO, OISW) – 2 wizyty miesięcznie (łącznie 8 wizyt) każda dla 20 osób (po 
10 z terenu jednego OISW) 

W trakcie realizacji projektu ustalono, że przeprowadzone zostanie 5 wizyt, na każdą z nich zaproszone zostaną osoby 
z 3-4 OISW, zgodnie z poniższym wykazem: 
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(1) 19-20 kwietnia 2007 roku  

OISW Sąd Okręgowy WUP 

 

Bydgoszcz Bydgoszcz  

  Toruo Toruo 

  Włocławek  

Gdaosk Gdaosk Gdaosk 

  Elbląg  

Koszalin Słupsk  

  Koszalin  

 
 

(2) 17-18 maja 2007 roku 

OISW Sąd Okręgowy WUP 

 

Łódź Łódź Łódź 

  Piotrków Trybunalski  

  Sieradz  

Poznao Poznao Poznao 

  Kalisz  

 Konin  

  Zielona Góra Zielona Góra 

Szczecin Szczecin Szczecin 

  Gorzów Wielkopolski  
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(3) 24-25 maja 2007 roku 

OISW Sąd Okręgowy WUP 

 

Białystok Białystok Białystok 

  Łomża  

  Suwałki  

Olsztyn Olsztyn Olsztyn 

Warszawa Radom Warszawa 

  Siedlce  

  Ostrołęka  

  Płock  

  Warszawa  

  Warszawa-Praga  
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(4) 14-15 czerwca 2007 roku 

OISW Sąd Okręgowy WUP 

 

Katowice Katowice Katowice 

  Bielsko-Biała  

  Częstochowa  

  Gliwice  

Opole Opole Opole 

Wrocław Wrocław Wrocław 

  Jelenia Góra  

  Legnica  

  Świdnica  

(5) 28-29 czerwca 2007 roku 

OISW Sąd Okręgowy WUP 

 

Kraków Kielce Kielce 

  Kraków Kraków 

  Nowy Sącz  

  Tarnów  

Lublin Lublin Lublin 

  Zamośd  

Rzeszów Krosno Rzeszów 

  Przemyśl  

  Rzeszów  

  Tarnobrzeg  

Program wizyty studyjnej został opracowane tak, aby pokazad zaproszonym gościom zarówno podstawy teoretyczne 
wypracowanego rezultatu (wyniki badao), sposób jego wdrażania, praktyczne działanie poszczególnych rozwiązao 
(Punkty Aktywizacji Zawodowej, szkolenia w Zakładach Karnych lub Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, 
pośrednictwo pracy) jak również umożliwid swobodną wymianę opinii w trakcie nieformalnych spotkao. 

Data Godziny Wydarzenie Miejsce 

Dzieo 0  przyjazd, zakwaterowanie hotel w Lublinie 

Dzieo 1 

09:00 – 11:00 
Prezentacja założeo, możliwości i 
uwarunkowao wdrażania systemu 
wsparcia osób skazanych 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania 
Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” 

11:00 – 11:15 przejazd do PAZ  

11:15 – 12:00 
Wizyta w Punkcie Aktywizacji 
Zawodowej przy Zespołach 
Kuratorskich 

Punkt Aktywizacji Zawodowej w Lublinie 
albo 
Punkt Aktywizacji Zawodowej w Chełmie 

12:00 – 13:00 obiad  

13:00 – 18:00 
przejazd do Zamościa albo 
Hrubieszowa, zakwaterowanie, 
zwiedzanie miejscowości 

hotel na terenie Zamościa albo Hrubieszowa 

19:00 – 21:00 kolacja  
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Data Godziny Wydarzenie Miejsce 

Dzieo 2 

08:00 – 09:00 
śniadanie, wykwaterowanie, 
przejazd do ZK 

 

09:00 – 10:30 

Poradnictwo zawodowe i pomoc w 
aktywnym poszukiwaniu pracy w 
warunkach izolacyjnych w ramach 
projektu „Wyjśd na prostą” 

Zakład Karny w Zamościu 
albo Zakład Karny w Hrubieszowie 

10:30 – 11:00 przejazd do OZ (tylko w Zamościu) 

11:00 – 12:00 
Działania SW na rzecz zatrudnienia 
osadzonych 

Zakład Karny w Zamościu, Oddział 
Zewnętrzny 
albo Zakład Karny w Hrubieszowie 

12:00 – 13:00 obiad  

13:00 – 15:00 powrót do Lublina  

Zrealizowano wszystkie wizyty – wysłano zaproszenia do 121 instytucji, z których otrzymaliśmy potwierdzenie od 45 
osób, a w wizytach uczestniczyło łącznie 49 osób. Zauważyliśmy znaczącą zmianę w postawie przedstawicieli Służby 
Więziennej – początkowo potwierdzili oni swoje uczestnictwo, a osoby uczestniczące w pierwszych wizytach oceniały 
działania realizowane przez nasze partnerstwo oraz rezultat, jako doskonały wzór do stosowania w innych okręgach 
zapraszając nas do współpracy. Po przesłaniu zaproszenia do CZSW (z podanymi terminami wizyt oraz składem 
uczestniczących instytucji) osoby, które potwierdziły swój przyjazd nie pojawiały się na spotkaniach lub odwoływały 
swoje uczestnictwo tłumacząc to innymi nagłymi obowiązkami (np. wezwaniem na ten dzieo do CZSW, podczas gdy 
okazywało się, że osoby te pozostawały w swoim biurze). Z nieformalnych informacji wynikało, że uczestnictwo w 
wizytach studyjnych w naszym partnerstwie może byd źle widziane przez zwierzchników, jako konkurencyjne dla 
projektu „Nowa droga”. 
W wizytach studyjnych uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji: 
Sąd Okręgowy Włocławek Z-ca Kuratora Okręgowego 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Gdaosk  
Sąd Okręgowy Bydgoszcz Kurator Okręgowy 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz  
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Koszalin Dyrektor Okręgowy 
Sąd Okręgowy Koszalin Kurator Okręgowy 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Słupsk  
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Bydgoszcz  
Sąd Okręgowy Kalisz Kurator Okręgowy 
Sąd Okręgowy Konin Kurator Okręgowy 
Sąd Okręgowy Łódź Kurator Okręgowy 
Sąd Okręgowy Piotrków Tryb. Z-ca Kuratora Okręgowego 
Sąd Okręgowy Sieradz Kurator Okręgowy 
Sąd Okręgowy Szczecin Kurator Okręgowy 
Areszt Śledczy Poznao Z-ca Dyrektora AŚ 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Szczecin  
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Łódź  
Sąd Okręgowy Białystok Z-ca Kuratora Okręgowego 
Sąd Rejonowy Zwoleo Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 
Sąd Okręgowy Siedlce Przewodniczący Wydziału Penitencjarnego 
Sąd Okręgowy Siedlce Kurator Okręgowy 
Sąd Rejonowy Suwałki Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 
Sąd Okręgowy Ostrołęka Kurator Okręgowy 
Sąd Okręgowy Płock Z-ca Kuratora Okręgowego 
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Wojewódzki Urząd Pracy Warszawa Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
Sąd Okręgowy Jelenia Góra Kurator Okręgowy 
Sąd Okręgowy Legnica Kurator Okręgowy 
Sąd Okręgowy Świdnica Kurator Okręgowy 
Sąd Okręgowy Świdnica Z-ca Kuratora Okręgowego 
Sąd Okręgowy Wrocław Z-ca Kuratora Okręgowego 
Sąd Rejonowy Cieszyn Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Opole  
Sąd Okręgowy Częstochowa Z-ca Kuratora Okręgowego 
Sąd Okręgowy Częstochowa Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 
Sąd Okręgowy Opole   
Sąd Okręgowy Gliwice Sędzia Sądu Okręgowego 
Sąd Okręgowy Gliwice  

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wrocław 
Kierownik Centrum Informacji, Promocji i 
Kariery Zawodowej 

Sąd Okręgowy Kielce Kurator Okręgowy 
Sąd Okręgowy Kraków Kurator Okręgowy 
Sąd Okręgowy Nowy Sącz Z-ca Kuratora Okręgowego 
Sąd Okręgowy Nowy Sącz Kurator Okręgowy 
Sąd Okręgowy Rzeszów Z-ca Kuratora Okręgowego 
Sąd Rejonowy Dębica Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 
Sąd Okręgowy Tarnobrzeg Kurator Okręgowy 
Sąd Okręgowy Tarnów Z-ca Kuratora Okręgowego 
Sąd Okręgowy Zamośd Kurator Okręgowy 
Sąd Okręgowy Tarnów Prezes Sądu Okręgowego 
Wizyty studyjne zapoczątkowały duże zainteresowanie naszym projektem, ponieważ uczestnicy ich zetknęli się z 
praktyką i istniejącymi przykładami a nie tylko teoria i procedurami na papierze. Szczególne zainteresowanie PROZA 
wzbudziła w środowisku koszalioskim, bydgoskim, poznaoskim, rzeszowskim, gliwickim, wrocławskim, łódzkim i 
sieradzkim. Szkolenia kuratorów zawodowych i funkcjonariuszy Służby Więziennej wzbudziły zainteresowanie wśród 
wszystkich obecnych, a działalnośd szkoleniowa wśród skazanych szczególnie była interesująca dla Dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Rezultatem wizyt były zaproszenia do złożenia wizyt na miejscu, spotkao i 
rozmów w celu oceny jakie są szanse wdrożenia rezultatów w innych regionach kraju. 

c) Kongres więziennictwa (COS SW Kalisz) czerwiec 2007 - wrzesieo 2007 (odpowiada: 
OIC, OISW) we współpracy z PRR „Nowa droga” i PRR „Czarna owca” 

Kongres więziennictwa planowany początkowo na okres wakacyjny postanowiono (w porozumieniu ze wszystkimi 
współorganizującymi partnerami) przenieśd na 27-29 listopada 2007 roku, poza sezon urlopowy. W trakcie kolejnych 
spotkao ustalono wspólnie, że dla uniknięcia pomyłki z inną konferencją o tej samej nazwie organizowaną corocznie 
przez Służbę Więzienną również w COSSW w Kaliszu konferencja otrzyma nazwę „Forum Penitencjarne” nawiązując do 
imprezy organizowanej w czerwcu w ramach EQUAL. Forum miało odbyd się w COSSW w Kaliszu jedynie z powodu 
wymogów obowiązujących CZSW jako administratora partnerstwa „Nowa droga” w zakresie zamówieo publicznych 
(zlecenie organizacji formu COSSW jako jednostce Służby Więziennej nie wymaga stosowania trybu zamówieo 
publicznych). 
W dniu 18 października 2007 roku na spotkaniu w Warszawie w UNDP w obecności wszystkich zaangażowanych 
partnerstw 
Ustalono harmonogram realizacji zadao 

Lista uczestników 24.10 

Projekt zaproszenia  19.10 

Druk i wsyłka zaproszenia 31.10 

Materiały do druku  16.11 
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Nazwiska prelegentów 26.11 

potwierdzenia 14.11 

moderatorzy 24.10 

lista mediów 16.11 
Ustalono projekt agendy 
 28 LISTOPADA 
10.00 – 12.30 Rejestracja 
12.30 – 13.30 Obiad 
13.30 – 13.45 Powitanie uczestników (DG) 
13.45 – 14.15 Po co Equal i co dalej? IŻ/KSW 
14.15 – 15.00 Kontekst (ZDG) 
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa 
15.30 – 17.00 Główne obszary, w których realizowane są projekty (zatrudnienie CZO, instytucje rynku pracy – 

WnP, jst – ND, wolontariat koalicja) 
20.00 –  kolacja integracyjna 
 29 LISTOPADA 
10.00 – 10.30 Podsumowanie poprzedniego dnia 
10.30 – 12.00 Prezentacja 2 projektów Equal 
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa 
12.30 – 14.00 Prezentacja 2 projektów Equal 
14.00 – 15.00 Obiad 
15.00 – 16.30 4 panele (za każdy odpowiedzialne dane Partnerstwo) 
16.30 – 17.00 Podsumowanie paneli 
20.00 –  Uroczysta kolacja 
 30 LISTOPADA 
10.00 – 10.30 Podsumowanie poprzedniego dnia 
10.30 – 12.30 Prezentacja możliwości wdrażania rezultatów (dr Płatek?), prezentacja istniejących zmian 

legislacyjnych, kierunki rozwoju probacji (ND) 
12.30 – 13.00 Podsumowanie Forum 
13.00 – 14.00 Obiad 
Określono zasady realizacji zadania (podział odpowiedzialności pomiędzy 
partnerstwa), budżet oraz jego finansowanie (każde z partnerstw w 
momencie składania wniosku o dofinansowanie działania 3 założyło kwotę 
50 000 zł na finansowanie tego zadania). 
Wykonaliśmy projekt identyfikatora: 
i zaproszenia: 
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W dniu 5 listopada otrzymaliśmy wiadomośd, że CZSW nie może uczestniczyd we współfinansowaniu Forum 
Penitencjarnego. Spowodowało to porzucenie tego projektu w ustalonym kształcie i terminie z powodu braku 
możliwości realizacji (krótki okres czasu, niewystarczające zasoby partnerstw „Czarna owca” i „Wyjśd na prostą”) – 
podjęto decyzję, że forum zostanie zrealizowane przez te dwa partnerstwa samodzielnie w Warszawie w lutym 2008 
roku. Wiadomośd ta została następnie potwierdzona mailowo 

Od:  Marek Nicgorski [mnicgorski@sw.gov.pl] 
Wysłano: 14 listopada 2007 11:26 
Do:  Szklaruk Alina; Kaszycki Roman 
Temat: Informacja dot. Forum w Kaliszu 
Ważność: Wysoka 
Witam serdecznie, 
przepraszam za opóźnienie w przesłaniu do Was informacji oficjalnej o przyczynach niemożności 
partycypacji Centralnego Zarządu Służby Więziennej w kosztach organizacji Forum Penitencjarnego w 
Kaliszu zaplanowanego w okresie 28-30 listopada 2007 r. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji 
jest status CZSW jako instytucji budżetowej z czym związane jest przekazanie środków na 
realizację projektu IW EQUAL "Nowa droga" w ramach rocznego planu wydatków i dochodów budżetowych 
naszej instytucji. Powoduje to m.in. konieczność stosowania zarówno procedur związanych z 
finansami publicznych, jak i procedur wewnętrznych dotyczących dokonywania zakupów w ramach CZSW. 
W szczególności związane jest to z wyborem oraz dokonaniem zakupu usług lub towarów o tzw. 
wartości podprogowej, która obliguje nas do przeprowadzania wyboru oferty z zachowaniem m.in. 
zasad konkurencyjności. Z uwagi na zbyt krótki okres czasu, który pozostał do organizacji 
konferencji oraz wskazanie wykonawcy nie możemy przeprowadzić procedury zgodnej z obowiązującymi 
nas wytycznymi. Ponadto pojawiły się istotne 
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wątpliwości w zakresie sposobu rozliczenia przez nas kosztów zwiazanych z organizacją konferencji 
przez COSSW w Kaliszu (w tym m.in. koszty obsługi technicznej).W zwiazku z powyższym zapadła 
decyzja, iż nie możemy partycypować w kosztach związanych z organizacją ww. konferencji. 
 
Pozdrawiam, 
por. Marek Nicgorski 
p.o. kierownika Zespołu ds. Funduszy Europejskich 
Centralny Zarząd Służby Więziennej 
tel. 022 640 85 96 
tel. kom. 505 104 140 
faks 022 640 85 83 

d) Organizacja konferencji (we współpracy z PRR „Nowa droga” i PRR „Czarna owca”) i 
spotkao z decydentami październik 2007 - marzec 2008 (odpowiada: OIC, KO) 

W 2007 roku odbyły się trzy spotkania z decydentami dotyczące możliwości wdrażania rezultatów w innych regionach. 
W dniu 30 maja 2007 roku Ustce odbyło się spotkanie z Dyrektorami Zakładów Karnych z terenu działania OISW w 
Koszalinie. W dniu 31 maja 2007 roku Koszalinie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Prezes Sądu 
Okręgowego w Koszalinie, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Koszalinie, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w 
Koszalinie oraz Kanclerz i przedstawiciele Koszalioskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych. 
W Fundacji gościliśmy Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, który był zainteresowany wdrażaniem 
przez Fundację rezultatów w zakresie szkoleo osób skazanych. 
W dniu 24 września 2007 roku w Cisnej odbyło się spotkanie z Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
oraz kuratorami zawodowymi z terenu okręgu rzeszowskiego. Spotkanie dotyczyło możliwości uzyskania przez 
kuratorów zawodowych kompetencji doradcy zawodowego i wdrożenie na terenie Podkarpacia rezultatu w postaci 
programów szkoleniowych w ramach studiów podyplomowych. 
W planach były również spotkania w Gdaosku, Bydgoszczy i Toruniu, Poznaniu i Gliwicach. Niestety, w świetle pisma 
CZSW wysłanego do Dyrektorów Okręgowych SW (w którym zaleca się powstrzymanie się od wchodzenia w inicjatywy 
szkoleniowe inne niż realizowane przez CZSW) spotkania takie straciły sens, ponieważ Dyrektorzy Okręgowi Służby 
Więziennej nie chcą angażowad się w żadne przedsięwzięcia poza nakazanymi przez CZSW. 

e) Publikacje w periodykach naukowych i branżowych styczeo 2007 - marzec 2008 
(odpowiada: OIC, KO, OISW) 

Partnerstwo skierowało do publikacji w periodykach branżowych kilka artykułów odnoszących się do rezultatów 
wypracowanych przez PRR jak również opisująca wdrażanie ich w praktyce. W najbliższym czasie publikacje te będą 
dostępne dla czytelników. 

2. Wdrożenie 

W ramach celu 2 WDROŻENIE zostaną zorganizowane i przeprowadzone następujące zadania: 
a) Opracowanie podręcznika wdrażania i działania PROZA opartego na 
doświadczeniach PRR kwiecieo 2007 - marzec 2008 (odpowiada: OIC, KO, OISW). Podręcznik 
będzie instrukcją w jaki sposób można wdrożyd system. 
b) Badania możliwości wdrożenia styczeo 2007 - grudzieo 2007 (odpowiada: OIC, KO, 
OISW) 
c) Przeprowadzenie badao (monitoring prac ustawodawczych, analiza możliwości 
wdrożenia na poziomie każdego OISW, badanie efektywności finansowej wdrożenia) i 
publikacja raportów z tych badao październik 2007 - styczeo 2008 (odpowiada: OIC, KO, 
OISW) 

B. Docelowe grupy odbiorców 

Jako docelowe grupy odbiorców zostały określone pierwszoplanowo na poziomie regionalnym (głównie Dyrektorzy 
Okręgowi Służby Więziennej, Prezesi Sądów Okręgowych, Kuratorzy Okręgowi, Starostowie, Dyrektorzy Wojewódzkich 



 

 

 
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Wyjśd na prostą” 

EQUAL Community Initiative 
Development Partnership „Freedom for Employment” 

 

 

135 

Lider Partnerstwa Partnership Lider 
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC Poland” 
Polish Foundation of Opportunity Industrialization 

Centers „OIC Poland” 
ul. Mełgiewska 7-9; 20-952 Lublin; Poland 

www.oic.lublin.pl 
+48 (81) 749 17 70  +48 (81) 749 32 13 

e-mail: equal@oic.lublin.pl 
 

i Powiatowych Urzędów Pracy, Prezesi Sądów Rejonowych) oraz drugoplanowo na poziomie krajowym (głównie 
Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, posłowie i 
senatorowie). Planowane jest rozpowszechnianie i wdrażanie rozwiązania na poziomie regionalnym w kolejnych 
Inspektoratach Okręgowych SW, aby następnie rozwiązanie jako sprawdzone w praktyce zostało zaproponowane do 
włączenia w główny nurt polityki. 
Szczegółowy podział zadao pomiędzy Administratora i Partnerów został określony w § 3 i § 4 Umowy o Partnerstwie 
na rzecz Rozwoju dla Działania 3 oraz załączniku nr 5 Program Działania 3. 



 

 

 


